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VREDNOVANJE PORODICE U SVETLU
RELIGIOZNOSTI – KOMPARATIVNA ANALIZA
ISTOČNOEVROPSKIH DRUŠTAVA
Rezime
Povišen nivo religioznosti pojava je koja se povezuje sa padom socijalističkog
vrednosnog sistema i sukobima na prostorima ex-Jugoslavije. Religija u novonastalim
društvenim uslovima preuzima mnoge funkcije (identifikacionu, integrativnu) i postaje
funkcionalni ekvivalent za socijalistički vrednosni sistem. Pored ovih lokalnih faktora na
revitalizaciju religije utiču i globalni faktori koji ovaj fenomen čine dominantnim trendom u razvoju religije uopšte (Berger, 1999; 2007). Revitalizacija religije proučavana je
na prostorima ex-Jugoslavije od strane mnogobrojnih sociologa religije (Zrinščak, 2008,
Flere, 2008, Cvitković, 2009, Đorđević, 1994; 2000; 2009; Blagojević, 2005; 2009, Kuburić, 2009; 2007; 2006, Gavrilović, 2013), analizirani su njena priroda i kvalitet. Kako su religijske vrednosti određujuće za vernike, polazimo od pretpostavke da će religioznost ispitanika u velikoj meri uticati na vrednovanje porodice i porodičnih odnosa, naročito zato što religije dominantne na ovom prostoru imaju izgrađeno socijalno učenje o
porodici, a izražena aktivnost verskih zajednica u posmatranim društvima u ovoj oblasti
pokazuje da se i za katoličanstvo, pravoslavlje i islam jednako čini ključnom oblašću života. U tekstu su predstavljeni podaci istraživanja „Strategije domaćinstava i pojedinaca u jugoistočnoj Evropi u vremenu ekonomske krize“ obavljenog u četiri društva – Slovenija, Hrvatska, BiH i Srbija u toku 2015. godine. 4 Ova društva su veoma različita u pogledu dominantno prisutne religije i kvaliteta religioznosti, ali i slična u pogledu socijalističke i jugoslovenske prošlosti. Rezultati su pokazali da u Sloveniji i BiH odnos nivoa
religioznosti i naginjanja tradicionalnim porodičnim odnosima pokazuje očekivane tendencije (Inglehart, 2000), dok u Srbiji i Hrvatskoj religioznost ne prati porodičnu tradicionalnost, naime uprkos višoj religioznosti ispitanici iz Hrvatske imaju netradicionalniji odnos prema porodičnim odnosima, dok u Srbiji niža religioznost ne korelira sa prisutnom visokom tradicionalnošću.
Ključne reči: religija, porodica, vrednosti, komparativna analiza
1 Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, nemanja.krstic@filfak.ni.ac.rs
2 Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad, jasmina.nedeljkovic@
gmail.com
3 Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, danijela.gavrilovic@filfak.ni.ac.rs
4 Istraživanje obavljeno u okviru SCOPES programa finansiranog od Swiss National
Science Foundation.
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Kontekstualizacija problema
Jedna od Inglhartovih hipoteza jeste da nivo socioekonomskog razvoja korespondira sa vrednosnim opredeljenjima. Tradicionalne vrednosti su iracionalne, zasnovane na religiji, nacionalnom ponosu, poslušnosti, poštovanju autoriteta, i odgovaraju agrarnim društvima. Racionalne vrednosti i autonomija su u vezi sa sekularizacijom i pratilac su industrijalizacije. Druga podela, koju takođe
izvodi, odvaja vrednosti na vrednosti preživljavanja, koje se zasnivaju na materijalnoj oskudici, i vrednosti samoekspresije koje su postmaterijalističke i nalaze
se u društvima koja su prevazišla materijalne probleme. Inglhart, u kasnijim analizama, međutim, uviđa da razvoj socioekonomske sfere ne garantuje evoluciju
vrednosti. On tvrdi da socioekonomski razvoj čini ljude potencijalno tolerantnijim, poverljivijim, sa većom pažnjom posvećenim samorealizaciji, participaciji i
kvalitetu života, jačanju vrednosti koje vode humanizaciji odnosa u pogledu tretmana žena, gej populacije, invalida.
Polazeći od ovih Inglhartovih analiza posmatrali smo porast religioznosti
na prostorima ex-Jugoslavije i perzistenciju tradicionalnih vrednosti na ovim prostorima pre svega u okviru porodice i porodičnih odnosa.
Razmatranje problema revitalizacije religije na ex-jugolovenskom prostoru mora uzeti u obzir nekoliko faktora. Na prvom mestu je proces sekularizacije jugoslovenskog društva koji otpočinje pedesetih godina a sam vrhunac dostiže
krajem sedamdesetih. Ekspanzivna i ekstenzivna politika ateizacije stanovništva
u ovom periodu je imala i svoj rezultat u vidu najvišeg procenta ateista i malog
broja vernika (Jugoslovensko javno mnjenje 1968; Pantić, 1974; Vrcan, 1986).
Potrebno je ovde naglasiti da istraživanja religioznosti u tom period nisu bila metodološki sofisticirana, što znači da se religioznost nije obuhvatala u svoj svojoj
kompleksnosti, već se pretežno kretala oko linije konfesionalne samoidentifikacije. Ipak, ilustracije radi, navodimo primer promene religioznosti mladih u bivšoj Jugoslaviji, u kojoj 1974. godine na jednog religioznog dolaze šest nereligioznih, dok je nešto više od deset godina kasnije na jednog religioznog bilo dvoje
nereligioznih (Blagojević, 2009).
Trend smanjivanja broja religioznih se prekida strukturalnom promenom
ogledanom u krahu komunizma u globalnim razmerama koji je pogodio i sam
prostor bivše Jugoslavije. Delegitimacija komunističke ideologije je ujedno značila i oslobođenje religijskog elementa, koji uz konsolidaciju religijskih institucija donosi i značajno veću religijsku slobodu izražavanja i delanja. Međutim, ovaj
potencijal za razvoj religijskog pluralizma je prekinut ratnim devedesetim, kon-
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tekst koji je zapravo ceo proces revitalizacije donekle preokrenuo u crkvenu reagregaciju i konfesionalnu homogenizaciju, zatim instrumentalnu upotrebu religije u javnom diskursu, retradicionalizaciju i mobilizaciju vernika na nacionalnoj
osnovi (Vrcan, 2000; Radisavljević Ćiparizović, 2002).
Skorašnja istraživanja fenomena desekularizacije i revitalizacije uvode višedimenzionalni pristup, čime se pokazuje da pojave nisu niti jednosmerne niti koherentne, te da je uz konstatovanni rast konvencionalnih elemenata religioznosti, tipa deklarisana vera ili poverenje prema religijskoj instituciji, prisutna i
polovična odanost dogmatskim postavkama, raskorak između verovanja i prakse i partikularno prihvatanje moralnih normi crkve (Jerolomov, Marinović, 2005;
Flere 2008; Blagojević, 2012). Ipak, mi se na ovom mestu nećemo baviti tako
kompleksim fenomenom, s obzirom da to nije glavna tema samog rada, već ćemo
u nastavku teksta pažnju usmeriti na odnos religioznosti vrednovanja porodice.
Religioznost i porodica
U istraživanju odnosa između porodice i religioznosti njenih članova postoje dva glavna pristupa. Prvi pristup porodicu tretira kao nezavisnu, a religioznost kao zavisnu varijablu i pokriva čitav spektar tema kao što su pitanja uticaja kvaliteta porodičnih odnosa, karakteristika bračne dijade, trajnosti porodice,
porodične strukture i istorije na religioznost samih članova. Druga linija istraživanja ide suprotnim smerom i postavlja pitanje da li i kako religioznost može da
utiče na shvatanje i vrednovanje različitih elemenata porodice, ali i kako ona utiče na aktivan odnos prema ličnom porodičnom životu. Time se obuhvataju problemi determinišuće snage religioznosti na stupanje u brak i formiranje porodice,
zatim na vaspitni stil, vrednovanje braka i tradicionalnih elemenata porodice, ali
i generalni odnos prema promenama vezanim za porodicu i brak, na primer odnos
prema abortusu, kohabitaciji, gej, lezbejskim i transseksualnim partnerstvima.
Verovatno najznačajniji društveni faktor u prenošenju i održavanju religijskih praksi i verovanja u ranom periodu života je porodica. Moglo bi se reći da
porodica ima krucijalan značaj u stvaranju potencijala da se usvoje određeni religijski sadržaji (Kuburić, 2002), ali i uopšte sklonosti ka religiji. Neki od pokazatelja ove uloge porodice, a naročito roditelja, u formiranju religijskih preferencija
su vidljivi u činjenici da je u Zapadnoj Evropi registrovan veći uticaj roditelja na
religijske preferencije u odnosu na druge faktore (na primer, religijske zajednice
ili škole), zatim da je uticaj roditelja najočigledniji na religijskom planu – u odnosu na rodne prakse ili političke orijentacije, i da je promena religijske pripadnosti
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vrlo retka, čime se pretpostavlja rezistentnost religijskih uverenja steknutih rano
u životu (Vermeer, 2014, de Hart, 1990; Troll & Bengtson. 1979).
Ovako generalna slika prenosa religijskih vrednosti sa jedne generacije na
drugu ne prikazuje u svim detaljima povezanost porodice i religije u privatnoj
sferi i samim tim celokupnu interakciju u kojoj religija i porodica podržavaju jedna drugu. Detaljnija istraživanja porodičnih odnosa su pokazala da bliskiji i topliji porodični odnosi decidnije određuju generacijski transfer religijskih uverenja (Sherkat & Wilson, 1995) kao i da religijska homogenost, odnosno, disonanstost u religioznosti roditelja bitno usmerava religijska opredeljenja dece (Wilson & Sandomirsky, 1991; Myers, 1996). Roditelji su prvi izvor za upoznavanje
sa religijskim konceptima kao što je natprirodno, a ovaj izvor „ima i vremensko
i afektivno prvenstvo“ (Sherkat, 2003), ali treba još dodati da je njihov uticaj veći na privatnu religioznost (molitve i verovanja) nego na javno iskazivanje religioznosti (odlazak u crkvu). Zanimljiv je nalaz da tradicionalne forme porodice,
konkretno, ukoliko je otac zaposlen a majka domaćica, povećavaju verovatnoću
da roditelji prenesu religijska uverenja i prakse na svoju decu (Myers, 1996a). U
domaćoj literaturi je potvrđen i značaj porodice i porodičnog vaspitanja na religioznost hodočasnika i poslužio je kao kriterijum za njihovu tipologiju 5 (Radisavljević Ćiparizović, 2012).
Uloga roditelja međutim nije jednaka, na šta nam ukazuju nalazi da majke
imaju vidljiviji značaj u „izgradnji“ religioznosti dece. Istraživanje izvedeno još
tridesetih godina (Newcomb and Svehla, 1937) koje je uključilo 558 roditelja i
dece je pokazalo da odnos majke prema religiji objašnjava 34% varijanse sinovljevih religijskih shvatanja i 48% varijacije kćerkinih religijskih preferenci, dok u
slučaju očeva nije registrovana tako značajna relacija.
Pored toga, nikako ne bi smeli da izostavimo aspekte religijskog ponašanja
roditelja koji imaju znatno drugačije motive od očekivanih. Takvo je ono koje se
vodi modelima dobrog ponašanja upućenih deci kako bi im se ukorenilo poštovanje prema religiji, i sve to kao posledica konformističkog odnosa roditelja prema
sredini i inertnog podražavanja opšte pozitivno ocenjenih religijskih praksi. Proširenje perspektive sa porodice na socijalni kontekst religijske zajednice daje priliku da uvidimo još jednu dimenziju konformiranja. Religijski identiteti reprodukovani kroz zajedničke aktivnosti religijskog tela predstavljaju prave kognitivne
resurse (Sherkat & Ellison, 1999) koji određuju značenja koja se pridaju određe5 U odnosu na vaspitanje koje su ispitanici dobili u porodici, autorka je došla do tri tipa hodičasnika: 1. tradicionalno religiozno vaspitani; 2. nereligiozno vaspitani; 3. iz bogomoljačkih porodica.
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nim temama, a samim tim i njihovog razumevanja. Tako, na primer, religioznost,
dominantno merena preko pokazatelja religijskog ponašanja kao što su odlazak
u crkvu, učestalost molitve i čitanja Biblije, pokazala se kao dobar prediktor položaja na kontinuumu porodičnog progresivizma – tradicionalizma. Specifičnije, religioznost negativno korelira sa spremnošću da se pozitivno ocene i prihvate nove forme i odnosi porodičnog života, dok na drugoj strani pozitivno korelira sa tradicionalnim formama, rodnim i generacijskim ulogama i odnosima (Lee,
2000). Još izrazitiji primer su katolkinje feminističke provinijencije, koje uprkos
činjenici da su njihovi politički stavovi i ciljevi u suprotnosti sa bazičnim postavkama katoličanstva i praktičnoj mogućnosti da prihvate religijska učenja koja su
u neku ruku pomirljivija sa njima, i dalje sebe identifikuju sa tom religijskom tradicijom (Hirschman, 1970).
Roditeljske prakse u interakciji sa religioznošću pokazuju niz specifičnosti. Konzervativni protestanti češće disciplinuju svoju decu, čak i pokazuju veću spremnost da u tu svrhu koriste fizičku kaznu (Bartkowski, 2007), a uticaj religijskih vrednosti na stil vaspitanja dece postaje oštriji što su roditelji aktivniji u
religijskoj zajednici (Wilcox, 1998; Pearce, Lisa & Axinn. 1998). Krajnja konsekvenca dubljeg prihvatanja religijske ideologije od strane roditelja je veća sklonost ka autoritativnim roditeljskim stilovima.
Do sličnih nalaza se došlo u istraživanju porodica adventističke religioznosti u Jugoslaviji. Religioznost porodice utiče na sve aspekte života mladih članova i teži da dâ poseban izgled i ton porodici, da je izdvoji od ostatka društva pomoću religijskih praksi, restriktivnom vaspitanju dece koje postavlja visoke standarde, po ukupnom životnom stilu, i slici o sebi koja između ostalog pretpostavlja konzervativnost u seksualnosti – predbračnim seksualnim odnosima, braku sa
pripadnikom druge vere ili ateistom, visoku moralnost i osećanje grešnosti tela
(Kuburić, 2007).
Kada se fokus postavi na pitanje nasilja, slika porodičnog života postaje
znatno složenija, jer uključuje mnoštvo isprepletenih dimenzija. Najpre, ovde se
moraju uzeti u obzir nivoi religioznosti roditelja, koji ne moraju a i nisu isti, zatim se mora računati sa razlikom između deklarisanih stavova ispitanika i njihovoj spremnosti da govore, pa čak i priznaju određene aspekte porodičnog nasilja do razlike koju je verovatno i najteže utvrditi, a to je ona između faktički utvrđenog nasilja i onog o kojem ispitanici informišu istraživače 6. Ovome se svaka6 Ovaj metodološki problem se donekle nadomešta upotrebom skala za testiranje socijalno poželnih odgovora (na primer: Marlowe-Crowne Social Desirability Scale - MC-SDS), koja se
onda koristi kao kontrolni faktor pouzdanosti odgovora ispitanika.
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ko pridružuje i niz socijalnih faktora koji mogu podsticati nasilničko ponašanje a
da ostanu netaknuti od sadržaja religioznosti. Uprkos svim empirijskim teškoćama, kada sagledamo ovu interakciju, za razliku od prethodnih relacija, ovde imamo znatno pozitivniji skor. U kratkim crtama, regularni odlasci u crkvu (Ellison,
Bartkowski & Anderson, 1999) kao i viši stepeni religijske posvećenosti oba partnera (Ellison & Anderson, 2001) imaju negativne korelacije sa slučajevima porodičnog nasilja. Uz prethodno navedene napomene koje ukazuju na oprez prilikom tumačenja podataka, sada sa posebnim podvlačenjem činjenice da se radi o iskazima ispitanika, možemo pomenuti i nalaze koji ukazuju na to da uz rast
nivoa religioznosti raste i kvalitet odnosa između majke i dece (Pearce, Lisa &
Axinn. 1998).
Očigledno je problem odnosa porodice i religioznosti dominantno obrađivan iz perspektive odraslih, a da je uticaj dece i njihovih religijskih stavova na
porodičnu dinamiku i njen religijski identitet neopravdano zanemaren. Promena teorijskog trenda o socijalizaciji kao jednosmernom procesu se odrazio i na
ovom polju, te su se pojavile studije koje govore i o obrnutom uticaju, gde deca
u kasnijim fazama života počinju da utiču na mišljenja i ponašanja svojih roditelja. Na tom tragu Šerkat obrazlaže svoju ideju o mladima kao relevantnom izvoru informacija u religijskim pitanjima i debatama u porodičnom okruženju i formiranju ili menjanju shvatanja religijskih spisa među članovima porodice (Sherkat, 2003).
Na kraju ovog dela, potrebno je istaći da kada je reč o stavovima prema
homoseksualnosti i potencijalu da se zvanično priznaju istopolni brakovi, privrženost tradicionalnim postavkama religijskih učenja izvesno vodi ka osudi
i odbacivanju. Gotovo po pravilu religiozniji pojedinci pokazuju manju spremnost da prihvate promenu bračne forme, a još veći stepen nepoželjnosti iskazuju prema ideji da istopolni brakovi dobiju zakonsku mogućnost da usvajaju decu. Dakle, tradicionalno shvatanje porodice kao svete zajednice muškarca i žene i njene nepromenljivosti je prisutnije među religioznima (Sherkat, Powell-Williams, Maddox, & de Vries, 2011; Schepeeres, Te Grotenhuis & Van
der Silk, 2002).
Generalno, od 60-ih pa sve do danas, istraživanja potvrđuju da visoko prisustvo religije u javnom i privatnom životu građana ide zajedno sa niskim nivoom tolerancije abortusa, razvoda i homoseksualnosti, višim stopama braka u ranijim periodima života, poštovanjem roditeljskog autoriteta, pridavanjem značaja
porodičnom životu. Pored toga, religioznost utiče i na stavove o rodnim ulogama
u porodici, status autoriteta u porodici, pa i na načine na koje se ljudi nose sa pro-
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blemom porodičnog nasilja (Lenski, 1963; Inglehart & Baker, 2000, Bartkowski,
2007, Zaharijevski i Gavrilović: 2010).
Istraživačke relacije i nalazi
Podaci koje koristimo da bi smo empirijski verifikovali našu tezu o povezanosti nivoa i kvaliteta religioznosti sa porodičnim odnosima prikupljeni su, kako je već napomenuto u okviru istraživanja „Strategije domaćinstava i pojedinaca
u jugoističnoj Evropi u vremenu ekonomske krize“ u toku 2015. godine.
Naš instrument korišćen u ovom istraživanju nije sadržao sve potrebne ajteme (koje koristi Inglhart sa saradnicima kada proverava svoje hipoteze o relaciji društvenih odnosa i vrednosti) i koji se uobičajeno u istraživanjima (EVS) koriste kada se procenjuje odnos religije i porodice, tj. prisustva tradicionalnih odnosa u ovim sferama (Zaharijevski i Gavrilović, 2010). Instrument koji je korišćen
posvećen je proceni strategija domaćinstava, gde su važni delovi strateškog ponašanja i odnosi unutar porodice i upotreba religije u ovim strategijama. Ovaj tekst
dovodi u vezu ova dva pokazatelja, pokušavajući da proveri očekivanu hipotezu
da povećana religioznost nosi i retradicionalizaciu porodičnih odnosa.
Za potrebe ove analize konstruisali smo upitnik za ispitivanje izraženosti
religijskih vrednosti. Primenom faktorske analize sa pravouglom rotacijom, izdvojena su tri faktora. Na osnovu sadržaja stavki, izdvojene faktore smo imenovali kao Religioznost, Upotreba religije u životu i Tradicionalni porodični odnosi. Ajtemi koji su odredili dimenzije religioznosti su:
Religioznost
1. Prisustvovanje verskim obredima
2. Molitva
3. Dobijam snagu i podršku od moje religije
Upotreba religije u životu
nje)

votu

1. Promovisati vrednosti moje religije (cilj kojim rukovode svoje ponaša2. Mogu se obratiti pripadnicima svoje religije
3. Ljudi iz naše verske zajednice nam pomažu u našem svakodnevnom ži-
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4. Na koliko ljudi iz vaše verske zajednice možete da se oslonite
Tradicionalni porodični odnosi
1. Muškarci su po pravilu uspešniji na svom poslu nego žene
2. Pri velikoj nezaposlenosti, muškarci bi trebalo da imaju prednost pri
zapošljavanju pred ženama
3. Ako žena zarađuje više od muža mogući su problemi u porodici
4. Malo će dete sigurno patiti ako je majka zaposlena
5. Imati puno dece (cilj kojim rukovode svoje ponašanje)
Na osnovu podataka dobijenih našim istraživanjem, raspored prisustva
konfesija u posmatranom delu regiona je sledeći:
Tabela 1. U procentima izražena distribucija konfesija
Konfesija
Muslimani
Pravoslavci
Katolici
Protestanti
Nereligiozni

%
15.9
32.1
43.3
0.3
6.9

Raspored prisustva pripadnika različitih konfesija koje su najbrojnije u posmatranim državama je sledeći:
Tabela 2. U procentima izražena distribucija vernika za svaku zemlju pojedinačno
Konfesija
Muslimani
Pravoslavci
Katolici

BiH
54,8%
30,9%
11,9%

Hrvatska
1,2%
3,6%
88,1%

Srbija
3,1%
89%
3,9%

Slovenija
3,3%
2,1%
79%

Grafikon 1 pokazuje korelaciju između promovisanja religijskih vrednosti
i prisustva stava da je potrebno imati vise dece kao pokazatelja tradicionalnih porodičnih odnosa. Primenom Pirsonovog koeficijenta korelacije utvrđeno je da se
sve tri dominantno prisutne religije zalažu za ovaj pristup životu.
Aktivan odnos prema religiji i upotreba religije u svakodnevnom životu
korelira sa stavom o poželjnosti većeg broja dece kod ispitanika koji dolaze iz
Bosne i Hercegovine, dok je u ostala tri posmatrana društva korelacija na nižem
nivou.
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Grafikon 1. Promovišem vrednosti svoje religije i imati puno dece

Promovisanje religijskih vrednosti i stav da treba imati više dece korelira,
kako je pomenuto, u najvećoj meri u BiH, zatim Srbiji i Sloveniji, dok je u Hrvatskoj ta korelacija značajno niža (pogledaj Grafikon 2). Ovaj nalaz implicira da
u Hrvatskoj visoka religioznost i aktivan odnos prema religioznosti ne nose nužno i stav da je potrebno imati više dece u porodici kao stav koji izražava tradicionalni pogled na porodicu.
Logično u skladu sa prvim nalazom, najviša korelacija između ovih stavova je kod muslimana najbrojnijih u Bosni i Hercegovini, a najniža kod katolika
najbrojnijih u Hrvatskoj i Sloveniji.
Grafikon 2. Stepen korelacije između konfesionalne pripadnosti i ocena
vrednosti broja dece u porodici
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Sledeći grafikon (Grafikon 3) ukazuje na nivo prisustva ekstrahovanih faktora – tj. religioznosti, upotrebe religije u svakodnevnom životu i tradicionalnih
porodičnih odnosa. Stepen izraženosti predstavljen je aritmetičkim sredinama.
Grafikon 3. Izraženost religioznosti, upotrebe religije i tradicionalnih porodičnih odnosa

U BiH je primećen visok nivo religioznosti, upotrebe religije i najviši nivo
tradicionalnosti porodičnih odnosa. U Sloveniji su svi ovi parametri najniži. Niska religioznost i nizak nivo tradicionalnog poimanja porodičnih odnosa.
U Srbiji je prisutna niža religioznost 7 ali visoka tradicionalnost porodičnih
odnosa. Najviša religioznost je utvrđena u Hrvatskoj 8, ali ona ne korelira sa najvišim nivoom zagovaranja tradicionalnih odnosa, pa se može zaključiti da u Srbiji i Hrvatskoj tradicionalnost odnosno netradicionalnost ne proističe dominantno iz religijskih izvora.
Kada kao određujući parametar upotrebimo konfesionalnost (Grafikon 4)
uvidećemo da je religioznost najviša kod katolika, slede muslimani sa minimalnom razlikom, dok je kod pravoslavaca religioznost najniža. Upotreba religije je
najviša kod muslimana, slede katolici sa neznatnom razlikom, a kod pravoslava7 Deklarativna religioznost je u Srbiji vrlo visoka, ali kada u analizu uvedemo i druge pokazatelje, ovaj nivo opada. (više o ovome u: Gavrilović, 2013)
8 Hrvatska je među postsocijalističkim zemljama treća nakon Poljske i Rumunije po nivou
revitalizovane religioznosti (Tomić-Koludrović, 2015)
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ca je i ovaj parametar značajno niži. 9 Na skali tradicionanog poimanja porodičnih odnosa prednjače muslimani, slede pravoslavci, a najniža tradicionalnost je
prisutna kod katolika.
Grafikon 4. Izraženost vrednosti religioznosti, upotrebe religije i tradicionalnih odnosa prema religijskoj pripadnosti

Odnos prema homoseksualcima, abortusu i razvodu ne korelira u statistički značajnoj meri sa državom ili konfesijom. Razlike naravno postoje, najpermisivniji stav u odnosu na sve ove pojave prisutan je u Sloveniji, dok je najveće odbijanje u odnosu na sva tri fenomena prisutno u Bosni i Hercegovini. Razvod je
najprihvaćeniji od ova tri posmatrana fenomena. Nepostojanje statističke značajnosti u prisutnom različitom nivou prihvatanja homoseksualaca možda se može
objasniti univerzalnom netrpeljivošću prema homoseksualcima na ovim prostorima, kao i istovetnim stavom svih konfesija prema ovim pojavama.
Postoji statistički značajna, veoma niska povezanost između religioznosti,
upotrebe religije i zagovaranja tradicionalnih porodičnih odnosa. Ovaj nalaz nas
ne čudi, s obzirom na ukazanu pojavu da u Hrvatskoj i Srbiji religioznost i tradicionalnost ne koreliraju.
9 „Ako pokušamo da napravimo sliku vernika u Srbiji, kao polaznu osnovu za tumačenje
i razmevanje funkcija religije, suočićemo se sa malim promenama u odnosu na onu predstavu koja
o nivou i kvalitetu religioznosti već postoji na osnovu istraživanja sprovedenih u poslednjih dvadesetak godina. I dalje se radi o religioznosti u kojoj prednjači tradicionalizam i ritual naspram crkvenosti i lične religioznosti“ (Gavrilović, 2013: 53).

220

Krstić, Nedeljković, Gavrilović: Vrednovanje porodice u svetlu religioznosti

Pri pokušaju da se barem rudimentarno ispita Inglhartova hipoteza o oskudici i prisustvu tradicionalnih vrednosti korelirani su mesečni prihod domaćinstva sa prisutnošću visokog nivoa religioznosti i tradicionalnih porodičnih odnosa, ali statistička značajnost nije pronađena.
Zaključak
U tekstu je analiziran uticaj religioznosti na preferiranje tipa porodičnih
odnosa u Sloveniji, Srbiji, Hrvatskoj i BiH. Kako su u posmatranim zemljama
prisutne različite religije, očekivano je da će, uprkos zajedničkoj socijalističkoj
prošlosti, u ovim zemljama odnos religioznosti i preferiranja modela tradicionalnosti porodičnih odnosa biti različit.
Nakon učinjenih analiza možemo sumirati glavne nalaze. Na oba analizirana aspekta religije (kompozitne varijable religioznost i upotreba religije) i na
kompozitnoj varijabli koja ukazuje na tradicionalne porodične odnose dobijena
je statistički značajna razlika između posmatranih država.
Najreligioznija je Hrvatska, sledi Bosna i Hercegovina, Srbija pa Slovenija;
Najtradicionalnija BiH, sledi Srbija, dok je u Hrvatskoj i Sloveniji nivo
preferencije tradicionalnih porodičnih odnosa značajno niži;
U Srbiji i Hrvatskoj religioznost i tradicionalnost ne koreliraju;
Na oba aspekta religije (religioznost i upotreba religije) i na kompozitnoj
varijabli koja ukazuje na tradicionalne porodične odnose dobijena je statistički
značajna razlika i između konfesija i nacija;
Pokušali smo da proverimo Inglhartovu hipotezu o vrednostima oskudice i
tradicionalnim vrednostima, ali na našem uzorku nije potvrđena veza između visoke religioznosti i tradicionalnosti i niskog ekonomskog stanja;
Dva društva, Hrvatska i Slovenija pokazuju očekivanu tendenciju – visoka religioznost i poželjnost tradicionalnih porodičnih odnosa (BiH), niska religioznost i tradicionalnost (Slovenija), dok se u Hrvatskoj i Srbiji prepoznaje odvajanje ovih segmenata društvenog života. Za poželjnost tradicionalnih odnosno
netradicionalnih porodičnih odnosa treba pronaći novi ključ kada se radi o ova
dva društva.
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VALUING FAMILY IN THE LIGHT OF
RELIGIOSITY - COMPARATIVE ANALYSIS
OF SOUTH-EAST EUROPEAN SOCIETIES
Abstract
The higher level of religiosity is a phenomenon which is related to the fall of the
socialistic system of values and to the conflicts on the ex-Yugoslavian territory. In these
newly created circumstances religion takes over many functions (of identification, of integration) and becomes the functional equivalent of the socialistic system of values. Beside
these „local“ factors a large impact on the revitalization of religion have global factors
which actually make this phenomenon a dominant trend in general development of religion (Berger, 1999; 2007). A great number of sociologists from the ex-Yugoslavian territory
have studied the issue of the revitalization of religion, its nature and the quality of this
process (Zrinščak, 2008, Flere 2008, Cvitković 2009, Đorđević 1994; 2000; 2009; Blagojević, 2005; 2009, Kuburić 2009; 2007; 2006, Gavrilović 2013). Following the fact that
religious values are determinative for believers, we are starting from the assumption that
the religiousness is going to have a great impact on the valuing of family and on family
relations, particularly because the dominant religions in this region have developed a social thought about family, and, in addition, a significant activity of religious communities
in this area of social life shows us that for catholicity, orthodoxy and Islam, family is still the most important part of one’s life. The paper presents the data from „Life-Strategies
and Survival Strategies of Households and Individuals in South-East European Societies
in the Times of Crisis“, a research conducted in four societies – Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina and Serbia, societies which are very different in terms of the dominant religion and the quality of religiousness, but similar in regard to the socialistic and
Yugoslav past. The survey results show that in Slovenia and Bosnia and Herzegovina the
ratio between the level of religiousness and the inclination to traditional family relations
are around the expected rate (Inglehart, 2000), while in Serbia and Croatia religiousness
doesn’t follow family traditionality. To be more specific, despite the high level of religiousness, examinees from Croatia have an untraditional attitude to family relations, while
in Serbia the lower level of religiousness doesn’t correlate with the inherent traditionality.
Key words: religion, family, values, comparative analysis
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ИЗВОРИ СВЕТОГ У ИСЛАМУ
Резиме
Изучавање и тумачење испољавања светог у исламу је изражено појмовима:

ḥarām-забрана, quddûѕ-светост, baraka-благослов. Придев al-quddûѕ (пресвети,)

пре свега, означава оно што припада Богу (Дух, Књига). Основни појам ове речи
је апсолутна чистота. Само Бог је потпуно чист што значи да само Он може
посветити своју творевину. Поменути придев одређује и указује на Алахову
савршену светост. Појам baraka означава благослов који осигурава благостање. И
та реч је део светог. Ислам појам barakа приписује познатим местима, оснивачима
разних братстава, џамијама и местима ходочашћа. Већ у преисламској Арабији
овај појам је означавао добро које се налази у бићима и предметима: благостање,
плодност, успех, умножавање стада, бујност вегетације. У исламу постоје
два света простора: каба и џамија. Каба се сматра даром са небеса а појам
џамија (mаsğid) се често појављује у Курану. У очима верника, Куран је свет јер
представља нестворену видљиву Божију реч. Куран је најдрагоценије добро дато
људима. Муслимани на веома дубок начин доживљавају свето. Целокупно људско
постојање је подложно светом али све што је свето имаће у својој основи Бога и
припадаће Богу.
Кључне речи: анимизам, baraka, Ислам, Каба, quddûѕ, Куран, свето, ḥarām,
halal, Мека, монотеизам.

Ислам, као и јудаизам и хришћанство, исповеда веру у једнога Бога, Свемоћног, Милосрдног, Створитеља неба и земље, Господара људи
и Судњег дана. У Курану, Бог је једини велики и он је извор светог. Човек је његов слуга, халифа, његов заступник. Створени од глине Адам
и његови потомци подложни су пропадању, незнању у вези са својом
будућношћу и несигурни су. Према исламском богословљу, душа која
борави у телу је суптилна као млеко које се налази у биљкама. Подвргнут Богу човек је неодвојив од (umetta) исламске заједнице. Свето се
везује директно за Бога чија је воља у човековом животу свемоћна и
свеприсутна. Свето које извире из Бога човек носи у себи, најдубље у
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свом бићу (fitrā), 1 инстинктивно. Искуство о светом стиче се кроз обреде, међу којима су најзначајније дневне молитве и ходочашће у Меку.
Да би уопште било могуће говорити о појму светог у исламу, неопходно је направити кратак осврт на преисламску Арабију, на обичаје, културу и религијске системе који су тада владали и несумњиво извршили утицај на формирање поимања светог у исламској богословској мисли, иако исламско богословље 2 с разлогом не мари пуно
за древну арапску религију.
Када се говори о арабљанском полуострву, мисли се на огромну
територију. Због плодности и благе климе ова област се зове и Плодни полумесец. Са социолошког и антрополошког аспекта, потребно
је истаћи да је арабљанско полуострво било окружено земљама које
су имале веома развијену културу. Арабљанско полуострво подељено
је на три области. На северу се налазе данашњи Ирак и Јордан као и
део Ирана који су чинили сасанидско царство које се протезало од Месопотамије до Инда. Дакле, читавом овом облашћу владали су Сасаниди који су практиковали заратустрину религију а истовремено били трпељиви и према другим народима и религијама. Јужна Арабија је
обухватала садашњи Јемен, (тада краљевство од Сабе) 3 и Оман. Због
плодности земље звала се и Срећна Арабија (Arabia Felix). Није са1 Појам fitrā је заправо природна вера коју Бог као печат ставља на срце сваког човека
који долази на овај свет. Ханифи (Божији пријатељи) су следбеници монотеизма (који је настрожије одбацивао идолопоклонство) из преисламског периода, попут Аврама, Мојсија, Ноја, Јована Крститеља, Исуса. Многи Арапи су били одбарени фитром али нису били свесни док није
објављен ислам. Овај појам означава и праисконски склад између Бога и Адама. Rade Božović i
Vojislav Simić, Rečnik islama, Društvo srpsko-iranskog prijateljstva, Beograd, 2010, стр. 80.
2 Пророк Мухамед је настојао да сруши све мостове који су повезивали древне многобожачке обичаје и религијске праксе које ислам назива јāhilīyah (незнање за Божију мудрост) и Божије откровење. Ипак, јужни Семити, Арапи, имали су напредну цивилизацију
и културу која је постојала 1000 година пре појаве ислама. У доба појаве ислама, у Средњој
Арабији, пре свега насељеној бедуинима, племена су се клањала многим идолима. Сам идол
се налазио у заштићеном сакралном простору, поред светог извора. Каравански центар у Меки поседовао је bait-al-ilah (Божију кућу), са храмом, Кабом, у коме се налазио идол, односно
црна стена. Наиме, постојали су многи идоли у Меки. Бетил или идол налазио се у заштићеном и ограђеном простору (ḥarām). У том светом простору, поред извора је и дрво. Коба (el
qobba), преносива ниша, омогућавала је да се идол носи на леђима камиле. Организоване поворке верника које прате и носе идол као предмет обожавања заузимају важно место у религији преисламске Арабије. Julien Ries, L’uomo e il sacro nella storia dell’umanità, Јаca Book,
Milano, 2007, стр. 189; Lindsay Jones, Encyclopedia of Religion, Thomson Gale, Farmington
Hills, Michigan, vol. 1, 2005, стр. 442.
3 Чињенице до којих долазимо на основу записа из Јужне Арабије омогућавају
нам да се боље упознамо са периодом владавине династије од Сабе која је била на врхунцу моћи у V веку пре Христа. Позната су краљевства Хадрамута, Ма’ина, Катабана и Сабе. Jacques Ryckmans, L’Institution monarchique en Arabic meridionale avant l’Islam (Ma’in et
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мо земљорадња била успешна већ је Срећна Арабија развила и успешну трговину са Далеким истоком. Бродови су се заустављали у лукама
градова довозећи свилу и зачине из Индије и Кине. Средишња Арабија
представља огромну област (данас Саудијска Арабија) која се простире
између Плодног полумесеца и Срећне Арабије. Ова област је била слабо насељена. Већим делом пустињска земља је била окружена малим
бројем оаза. Ова сурова Средња Арабија, упркос тешким условима за
живот (без воде и вегетације), управо је постала пут каравана и пут свиле. Дуж трговачке линије која је повезивала Северну и Јужну Арабију,
Јевреји су имали велики политички и економски утицај, посебно у области северног Хиџаза (Џеда, Мека, Медина, Таиф…) такође, били су
и велики изазов племенима из Меке и Медине. Јевреји су овде живели
од давнина (досељени још у време Вавилонског уништења Јерусалима
586. године пре Христа) и увек су успевали да сачувају свој идентитет
где год да су били. Вековима је јудаизам био доминантан у Арабији па
су хришћани били гоњени посебно под владавином Ду Нуваса 4 који је
управљао Јеменом а који се обратио у јудаизам. 5 Поред Јевреја на овом
простору живео је и велики број хришћана. Јевреји и хришћани су извршили веома јак утицај на арапску културу. Арапска племена су лутала између Црвеног мора и Еуфрата и тражила оазе за своја стада. Ова
племена су долазила у додир са хришћанима и од њих постепено примала хришћанство. Многи византијски епископи су се интересовали за
ширење хришћанства међу Арапима али су на Арапе извршили и велики утицај путујући монаси из Сирије, Палестине, Египта, Месопотамије који су духовно јачали новокрштена арапска племена. 6 Међутим,
јако је битно напоменути да су Блиски и Средњи исток били расадници
јереси, у раној Цркви, попут гностицизма, аријанизма, несторијанизма,
монофизитизма, докетизма, манихејства као и маркионитског и месалијанског покрета. На пример, гностици су учили о постојању вечних
принципа добра и зла, несторијанство је учило о само једној Христовој
природи, и то оној божанској, халдејски Мандејци су обожавали Јована
Крститеља и сматрали га истинским Месијом.
Saba), Louvain 1951, 17, 358-361; Julien Ries, L’uomo e il sacro nella storia dell’umanità, Јаca
Book, Milano, 2007, стр. 189-190.
4 По неким изворима страдало је око 20.000 људи приликом опсаде Наџрана (краљевина Аксум) који нису хтели да се одрекну хришћанске вере.
5 Анастасије Jaнулатос, Ислам, Хришћански културни центар, Београд, 2005, стр. 50.
6 Исто, стр. 51-52.
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Али оно што је красило арабљанска преисламска политеистичка племена 7 била је микро и макро структура. Микроструктуру су чиниле породице, племена и кланови а макроструктуру религија која је
успела да племена уједини у друштво заслужно за стварање великих
изума попут точка, клинастог писма, митова о стварању света, поезије. 8
Најверодостојнију слику о религији древне Арабије даје нам
Књига идола (Kitâb al-aṣnâm) Ибн Хишама ал Калбија 9, арапског писца и историографа из раног исламског периода. У преисламској религији, култ звезда заузимао је важно место. Постојала су божанства
сунца, месеца, звезда. 10 Такође је постојао култ мртвих, приносиле
су се жртве. Арабљанска божанства из преисламског периода могу
се поделити у три групе: бог Хубал Заштитник Меке, божанства која
наводи и Куран 11 и божанства око којих је уједињено једно или више братстава. 12 Иако је преисламска религија била многобожачка испољавала се исконска жеља за монотеизмом.
Кратак осврт на настанак ислама

Живот оснивача ислама, пророка Мухамеда, може се поделити на два периода. Мухамед, религијски обновитељ, био је надахнут
религијским традицијама. Откровењем је спознао јединственог Бога.
Од самог почетка његовог деловања он је непрекидно проповедао о
Једном, једином Богу, Творцу свега, као и о постојању јединственог
откровења које је почело са Аврамом и које се завршава Мухамедом,
о Страшном суду и о Васкрсењу. По Мухамеду, откровење је вечито
и непромењиво и постоје само сведоци који понављају његову поруку кроз историју човечанства: патријарси, пророци попут Мојсија и
Исуса. 13 Други период Мухамедовог живота почиње 622. године, када
7 Захваљујући натписима на камену, позната су три племена Северне Арабије: Лианити, Тамудеји и Сафавити.
8 Hans Kung, Islam – Рassato, Рresente, Futuro, Rizzoli, Milano, 2005.
9 Ibn Hisham Al Kalbi, Kitab аl-Aṣnâm (The Book of Idols), Princetown University Press, 1952.
10 Издвајају се неколико небеских божанстава: божанства Месец и Сунце (Šemeš)
који су родили богињу Венеру или Иштар.
11 Kuran, 71:23.
12 Najmah Sayuti, The concept of Allāh as the highest God in the preislamic Arabia, The
institute of Islamic Studies, Mcgill University, Montreal, 1999, стр. 51-76.
13 Четврти стуб вере чине Божији посланици. Први је био Адам а последњи Мухамед (печат пророка). Куран наводи имена 26 пророка. Већину имена пророка налазимо и у
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напушта Меку (higret) и одлази у Медину. Поред тога што је био пророк, оснивач нове религије и верски вођа, Мухамед је био и световни
владар. Из Медине, пошао је у освајање Меке као и целог арабљанског полуострва, створивши теоктарску државу.
Деловање или објава којом је Бог открио себе створеном свету,
целом човечанству, преко Пророка, извор је ислама 14 као постојања
Јединога Бога, Свемогућег, Самилосног, Творца неба и земље, Господара људи и Судњег дана. Бог се намеће својом величанственошћу и
оностраношћу. Близак је човеку који је врхунац његове творевине и
познато му је све шта човек мисли и осећа у свом срцу. Бог се јавио
кроз Куран који је Божија реч и који садржи све оно што треба да обезбеди људску срећу. У Курану је обухваћено читаво учење. Ислам је
такође закон, заснован на Пророковим речима и делима. Ислам захтева препуштање Богу и поштовање Божијег закона и виђење света које
истовремено пружа срећу, како у земаљском тако и у будућем животу. Ислам је и извор мистичног правца, суфизма, 15 унутрашње потраге душâ које су у потпуности посвећене Богу.
Поимање сакралног у исламу кроз друштвено-религиозни контекст

Мухамед као Арапин, током свог живота, сретао је и Јевреје и
хришћане и сматрао да је откровење које је он проповедао свеопште,
али је пре свега било упућено Арапима који га до Мухамедове појаве
Старом и у Новом завету: Адам (Адем), Енох (Идрис), Ноје (Нух) Аврам (Ибрахим), Исмаел
(Исмаил), Исак (Ишак), Лот, (Лут), Јаков (Јакуб), Јосиф (Јусуф), Арон (Харун), Мојсије (Муса), Давид (Давуд), Соломон (Сулејман), Јунус (Јона) Закарија, Јован Крститељ (Јахја) Исус
(Иса) и Мухамед. Имена попут Худа, Салиха, Узеира се налазе само у Курану. Исламско предање наводи постојање 124.000 пророкâ, а неки сматрају чак и Александра Великог (Зулкарнејн) као пророка, са роговима на шлему, који се борио против два безбожничка народа Гога
и Магога (Јеџуџ и Меџуџ) или против демона. Од свих набројаних пророка издвајају се пет
великих пророка: Ноје који је након потопа склопио савез са Богом, Аврам, Божији пријатељ,
који је модел вере у Једног Бога, Мојсије који је разговарао са Богом и примио таблице закона, Исус – Реч Божија и Мухамед – печат пророка. Анастасије Jaнулатос, Ислам, Хришћански културни центар, Београд, 2005, стр. 125.
14 Ислам потиче од глагола asalama што значи бити предан вољи Божијој. Rade Božović
i Vojislav Simić, Rečnik islama, Društvo srpsko-iranskog prijateljstva, Beograd, 2010, стр. 115.
15 Суфизам је имао три кључне фазе: прва је борба за опстанак, од VII до X века, и
у току које се званични ислам жестоко супротстављао сваком мистичном учењу. Појавом Газалија у X веку долази до покушаја помирења које се на крају завршава победом суфизма.
Трећи период је од XII до XV века, односно период процвата књижевности суфизма. Свој
врухац суфизам достиже у делима Ал Халаџа (858-922). Изузетним естетским искуством и
вештином, Ал Халаџ допире до саме божанске суштине, што значи да ово религијско искуство превазилази сами ислам. Seyyed Hosein Nasr, Sufi Essays, Suny Press, 1972.
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још нису били примили. Зато је потребно видети на којој се друштвено-религијској основи заснива сакрално у исламском свету.
Неки учењаци држе до теорије да се ислам никако не уклапа у
номадски начин живота и да је оснивање града само по себи исламски религијски чин. Сакрално у исламу треба да се посматра управо у оквирима теологије града. Верници се окупљају око Курана који
учи о светој молитви и заједници. Исламски град је постао култно
место, за разлику од религије номада која је само магловити анимизам са нејасним и расутим религијским силама. Прихватањем ислама, арапски религиозни свет дубоко је изменио сопствена схватања.
Алахова 16 свеприсутност постала је суштински и главни елемент религијске мисли и живота. Заступници ове тезе сматрају да нема потребе тражити елементе сакралног у религији преисламске Арабије. 17
Настанак првих исламских градова је само део општег процеса сталног насељавања дотадашњих номадских племена и овај историјски процес је сам по себи независан од ислама као таквог. По ставовима других истраживача, религија коју је објавио Мухамед је превазилажење анимизма и стремљење ка свеопштем монотеизму. Ипак,
ислам наставља да бива прожет обичајима и бојама средине у којој
је настао: то се види по значају који придаје религијским схватањима древних Арапа, а то је свето које је свеприсутно код појединца као
и код заједнице; потпуно препуштање натприродним силама; присуство духовног кроз појаву олује и упркос свему стално присуство
анимизма у извесној мери. Тако у исламу, елементи и сила сакралног,
испољавања, посредници и објекти, као и извесна веровања у складу су са религијском поставком преисламске Арабије. Исламолог Хамилтон Гиб први је формулисао ову тезу. Као и сви други исламолози, Гиб држи до теорије да је Алах срце и суштина свега светог. Ипак
треба узети у обзир и место настанка ислама. Само то место представља поље натприродног сажето у Алаху а распрострањено још у
преисламској Арабији тако да остају сачувани и симболи анимизма.
У првом периоду настанка ислама за време Мухамедовог живота, ис16 Арапска реч ( هللاAllāh), значи Бог, а сродна је и са другим семитским језицима:
Elah на арамејском, El код Хананаца и Elohim на јеврејском. Али појам Алах није везан само за ислам; арапски хришћани и арапски Јевреји такође користе овај термин. Користе га и
арапски превод Библије, католици на Малти (изговарају „Аlа“) и хришћани у Индонезији,
који кажу Alah Bara – Бог отац. Иначе дословно реч Allāh значи Обожавани.
17 Julien Ries, L’uomo e il sacro nella storia dell’umanità, Јаca Book, Milano, 2007, стр. 192.
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лам упија, преображава и превазилази арапски анимизам. Затим, током наредна три века, у додиру са Сиријом и Западом, исламско богословље постаје рационалније. Али почев од X века, освајањем Индије и средишње Азије, у исламску мисао продире нова врста анимизма. По Гибу, важан знак племенског анимизма је ходочашће око стене,
ходочашће које се завршава жртвовањем. 18
Мухамед је задржао обичај ходочашћа. Без сваке сумње он подиже арапски религиозни хоризонт далеко изнад веровања анимизма,
односно та веровања потискује и на њихово место смешта теистичко
тумачење. Ипак, опстају древни симболи. Тако да нова религија преузима симболе анимизма. Своју формулацију монотеистичког ислама
која у себи упија преисламско свето даје Челxод, социолог и историчар арапске културе. Његова истраживања ислама и преисламске Арабије га наводе да у Мухамедовој вери види монотеизам снажно обележен дотадашњим номадским стилом живота. А то подразумева идеју
о потчињености, склоност ка религијском препуштању, фатализму и
народној побожности. Осим тога у исламу се задржава преисламски
појам shefеria, то јест наслеђивање и достојанство. Калиф је наследник шеика, Мухамед се супротстављао бедуинима због одсуства верског жара али никад није потискивао и прогонио номадски стил живота. Охрабривао је стварање сталних насеобина, односно напуштање
номадског живота чији стратешки циљ није био само формирање градова колико верност земљи на којој се живи. Формирање сталних насеобина није религијски феномен већ историјска појава због новонасталих људских потреба. Сама чињеница постојања обредне молитве коју је могуће обавити на било ком месту као и на постојање свештенства два су елемента који јасно показују да Мухамед није сматрао
суштинским за ислам постојање и оснивање градова. 19
Ислам није градска религија сама по себи у строгом смислу речи. Пасторални живот се наставља и под исламом. Стварање градова које прати ширење ислама је више условљено војним потребама
и захтевима која намећу освајања: рововима добро заштићена и утврђена поља као и груписање пред градовима под опсадом. Свако
освајање је пратила урбанизација по феудалним начелима. Ислам18 Hamilton Alexander Rosskeen Gibb, Whither Islam, Taylor & Francis, Abingdon, 1999.
19 Joseph Chelhod, Le sacrifice chez Arabes, PUF, Paris, 1955; Joseph Chelhod, Les Structures du sacré chez les Arabes, Maisonneuve et Larose, Paris, 1964.
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ски град није саграђен око места култа које би значило присуство божанства. Алах је свеприсутан. Џамија постаје место обредне молитве али молитва се може обавити на било ком месту. Чак ни молитва петком у подне не мора обавезно да буде у џамији. Усвајање лунарног календара је само по себи уступак номадској традицији. Уочи појаве ислама, овај календар је већ био пред ишчезавањем. Мухамед га ипак преузима да би удовољио верницима из руралних подручја. Ислам као такав не настоји на географском одређивању јер је
Мухамедова верска обнова догматска обнова. Он одбацује идоле и
намеће чисти монотеизам. Ипак прихвата многе елементе из живота
арапских племена, као што је класична подела друштва, полигамија,
каравански градови.
На основу свега реченог не би било историјски реално сматрати суштинским географско гледиште. Уколико бисмо желели да одредимо најближи политички и друштевни контекст у коме настаје ислам онда је то каравански град, односно град људи у покрету. Када ce
изучава свето у исламу, неизбежно је имати на уму ову проблематику. Без сваке сумње, изворни ислам се појављује и настаје као монотеизам који се бори против идолатрије. Ипак, пажљивим читањем Курана и развојем истраживања преисламске религије Арабије откривамо бројне трагове архаичког номадског стила живота и веровања који
остају присутни у исламу.
Изучавање и тумачење испољавања светог у исламу мора бити засновано на оном што сам ислам каже о светом: ислам истовремено представља веру, културу и заједницу. То је скуп заиста посебних вредности који могу имати различита виђења у зависности од
земље. Иако јединствен, ислам у разним исламским културама може имати унеколико друкчији карактер. Постоји арапски, афрички,
ирански, индијски и индонежански ислам који се због доживљеног
светог углавном разликује од културе до културе. У свакој од ових
земаља постоји једна вера, религијска пракса а то је пет стубова ислама. Историја ширења ислама и унутрашњи сукоби откривају нам
какво бреме може да представља одређена култура саме религијске
мисли. 20

20 Julien Ries, L’uomo e il sacro nella storia dell’umanità, Јаca Book, Milano, 2007, стр. 194
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Свето и забрањено у исламу

У исламском богословљу многе речи изражавају свето: Ḥarāmзабрана, quddûѕ-светост, baraka-благослов je који осигурава благостање садашњег и будућег живота. Hrm је старосемитски корен. Из
њега проистиче реч ḥarām која игра важну улогу у исламу а савремени научници је преводе као свето и забрана. Луис Гардет, одличан познавалац ислама, на следећи начин је растумачио реч ḥarām. 21 Семитски корен hrm има основно значење „оставити нешто по страни“. Из
овог основног појма произлазе два значења: свето и забрањено. Али
погрешно је закључити да се свето одређује појмом забране. Нису сви
табуи свети. Јер је првобитна идеја појма ḥarām (појам корена hrm)
јесте да буду изопштена сва места, све ствари и сва бића чију слободну употребу божанска заповест забрањује. У арапском свету се та разлика заснива на подели чистог и нечистог. 22 Истраживања с краја ХХ
века наводе на размишљања о разлици између чистог и нечистог као
првобитним облицима, без обзира на то колико је могуће вратити се
уназад, у арапску историју. Са исламом, појам ḥarām доживљава корениту промену. Ḥarām поново постаје део Божије воље.
У исламском свету могу се наћи три међусобно различите стварности које се сматрају за ḥarām. 23 Најпре, реч је о местима која су посвећена Божијом вољом и обредним радњама, које се морају вршити: Каба у Меки, Купола на стени у Јерусалиму, Аврамов гроб у Хеврону. Под претњом смртне казне ова места су забрањена свима онима који нису исламске вере. Муслиманима је омогућен приступ захваљујући припадности исламу и обредним прањима. У ши’итској
традицији иста забрана важи и за гробове имама у Кербели, Наџафу,
Кому, Багдаду, Мешхеду и Самари. Забрањен је приступ (ḥarām) тим
гробовима, јер су свети. Другу категорију представља приватно власништво, односно законита својина прожета Божијом вољом. Под приватним власништвом подразумевају се законите супруге и наложнице (harem). Трећа категорија забране није Божија светост, већ све оно
21 Louis Gardet, Nozione e senso di sacro nell’Islam, in Enrico Castelli, Il sacro, studi e
ricerche: Atti del convegno indetto dal Centro Internazionale di Studi Umanistici e dall’Istituto di
Studi Filosofici, Roma, 4-9 Gennaio 1974, стр. 317-331.
22 Исто, стр. 318.
23 Исто, стр. 322.
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што је нечисто. Нечистим се сматра свињско месо, отпадништво од
вере, убиство, крађа, употреба алкохола, прељуба и лажно сведочење.
Сви наведени предмети и радње нису свети сами по себи, већ
су свети Божијом вољом. Потребно је уочити разлику између забране
као свете и забране као забране. У светом као светом је Божије присуство, док је у светом као забрани Божија заповест. Дакле, ḥarām је
амбивалентан јер означава свето када је реч о светости и чистоти, а
указује на Божије прописе када се ради о нечистом. Због тога Луис
Гардет ставља акценат на припаднике ислама и њихово понашање,
јер је у њему смисао светог, као и стално упућивање на пресветог Бога (Аl-quddûѕ) који руководи заповестима и забранама. 24
Харам – степени примене

Претходна разматрања нам показују да ḥarām има више степена примене. На пример, постоји разлика између забране која важи за
Кабу у Меки, најсветије место раr excellence и забране за улазак у џамију у време молитве. Ḥarām захтева смртну казну за онога који се
усуди да је прекрши, на пример, отпадништво од вере је строго забрањено. Исламско богословље је окренуто ка табуима и забранама.
Сва људска дела разврстава на она која су за осуду, за прекор, на законита и допуштена као и на похвална и обавезна. На основу овога
можемо закључити да су сва дела у животу муслимана сакрализована с обзиром да припадају једној од ових пет категорија. Овде је реч
о јасном позивању на Божије заповести. Да ли је могуће у исламу јасно разликовање светог и профаног? Гардет поставља ово питање позивајући се на Чехолдово истраживање који објашњава појам halal
односно појам који значи допуштење а које припада пољу профаног
где ништа није забрањено. 25 Оно што је допуштено, оно што је профано, што не представља никакву опасност за човека, све је то незабрањено. Гардет се позива на Масињона и не прихвата ово разврставање барем што се тиче ислама. Врло је вероватно да су древни Арапи уочили супротстављеност између појмова ḥarām и halal односно
између светог и профаног. У исламу halal има своје утврђено место
у Божијој заповести. Ислам остварује стапање духовног и световног,
24 Исто, стр. 325.
25 Исто, стр. 326.
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што значи да не прихвата поље профаног које би измицало Божијем
закону. Гардет даље настоји на значају велике промене коју ислам доноси на пољу светог. Темељ и основа светог је Свемоћни и Милосрдни Бог, суштински религијски чин је молитва иако у народној побожности остају трагови светог из преисламског периода.
Својства светог quddūs и baraka

Након скромног покушаја да се одреди однос између светог и
забрањеног треба дефинисати и појам светости у исламу. Појам који
ово одређује је sadiq, праведник, али се ради о човеку који се потпуно подвргава Божијим заповестима. Ова анализа се не заснива на концепту правде већ на појму светог. Дакле потребно је проучити семитску реч која потиче од корена qdš и ту ћемо потражити исламску дефиницију светог.
Појам al-quddûѕ (пресвети) пре свега означава оно што припада
Богу (Дух, Књига). У исламу, Свети дух (Ruh al-Qudus) 26 поистовећен
је са архангелом Гаврилом, који је Мухамеду пренео откровење, а Марији, Исусовој мајци, да ће на чудесан начин родити Исуса (који је
по исламском веровању највећи пророк). Основни појам ове речи је
апсолутна чистота. Муслимани Јерусалим зову Al-Quds, cвети, јер је
Мухамед, у свом мистичном путовању (мiradž) 27, био изнад Јерусалима вазнесен до седмог неба, Божијег престола. Прасемитски корен
речи qdš основа је за al-quddûѕ као и qadoš из Старога завета с обзиром на то да је у питању сличност арапског и јеврејског (јер припадају истој групи семитских језика). Иако корен qdš игра одлучујућу
улогу у јеврејској Библији, у исламу има другачији контекст. Он се,
додуше, у Курану не појављује ни десет пута, али ипак изражава Божију трансцендентност, савршену светост. Висораван је ḥarām а град
је quds. Појам quddus, свети, одређује посебност на основу апсолутне
чистоте. Само Бог је потпуно чист што значи да само Он може посве26 Куран говорио и о светости Духа али није реч о Светом Духу, у хришћанском
смислу, с обзиром да ислам одбацује догму о Светој Тројици јер сматра да није у складу са
учењем о једном једином Богу.
27 Текст Kitab al-miraj је из XI века, а у XIII веку је преведен на латински под насловом Liber scale Maсhometi (Књига о Мухамедовим лествама). По овом спису из исламског
предања, пророк Мухамед се у екстази, уздигао небеским лествама изнад Јерусалима, све до
Божијег престола. На тим лествама сретао је анђеле као и душе праведника како се пењу ка
Богу. Liber scale Maсhometi (Le Livre de l’échelle de Mahomet), Lettres gothiques, Paris, 2008.
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тити своју творевину. Ово објашњава одсуство светих тајни у исламу
јер је само Бог тај који може учинити светим по својој вољи. Поменути појам одређује и указује на Алахову савршену светост. Након што
је упоредио појмове ḥarām и quds, Гардет доноси закључак који је овде у потпуности изложен: логично је запитати да ли појам qudus бољи
од појма ḥarām који описује општу представу о светом.
Ипак, најсветије место у исламу, Каба у Меки је названа ḥarām.
Ḥarām је и светиња над светињама и срцу светог града, Аl Quds у Јерусалиму. Нечисто као и чисто носи у себи ḥarām али нечисто ни на
који начин не може да буде део исламског поимања светог, односно
само је чистота та која чини некога или нешто светим. Постоји непрекидно преплитање појмова ḥarām и quddus који се прожимају међусобно. Овај неодвојив однос је неопходан и управо то омогућава да
одредимо смисао светог, посвећеног и забране у доживљеном свесном искуству. 28
Појам baraka означава благослов који осигурава благостање. Та
реч је део светог. Ислам је приписао baraku познатим местима, оснивачима разних братстава, џамијама и местима ходочашћа. У исламу, baraka је Божији благослов, док у преисламској Арабији означава
добро које се налази у бићима и предметима: благостање, плодност,
успех, умножавање стада, бујност вегетације. По неким истраживањима, свето се заснива, као и мана, на тајанственој сили која извире из срца космоса. У народноj побожноcти, појам baraka се састоји
из два елемента: Бог и бесконачно свето, односно Божија милост и
изобиље бића и предмета. Муслиман који обавља молитву, који поштује Рамазан који иде на ходочашће у Меку је сигуран да ће стећи
baraku. Сам појам baraka потиче из преисламског периода и арапског
поимања светог. Глагол baraka је постојао у речнику караванских племена и има значење: клекнути на колена што јасно асоцира на уже камиле која клекне и у пренесеном значењу представља благослов који
полази од дара плодности. Вaraka је дакле, моћ плодности коју отац
поседује па је преноси на синове узевши их на колена. Барака по Чехолду потиче од сакралног из арапског анимизма. 29 У исламу baraka
28 Louis Gardet, Nozione e senso di sacro nell’Islam, in Enrico Castelli, Il sacro, studi e
ricerche: Atti del convegno indetto dal Centro Internazionale di Studi Umanistici e dall’Istituto di
Studi Filosofici, Roma, 4-9 Gennaio 1974, стр. 329.
29 Joseph Chelhod, La Baraka chez les Arabes, ou l’Influence bienfaisante du sacré, dans
Revue de l’histoire des religions 148, Paris, 1955, 68-88.
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је Алахов благослов, дар који Он допушта како би се умножавала добра дела. У преисламком номадском свету, baraka је вредност која се
налази у бићима у стварима и извор је благостања: напретка, плодности, успеха, бујања вегетације. У народној побожности baraka црпи своју снагу из два извора: један је Бог а други недефинисано свето; Божија милост и обиље бића и ствари. Baraka дакле иде у више
праваца. Када је додељена светињи, она представља директну Божију
вољу и у овом случају се може говорити о baraki која потиче од пет
стубова ислама, џамија, светаца. Када је дата предметима или местима, baraka представља тајанствену силу суштинског значаја за народну побожност и порекло овог појма потребно је потражити у преисламском стилу живота и веровањима.
Елементи анимистичког светог

Ђини представљају трајност анимистичког светог. Само име
jinn потиче од глагола јnn који има значење „покрити, умотати.“ 30 Ђини су тајанствена и невидљива бића, настањују пуста места, гробља,
рушевине, сметлишта. Дању беже а ноћу су та бића видљива. Народна машта их замишља и доживљава на различите начине: жене, чудовишта, животиње. Мухамед их смешта у исламски религијски систем, потискујући их у други план као и остала преисламска божанства у односу на јединога Бога. У арапском преисламском свету, њихово присуство служи да се објасне појаве који измичу људском поимању. Постоје уосталом, добри и лоши ђини. Куран прихвата ово веровање и дели ова бића на добра и лоша. Она бића која су се подвргла
Алаховој вољи су добра а она која се побуне су лоша. Мухамед укључује ђинe у свој систем а умеће у други план многобројна божанства
из арапског света наметнувши Јединог Бога Алаха. Куран потврђује
моћ ђина описујући их понекад као створења од ватре из вреле пећнице или као гласнике сатане. У светом Курану 31 се помињу и бића
'ifrīt, (множина afārīt) чија је моћ јача од ђина. Међутим ова биће се
често поистовећују са ђинима. Понекад су afārīti поистовећени са душом убијеног човека. Иако их Куран не наводи, народна исламска по1954.

30 Emile Dermenghem, Le culte des saints dans l’islam maghrébin, Gallimard, Paris,
31 Kuran, 27:39.
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божност помиње и бића ghūl, 32 зле дивове који се јављају у разним облицима. 33 Без сумње сва ова бића потичу из древне арапске религије.
Човек је смештен између две врсте натприродних сила: с једне стране се налазе силе добра, као што су анђели, са друге стране непријатељске зле силе.
Посвећење људи

Ислам не прихвата посвећене особе јер не признаје ни свештенство ни свете тајне. Ипак у оквиру ислама постоји посвећење, iḥram,
реч која описује свету одежду ходочасника који иде у Меку а која се
састоји од тканине (izār) везане око појаса и која пада до изнад колена, и од друге тканине (rida) која се носи на раменима. Iḥram представља стање привремене сакрализације која почиње и завршава се с
ходочашћем. Глагол ahrama описује чин у коме се проглашава нешто светим или забрањеним. Iḥram се сматра неизбежним условом и
делом ходочашћа. Уласку у стање Iḥrama претходи велико обредно
прање то јест одсецање косе и ноктију: ходочасник се одваја од света и припада само Богу. Поред Iḥramа постоји и други вид сакрализације takbīr al-iḥram, са којим почиње обредна молитва и верник ступа у комуникацију са Богом. Обредна молитва која се обавља пет пута на дан почиње пажљиво прописаним обредним прањем. Пре него
што почне обредно прање, верник се окреће лицем у правцу (qiblа)
Меке изражавајући намеру и жељу да изађе из стања нечистоте. Речи молитве откривају јасан смисао Божије трансценденције. Молбене молитве су ретке с обзиром да све што је добро долази од Бога.
Непоколебљива прецизност и непроменљивост обреда које ислам одређује може да доведе до неке врсте ритуализма који сам по себи сматра тачно извођење ритуала као већ достигнуто стање светости. Иако ислам не признаје проглашавање особе за свете, ипак постоје људи
који заузимају посебно место. Мухамед је nabi-пророк, rasul-посланик, nazir је онај који упозорава. Чланови Мухамедове породице су
под посебним благословом. На неке особе је такође изливена baraka,
на пример, wali-повереник, господар или пријатељ, док факири представљају особе обдарене натприродним силама.
32 Занимљиво је да енглеска реч ghoul ( вукодлак, вампир, зао дух) потиче од речи ghūl.
33 Robert Gaspar, Islamic theology, PISAI, Rome, 2007, стр. 94.
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Простор и време кроз свето

У исламу постоје два света простора: каба и џамија. 34 Каба се
сматра даром са небеса. По традицији, ходочашће се заснива на догађајима из Аврамовог живота и светост Кабе потиче директно од Бога. И ограда око храма и простора је света тако да је забрањено узимати земљу из тог простора или је доносити у њега. Једина ствар која се
може узимати и однети је вода са извора zemzem.
Други свети простор је masgid, место на коме се клања током молитве. Ислам прихвата и место молитве, ван џамије, односно на путу. Пре него што се започне молитва треба припремити место за молитву. Постоји званично место у граду или заједници које је
најважније а то је џамја. Овим светим местима које смо навели треба додати и света места о којима смо претходно говорили. Било да
се ради о бићима или предметима светост се испољава само кроз Божију вољу тако да посвећење простора постоји само у директној вези са Богом. Као што ислам има свете просторе тако има и свето време, односно свето време је период ходочашћа по арапској традицији
коју је преузео ислам. Ходочашће (Ḥağğ) се врши током дванаестог
месеца који се зове hidžra. Рамазан је месец у коме је откровење сишло на Пророка и то је девети месец лунарног исламског календара. Рамазански пост је обавезан за целу заједницу а испуњен је миром и молитвом. Уосталом ислам је прихватио лунарни календар номадских народа и укинуо је преступни месец. Петак је дан молитве
али не и празника јер пророк Мухамед није одредио дан апсолутног
34 Џамија (mаsgid) је реч која се често појављује у Курану. Исламски храм означава простор у коме почетни део молитве (стајање) симболише усправну осу космичке егзистенције. У једној изреци пророка Мухамеда речено је да је Бог целу земљу начинио местом
молитве. Та изрека садржи начело посвећења земље, њеног венчања с небом. У повезаности неба и земље, вертикалне и хоризонталне димензије, налази се још једно духовно начело обликовања сакралног простора у исламу које се огледа у блискости куполе и стубова као
и у уметничком посвећивању пажње поду, који симболише земљу. Другим речима, простор у
џамији се обликује у складу с духовним значењем два основна положаја људског тела у исламској молитви: усправним стајањем и спуштањем чела и руку на земљу. Као света архитектура ислама par exellencе, џамија је стварање и понављање хармоније, реда и мира природе. Однос вечног и пролазног, јединства и мноштва, сталности и промене у исламу се схвата, доживљава, одређује и представља као измирење свих супротности. У том смислу, џамија
се обликује тако да одражава склад божанске вечности јединства и сталности, а да у луковима и стубовима симболише ритмове космоса. Dževad Hodžić, O islamskim načelima umjetničkog oblikovanja sakralnog/svetog prostora, Novi Muallim / Časopis za odgoj i obrazovanje, god.
VIII, br. 31 , Sarajevo, 17. Ramazan 1428, 29. Septembar 2007, str. 17-18.
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одмора. И сама Божија свеприсутност подразумева постојање светог
простора и времена.
Смисао светог у исламу

Без сумње може се закључити да свето у религијским системима игра улогу посредника између човека и невидљиве стварности. Бића или предмети који имају сакралну димензију представљају
средство преко кога се долази у комуникацију са натприродном силом, са божанским, са Богом. То биће или тај предмет су средство и
знак који омогућава прелаз од видљивог ка Невидљивом. Дакле, религиозни човек открива један елемент „који је апсолутно специфичан
и који се не може свести на нешто што се зове рационално, и, као такав, потпуно је недоступан концептуалном поимању ствари. Самим
тим, он садржи у себи нешто потпуно неизрециво.“ 35 Тај елемент се
може описати терминима: qadôsh, quddūs, ἅγιος, sanctus, sacer, који
потичу из семитских и индо-европских језика. Ти изрази се обично
преводе речју „свето“. Чини се да овај елемент јесте „живи принцип
и јавља се у свим религијима. Он представља најинтимнији део религије јер без њега религије не би ни постојале.
Оно што је занимљиво за Стари завет и Куран јесте да се свето доживљава кроз мистичну страхоту, односно кроз сусрет са Нечим што превазилази све границе чулног искуства, са Нечим потпуно
другачијим а то је страх од демона у примитивним религијама, свети страх пред Божијим гневом, οργή του Θεού из библијских текстова, што је pavor sacer пред узвишеношћу и апсолутном недостижношћу. У историји религије и човечанства ова срахота је створила снагу аскезе, дела херојског живота, жртвовање пред Богом. 36 Свето је
у исто време манифестација Бога у историји и средство да се човек
приближи скривеном Богу, или како га Рудолф Ото назива Mуsterium
35 Rudolf Otto, Le Sacré, L’élément non rationnel dans l’idée du divin et sa relation avec
le rationnel, Payot, Petite Bibliothèque, Paris, 1995, стр. 19.
36 Могло би се направити поређење током откровења и осећања, те удивљености
према мистичној страхоти које су доживели Мојсије и Мухамед. Када се Бог обраћао Мојсију
рече: „али нећеш моћи видјети лица мојега, јер не може човјек мене видјети и остати жив“
(Излазак 33:20) а Мухамед када је доживео своје прво откровење и чуо глас архангела Гаврила: „ Читај, у име Господара твога, који ствара, ствара човјека од угрушка! Читај, племенит
је Господар твој, који поучава перу, који човјека поучава ономе што не зна“. Kuran, 96: 1-5.
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tremendum и fascinans. Свето се заправо показује као реалност једног
другачијег реда, у односу на природни ред или поредак.
Ова анализа речника светог у исламу открива значај постојања
једног двосмерног тока: с једне стране се налази арапска традиција
која претходи појави Мухамеда и ислама и која је сачувала своје присуство и утицај и, са друге стране, непопустљиви монотеизам где је
Алах извор светог. Тешко је без сумње одредити и дефинисати целокупне утицаје номадске религије који се налазе у оквиру Курана. Већ
је виђено да у арапском језику не постоји само једна реч која може да
одреди свето у свим аспектима. Ислам је решио овај проблем преневши целокупно поље светог на Алаха, тако да је прелазак древних Арапа на ислам сместио читав њихов живот у оквире зависности од једног јединственог Бога.
Ислам је бескомпромисни монотеизам. Мухамед је настојао да
дâ име божанском током свог првог боравка у Меки. Он употребљава реч Rabb, односно Творац. Међутим, Једини Бог је основни појам
светог. Током меканског периода, Бога су ословљавали са Rabb (Створитељ). Затим се срећу и остала имена: Haziz – Моћни, Rahim – Милостиви, Rahman – Благи, Qawê – Јаки. 37 Алах није национални Бог,
Куран га назива царем небеса, Господарем истока и запада, Сведржитељем космичког реда, Светлошћу небеса и земље. 38 У трећој фази
деловања и проповеди Мухамед користи реч Алах која постаје искључиво Божије име: Господ, Творац свега, апсолутни премудри Господар који управља универзумом, Милосрдни. Све што је свето имаће у
својој основи Бога и припадаће Богу. Монотеистички концепт превазилази етнички и национални принцип, заједница верника се окупља
око Бога који постаје њен вођа и врховни законодавац. Ово је јасно
прокламовање првенства верског над племенским и на тај начин ислам постаје теократија.
37 У исламу се среће 99 најлепших Божијих имена.
38 Алах се дакле, сматра Богом који осветљава, на првом месту, све оно што постоји на небесима и на земљи. Он је извор сваке светлости и почев од саме његове светлосне суштине све друго је прожето светлошћу. Једно важно филозофско и теолошко исламско
учење је настало на темељу оваквог тумачења стварања, преко Бога који обележава своје
стварање светлосним отиском. Поред овога Алах, Nur, светлост је онај који показује небеским и земаљским бићима прави пут. Он обасјава умове, духове: захваљујући Његовој светлости човек не хода у тами. Све ово упућује на месечеву симболику. Захваљујући месечевој
светлости људи током ноћи могу да се крећу и пронађу свој пут. Julen Ries, Simbolo – Le costanti del sacro, Jaca Book, Milano, 2008, стр. 232.
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Божија свемоћ и свеприсутност 39 сместиле су се у срце људског
живота и заједнице. Бог је свуда присутан. У очима верника, Куран је
свет јер представља нестворену видљиву Божију реч. Куран је најдрагоценије добро дато људима. Ако је за хришћане вечна Божија Реч постала тело, за муслимане је Божија реч постала књига, Куран. Цео исламски култ је управљен ка Курану. Из Курана су настале граматика,
књижевност, филозофија, уметност. Друштвена организација је, такође, заснована у Курану.
Каба и џамије су, такође, места у којима је присутно свето. Ходочашће је носилац светог. Џамије су намењене Богу, то су места молитве и учења. Петак је свети дан, посебно намењен за молитву. Одбацивање посредника између Бога и људи у животу верника указује на значај људског понашања. Такође, поред светог Курана, постоји свето у
народној побожности које игра важну улогу у свакодневном животу:
посета гробовима, свето дрвеће, амајлије, жртвовање животиња. Све
то наводи на закључак да је у исламу свето суштинска реалност. Муслимани на веома дубок начин доживљавају свето. Целокупно људско
постојање је подложно светом. Коначно, Бог је тај који освећује људе.

39 Алах је основа и правног живота тако да намеће правну чистоту, изглед и предмет уговора. У религији као што је ислам, свето је директној вези са Алаховом вољом, односно светим Богом (Al Qudus). Овај појам се позива на моћ, снагу, савршенство које само
Бог поседује.
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Radmilo Košutić

ORIGINS OF SACRED IN ISLAM
Summary
The study and interpretation of the manifestation of the sacred in Islam is based
on the following concepts: haram-prohibition, quddûѕ-holiness, barraka-blessing. But
the adjective al-quddûs (the most Holy) primarily denotes all these what belongs to God
(Spirit, Book). The basic concept of this word is absolute purity. Only God is absolutely clean, which means that only He can devote his creation. The aforementioned term determines and indicates Allah's perfect holiness. The term baraka means blessing that ensures prosperity. And that word is part of the sacred. Islam is attributed the term baraka
to the to the known places, to the founders of the various fraternities, mosques and places of pilgrimage. In Islam, baraka is God's blessing, while in the Pre-islamic Arabia's indicates good located in beings and objects: prosperity, fertility, success, duplicating the
herd and lush vegetation. In Islam, there are two sacred space: Kaba and mosques. Kaba is considered a gift from the heavens and the mosque (masjid) is a word that often appears in the Koran. In the eyes of believers, the Quran is holy because it represents the
uncreated word of God visible. Quran is the most precious good given to people. Muslims
in a very profound way perceive the sacred. The entire human existence is subject to the
world or all that is holy will in essence God and belong to God.
Keywords: animism, baraka, Islam, Kaba, quddûs, Quran, holy, haram, halal,
Mecca, monotheism.
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СУОЧАВАЊЕ СА ПРОБЛЕМОМ СМРТИ*
Резиме
Након што је указао да је коначност човека предус лов за бављење филозо
фијом, аутор тврди да страх од смрти извире из свести о могућности губљења
властите индивидуалности. Да би неко могао да буде сматран за мудрог човека, он
не сме да се плаши смрти. Ипак, то не значи да су разлози који се наводе у прилог
мирног суочавања са смрћу увек исправни. Аутор тврди да су Епикурови аргументи
неуверљиви, јер никакву утеху не налазимо у томе што је наводно све добро или ло
ше везано за осећање а смрт значи крај сваког осећања. Ми се не плашимо толико
оностране казне колико могућности растварања у ништавилу, апсолутног нестан
ка. Нагласивши да филозофију одликује не утеха, већ патос истине, аутор испи
тује три могућности судбине душе после смрти: апсолутног нестанка, утапања
у светску душу и индивидуалну бесмртност. Пошто разум не може да одлучи ко
ја је од ових могућности најближе истини, аутор прибегава разматрању тзв. гра
ничних искустава. Разматрање извештаја о виђењима реанимираних особа, изгле
ду покојника, феномена тзв. панорамског виђења и нетрулежних моштију сугери
шу (али не доказују) да је вера у загробни живот исправна. На крају аутор подсе
ћа да свест о смрти подстиче човека на вођење моралног живота и доприноси да
се што интензивније проживи сваки тренутак. Он препоручује да се приликом од
луке о томе да ли ћемо веровати у онострани живот не руководимо само разумом,
већ и да ослушнемо глас срца.
Кључне речи: смрт, сан, душа, Бог, спасење.

Увод
Још пре неколико деценија онај ко би се бавио проблемом смрти ве
роватно би био изложен подозрењу да је у најмању руку близак реакционар
ној филозофији. По тадашњем готово општеприхваћеном левичарском гле
дишту, „револуционарне филозофије смрт ’стављају у заграде’, док се реак
ционарне филозофије стављају под њено знамење“. 1 За разлику од наводно
1 Едгар Морен, Човек и смрт, БИГЗ, Београд, 1981, стр. 312.
∗ Овај текст настао је у оквиру пројекта „Динамички системи у природи и друштву:
филозофски и емпиријски аспекти“ (евиденциони број 179041), који финансира Министар
ство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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реакционарних, декадентних грађанских филозофа, који се у својој мрачној
усамљености препуштају бесплодним размишљањима о смрти, револуцио
нарни мислиоц
 и, заинтересовани за општељудско добро и праведнији свет,
за своје теме изабрали су живот и борбу. Блоховски речено, нада је афекат
који покреће марксистичке мислиоце, а стрепња грађанске. Будући да је нај
дубљи извор стрепње управо стрепња пред смрћу, за слободноумног мисли
оца најбоље је да се уздржи од бављења проблемом смрти и самим тим бу
де заштићен од опијумског деловања религије.
У међувремену су се друштвено-историјске околности значајно
промениле. Владавина капитализма, и то оног бездушног, који у својој
глади за максималним профитом има тенденцију да потпуно укине соци
јална давања и људе изложи немилосрдној експлоатацији, поприма пла
нетарне размере. Свест људи је заслепљена индустријом културе, која им
из дана у дан све више слаби сваку помисао на могући отпор. Усисани у
безличну свакодневицу производње и потрошње, конформистички заин
тересовани за пуко самоодржање и лагодну забаву, све више се препу
штамо инерцији, постајући неспособни не само за колективну него и за
личну побуну. У таквој друштвено-историјској ситуацији теор ијско раз
матрање проблема смрти, чак и из левичарске перспективе, може поста
ти потенцијална снага отпора, црв који нагриза наизглед компактни дру
штвени тоталитет.
Као што су то својевремено истакли егзистенцијални мислиоци,
свест о смрти има значајне консеквенце по наш живот. Она нас може под
стаћи да преиспитамо властити живот, да се запитамо како располажемо
временом које нам је дато, а којег је непрестано све мање и мање. Будући да
свест о властитој смртности има потенцијал покретача за прекид са устаље
ним неаутентичним начином живота, да нас подстиче да се запитамо који
је смисао живота, да нас упућује на пут тражења аутентичног начина бив
ствовања, нема сумње да смрт представља проблем који је достојан теор иј
ске пажње и филозофског промишљања.
Смрт као филозофски проблем
Приметимо одмах на самом почетку да проблем смрти није тек један
од бројних теоријских проблема филозофије, него да је вероватно најзначај
нији од свих њених проблема. И то управо зато што то није тек пуки теориј
ски проблем, него што је егзистенцијални проблем, што се ради управо о на
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ма самима. Након што је указао да је смрт „прави инспиришући геније или
Аполон филозофије“, Шопенхауер (Schopenhauer) истиче: „Нема сумње да
би се без смрти тешко и филозофирало.“ 2 По нашем мишљењу, не само да је
тешко, већ је заправо немогуће да се бави филозофијом онај ко није смртан.
Наиме, услов за бављење филозофијом је, и по Финку (Fink), управо свест
о властитој коначности човека. Он с правом примећује да „филозофија има
свој најунутарњији порив из извесности смрти човека. Неки без-коначни су
бјект, који би био вечно поуздан у сама себе, имао бивство као посед који не
може изгубити, не треба да филозофира – штавише, уопште не би могао фи
лозофирати. Филозофија је искључиво могућност смртног човека – она про
изилази из знања смрти, његов је најчистији отисак“. 3
Разлог због којег „проблем смрти има нарочити примат у целини
људске егзистенције“ Финк види у томе што се у свести о смрти буди „сми
сао за све загонетно и упитно“. 4 И заиста, управо загонетност о оном што
нас чека после смрти, подстиче човека да размишља о односу бића и ништа,
као и да се пита да ли је душа бесмртна.
Страх од смрти
Иако је и животиња смртна, она ипак, осим можда нејасне слутње, не
ма свест о властитој смртности. Она додуше осећа страх пред опасношћу,
чак предосећа смрт господара, тугује над његовим гробом. Али самим тим
што у њој није изражена свест о властитој индивидуалности, она и није све
сна смртности као такве. Наиме, страх од смрти извире управо из свести
о могућности губљења индивидуалности, било властите било блиске осо
бе. Као што психолошка истраживања показују, „од оног тренутка у коме је
постало свесно себе као јединке, дете почиње да осећа да га се смрт тиче“. 5
На основу упечатљивог искуства изненадног увида о властитој издво
јености из свејединства и постајања свесним себе као издвојеног ја, могу да
потврдим да је страх од смрти повезан управо са индивидуалношћу. Ако се
добро сећам, имао сам пет или шест година када сам доживео болно иску
ство издвајања из свејединства. Било је летње поподне. Читав свет је зра
чио хармонијом. Нисам осећао да сам различит, издвојен из околине. Доду
2 Артур Шопенхауер, Свет као воља и представа, II, Матица српска, Нови Сад,
1986, стр. 399.
3 Еуген Финк, Основни феномени људског постојања, Нолит, Беог рад, 1984, стр. 108
4 Исто, стр. 107.
5 Едгар Морен, Човек и смрт, стр. 38.
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ше, видео сам различитост унутар свејединства, али нисам имао издвојено
ја. Као да сам био у свему, као да сам био идентичан са тим свејединством.
Наједном сам постао свестан свог ја које је различито од остатка света, ко
је је лоцирано у мом крхком телу. Схватио сам да се не налазим у другима,
да смо сви међусобно одвојени. Обуз ео ме је велики страх јер сам увидео да
сам смртан. Све док сам припадао целини није било смрти, а сада када сам
издвојено ја прети ми опасност да нестанем.
Као додатни аргумент за тврдњу да је страх од смрти повезан са инди
видуалношћу, подсетимо да су социокултурни антрополози запазили да је
страх од смрти „много слабији у примитивним народима него у напредни
јим друштвима“. 6 Дакле, што је израженија свест о индивидуалности, што
се појединац више издваја из општег, утолико је страх од смрти јача. С друге
стране, у околностима када је угрожено оно што индивидуа осећа као своје,
оно опште којем припада, страх од властите смрти слаби. То најбоље пока
зују ратна времена, када опстанак заједнице има примат над потврђивањем
индивидуе, када је човек спреман да жртвује живот за њу.
И туга коју осећамо због нечије смрти у сразмери је са тиме колико
нам је та особа била блиска, колико смо је доживљавали као посебну, непо
новљиву личност. Са изузетком ретких особа са израженом емпатијом, ве
ћину нас много више погађа смрт познате особе од нестанка хиљада не
познатих. Будући да оне за нас нису биле конкретне индивидуалности, да
се нису издвојиле из безличности општег, углавном прилично равнодушно
примамо вести о њиховој смрти и без већег душевног потреса препуштамо
их забораву.
Суочавање са смрћу
За разлику од животиње, која „живи не знајући стварно за смрт“, чо
век је свестан смрти управо зато што је умно биће. Тај властити болни увид,
који трује радост живљења, који би могао да паралише вољу за животом, ум
такође покушава да неут ралише нудећи „противотров за извесност смрти“. 7
Тај притвотров су, по Шопенхауеру, заправо различита религијска и фило
зофска учења. На нама је да испитамо колико је тај противотров делотворан.
Почнимо најпре са филозофским противотровом, уз подсећање да је
одувек као један од предуслова да се неко сматра мудрим човеком било ње
6 Исто, стр. 44.
7 Артур Шопенхауер, Свет као воља и представа, II, стр. 399.
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гово храбро суочавање са смрћу. За разлику од обичног, природног човека,
који „остаје безусловно привржен животу, који се до крајности опире при
ближавајућој се смрти, и прима је са очајањем“ 8, мудар човек се не плаши
смрти, већ јој ведро и спокојно иде у сусрет. Но то још увек не мора да зна
чи да су његови разлози за такво понашање уверљиви и прихватљиви за нас.
Познато је да има и неуких и недуховних људи који се не плаше смрти, као и
да храбро суочавање са смрћу може почивати на погрешним основама. Оту
да је неопходно размотрити разлоге који поједини филозофи наводе у при
лог свог гледишта да се не треба плашити смрти.
Запитајмо се да ли је уверљива Епикурова тврдња да „смрт, то нај
страшније зло, нема никаквог посла са нама; јер док ми постојимо смрти не
ма, а кад она стигне, онда нас више нема“. 9 По Епикуру, „за нас смрт ништа
не значи, јер све што је добро и лоше налази се у осећању, а смрт предста
вља крај сваког осећања“. 10 Можда би такав аргумент могао у извесној ме
ри да утеши оне који се плаше пакла или гневних божанстава, али мени је
он увек изгледао као неув ерљива мисаона акробатика. Страх од смрти почи
ва управо на страху од апсолутног губитка свесности, од краја сваког осећа
ња, од апсолутног нестанка. У прилог таквог схватања наведимо Унамунову
(Unamuno) тврдњу да је и у данима безазлене дечије вере „увек осећао ни
штавило ужаснијим од пакла“. По шпанском филозофу, „боље је живети и у
болу, него не битисати у миру“. 11 Не бити, растворити се у ништавилу, бити
лишен сваке свести, то је оно чега се плашимо!
Размотримо укратко и Сократов став према смрти. Овај велики антич
ки мислилац с правом је синоним за филозофа управо зато што је давао при
мат начелима у односу на пуки биолошки живот. Спремношћу да положи
живот за истину остао је узор будућим мислиоцима. Нема сумње да је њего
 ечатљивијих догађаја запад
во спокојно суочавање са смрћу један од најуп
не културе. Али на чему је почивало његово ведро суочавање са предстоје
ћом смрћу, током суђења и док је испијао отров? Аргументи које он наводи
наизглед подсећају на скептичке. У прилог става да се не треба бојати смр
ти, који толико одудара од владајућег уверења да је смрт нешто зло, Сократ
каже: „Јер, бојати се смрти, грађани, не значи ништа друго него држати се
мудрим, а не бити мудар. То значи мислити да човек зна оно што не зна. Та
8 Исто, стр. 401.
9 Диоген Лаертије, Животи и мишљења истакнутих филозофа, БИГЗ, Београд,
1979, стр. 371.
10 Исто, стр. 370.
11 Мигел де Унамуно, О трагичном осећању живота, Дерета, Београд, 1991, стр. 40.
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нико не зна није ли смрт од свих добара највеће добро за људе, а опет пла
ше се од ње као да поуздано знају да је највеће зло“. 12 Не претендујући да
поседује сазнање о природи смрти, он излаже две могућности: „Јер смрт је
једно од овога двога: или је таква да онај ко је умро није ништа, па нема ни
каква осећања ни о чему, или је, према оном што се говори, некаква проме
на и сеоб
 а душе одавде на друго место.“
Наравно, ако је друга могућност тачна, нема разлога за страх, пого
тово за човека који је живот провео у врлини: континуитет свести се наста
вља у оностраној сфери, и то можда још у бољим условима. Неупоредиво је
занимљивије размотрити прву могућност, поготово што Сократова теза асо
цира на Епикура. По Сократу, ако је прва логичка могућност тачна, тј. „ако
нема никаква осећања, него је све као сан, кад се спава и ништа не сања,
смрт би била чудо од благодати“. 13 Приметимо најпре да, иако је у многим
културама истакнута сличност смрти и сна, па се на пример у старој Грчкој
тврди да су Хипнос и Танатос браћа близанци, смрт и сан ипак нису исто.
Уколико је смрт апсолутно ништење, апсолутни дисконтинуит ет, нешто по
сле чега нема буђења, онда свакако има разлога за страх од смрти. Уколи
ко је пак смрт нека врста одмора, обнављања животних снага, сан после ко
јег се освежени будимо, она не треба да нас плаши. Дакле, да Сократов став
према смрти почива само на наведеним аргументима, његово храбро суоча
вање са смрћу не би било сасвим уверљиво. Али Сократ није био само ра
ционалиста. Он је на свој начин веровао у богове и ослушкивао божански
глас који га је водио кроз живот. Сократ је био уверен у своју мисију, у то да
је управо он „тај кога је бог подарио граду“ 14, да је његова филозофска де
латност заправо служба посвећена Богу. Отуда његова порука Атињанима
да треба увек да имају на уму „истину: за добра човека нема зла ни у живо
ту ни после смрти, а богови не одбацују дела његова“. Ако би смрт била то
тално поништење Сократове личности, то би заправо у неку руку значило
да су богови одбацили његов труд и његова дела. Трудећи се читавог живота
да усклади живот са божијом вољом, Сократ и на крају суђења задржава по
верење у божанску промисао: „И ово што ме је сада стигло није пуста игра
случаја, него је мени очевидно да је за мене боље да већ сада умрем и да се
мука ослободим.“ 15 У овим речима одзвања Сократово уверење да је он ис
пунио своју мисију и да спокојно може да оде из овог света.
12
13
14
15

Платон, Одбрана Сократова / Критон / Федон, БИГЗ, Београд, стр. 56.
Исто, стр. 69.
Исто, стр. 58.
Исто, стр. 70.
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Готово општеприхваћено је мишљење да Платонова Апологија при
лично верно излаже Сократово филозофско становиште, за разлику од ка
снијих дела у којима Платон Сократу ставља у уста своје филозофско уче
ње. Ако је то тако, онда с резервом морамо узети наводне последње Сокра
тове речи из Федона: „Критоне, Асклепију дугујемо петла. Принесите ту
жртву, немојте заборавити.“ 16 У том захтеву да се принесе жртва богу ле
карства садржано је наводно Сократово уверење да је овоземаљски живот
заправо некаква болест, док би смрт била излечење од ње. Није искључено
да је Сократ заиста тако мислио, али нема сумње да Платон тако мисли, по
готово ако имамо у виду његово учење о свету идеја и сеоб
 и душа.
Kaо што је познато, Платон је инспирацију за своје схватање судби
не душе после смрти нашао у орфичким мистеријама. На трагу Питагоре
и Емпедокла, Платон сматра да се душа сели из тела у тело све док не бу
де довољно чиста за блажени боравак у оностраном свету идеја. Будући да
се смрт схвата као одвајање душе од тела, да смрт није апсолутно растака
ње свести и поништење, нема разлога за страх онај ко је проводио живот у
врлини. Позивајући се на древну причу, за коју иначе верује да је истинита,
Платон тврди да душу после смрт чека суђење, од чијег исхода зависи њено
онострано пребивалиште. Непристрасни и праведни божански суд биће донет у складу са духовним стањем душе у тренутку смрти. Ово стање зави
си од начина на који се човек понашао током живота, тј. да ли је живео мо
ралним или неморалним животом. Већину душа чека прочишћење у Хаду и
ново рођење, али има и оних душа које ће због своје непоправљивости бити
осуђене на вечне муке у Тартару, као и оних душа које ће због своје чистоте
и племенитости бити награђене боравиштем на острву блажених.
За Платона, као и за стоике, смрт није тек један од теор ијских пробле
ма филозофије. Ослањајући се на орфичко учење да је тело „гроб“ 17, тамни
ца или оков душе, да тело самом својом природом спречава душу да спозна
истину, Платон сматра да је задатак филозофије „ослобађање и одвојење ду
ше од тела“. А пошто је смрт као таква „ослобођење и одвајање душе од те
ла“ 18, сасвим је логично што он тврди да је филозофија својеврсно „спре
мање на смрт“, и то „радосно“ 19 спремање, а не некакво престрашено и те
скобно ишчекивање.
16
17
18
19

Исто, стр. 173.
Платон, Протагора / Горгија, Култура, Беог рад, 1968, стр. 142.
Платон, Одбрана Сократова / Критон / Федон, БИГЗ, Београд, стр. 107.
Исто, стр. 127.

252

Зоран Кинђић: Суочавање са проблемом смрти

Тело је препрека сазнању не само због страсти које прљају и помра
чују душу, него и због саме природе телесних чула која наводе на обману.
Наиме, телесна чула су способна да приме само оно што је чулно и видљи
во, док им оно невидљиво, чисто, умно и божанско остаје недоступно. Сто
га филозофија одвраћа душу од бављења оним чулним и пролазним, те је
охрабрује да „се у саму себе сабира и збија“ 20, јер једино на тај начин може
„гледати ствари по себи“. 21 Будући да „нечистоме није допуштено да се до
тиче чистога“, филозофија поприма функцију очишћења душе. Платон по
пут Питагоре верује да ћемо, ако аскезом и умним бављењем очистимо ду
шу, након смрти бити „заједно са другим чистотама и сазнаћемо сами по се
би све што је по себи чисто и јасно; а то је зацело истина“. 22 Констатацијом
да „у ред богова није допуштено никоме ко није неговао философију и ра
стао се са телом у потпуној чистоти“, Платон заправо тврди да филозофи
ја доприноси „спасењу душе“ 23, чиме је доводи у блиску везу са религијом.
Физичка смрт за филозофе престаје да буде нешто чега се треба плашити и
постаје предмет жарког очекивања. Заинтересовани за сагледавање истине,
„прави философи истински теже мрети, и од свих људи њима је смрт нај
мање страшна“. 24 И док живе, они у великој мери слабе утицај тела на ду
шу, умиру за чулно и привидно, да би смрћу доспели у прави, вечни живот.
Платон својим тумачењем смрти сугерише да је Еурипид у праву кад
каже: „Ко зна није ли живот смрт и није ли смрт живот.“ 25. На Платоновом
трагу схватања смрти као извлачења „из тамнице овог ружног и смрдљивог
тела“ 26 је и Сенека (Seneca), који такође сматра да нас после смрти чека но
ви почетак, да се ми у овостраном животу, попут детета у мајчиној утроби,
припремамо за онострани свет, да је дан нечије смрти заправо „рођендан
за вечити живот“. 27 И по хришћанском учењу, човек је странац на земљи, а
свој пролазни живот треба да искористи као припрему за задобијање вечног
блаженог живота. Али на чему почива њиховo уверење у бесмртност душе.
Не ради ли се можда ипак о пукој вери, о нечем што је страно филозофији,
као што те данас сматра већина оних који се баве филозофијом?
20
21
22
23
24
25
26
27

Исто, стр. 130.
Исто, стр. 106.
Исто, стр. 107.
Исто, стр. 129.
Исто, стр. 108.
Платон, Протагора / Горгија, стр. 142.
Луције Анеј Сенека, Писма пријатељу, Матица српска, Нови Сад, 1978, стр. 479.
Исто, стр. 478.
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За своје уверење о бесмртности душе Платон је, осим позивања на
мистерије, покушао да у Федону наведе и теоријске доказе. Ипак, његови
докази нису успели да убеде мислиоце васпитане у просвећеном духу, ко
ји су склони да са сагласе са Кантовом тврдњом да је наш теоријски ум не
моћан у суочавању са метафизичким питањима, те да се стога мора ограни
чити на сферу могућег искуства. Уосталом, ни хришћани, који верују у бе
смртност душе, не прихватају Платоново учење о сеоб
 и душа. Није ли већ
то довољан разлог да филозофија одустане од суочавања са проблемом смр
ти и, као нерешив, препусти га религији?
Пре него што одговоримо на ово питање, подсетимо да током исто
рије није било јединственог схватања о томе шта је то заправо филозофи
ја. Ако занемаримо чињеницу да су многи хришћански подвижници назива
ни филозофима, и то управо због свог контемплативног живота и тежњи ка
мудрости 28, нема сумње да постоје макар две парадигме филозофског ми
шљења, које оличавају Платон и Аристотел. Док је код Платона и неопла
тониста филозофија у блиском контакту са религиоз но-мистичким присту
пом стварности, Аристотелова филозофија се ограничава искључиво на од
нос са наук ом. 29 Нема сумње да нововековна филозофија готово у потпуно
сти следи аристотеловски дух, да је њој наука постала узор. За разлику од
средњовековних филозофа који су рачунали са могућношћу да буду озаре
ни натприродним светлом, модерни мислиоци се ограничавају на природ
но светло људског ума. То се у први мах може учинити као знак скромно
сти, као израз увиђања коначности људског сазнања, али није тешко уочити
да се често иза те привидне скромности крије охоло одбацивање свега оног
што измиче појмовном мишљењу. За разлику од средњовековних филозофа
који су заис та били скромни, који су признавали инфериорност људске му
дрости у односу на божанску, модерни мислиоци с висине гледају на рели
гију као на ненаучну сферу. Она се понекад чак изједначава са пуким фан
тазирањем и сујеверјем.
Сужавањем филозофије на однос са наук ом иде руку под руку са су
жавањем човека на интелект. Али човек је више од његовог разума. Он је
уједно и срце и воља. Отуда филозоф не треба „да филозофише само разу
28 „Највећи хришћански писци који су живели у доба Оригена, монашки живот и
идеал називали су ’философским животом’, а саме монахе ’философима’“ (Вернер Јегер, Ху
манизам и теологија, Плато, Београд, 2002, стр. 44).
29 Говорећи о разлици између Платоновог и Аристотеловог мишљења, Карл Алберт
(Albert) указује да „Платон полази од сазнања које је упоредиво са мистичким искуством, а
Аристотел од крајње оштроумног свакодневног мишљења“ (Karl Albert, Einführung in die phi
losophische Mystik, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1996, стр. 130-131).
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мом, већ вољом, осећањем, крвљу и сржи, целом душом и телом“. 30 Погото
во је то случај када се суочавамо са проблемом смрти, којем адекватно мо
жемо приступити само као потпуне личности. Уколико се у старту ограни
чимо на разум, уколико властиту егзистенцију ставимо у заграде, наша раз
матрања неће допринети да се макар мало приближимо тајни смрти.
Конфронтирајући религију и филозофију, приметимо да је Платоно
ва тврдња да је улога филозофије да допринесе спасењу душе страна мо
дерном лику филозофије. С правом се примећује да филозофија може да за
снује етичку позицију, али спасење (ако нечег таквог уопште има) никако
није ствар филозофије, већ религије. За разлику од филозофије, вера у бе
смртност и настојање око спасења душе је срж религије. Уколико не може
да понуди спасење, религијско учење се своди на пуку етику. Да Исус Хри
стос није васкрсао, његова Беседа на гори би била третирана као узвишена
морална проповед, он би био поштован као племенита личност, али не би
био Спаситељ. Истичући да је вера у васкрсење суштина хришћанског уче
ња, апостол Павле каже: „А ако нема васкрсења мртвих, то ни Христос није
устао. А ако Христос није устао, онда је празна проповијед наша, па празна
и вјера наша“ (1. Кор. 15, 13–14). Зашто? Зато што бисмо се заваравали пу
ком моралном поуком, а не бисмо били у стању да победимо смрт. Ако не
ма васкрсења, онда „и они који уснуше у Христу пропадоше. И ако се само
у овом животу надамо у Христа, јаднији смо од свију људи“ (1. Кор. 15, 18–
19). Ако нема живота после смрти, они који разуздано живе, који удовоља
вају својим страстима, били би у праву.
Инсистирајући на мотиву жудње за бесмртношћу као скривеном по
кретачу свеколике човекове делатности, Унамуно тврди не само да је свака
религија „историјски настала из обожавања мртвих, тј. обожавања бесмрт
ности“ 31, него и да је „зебња за бесмртношћу“ заправо „први и основни услов свег мисаоног или људског сазнања“, те самим тим „права основа, пра
ва полазна тачка сваке философије, мада философи, изопачени интелекту
ализмом, то не признају“. 32 Није тешко сложити се са шпанским филозо
фом да људи настоје да продуже своје трајање кроз потомство, да желе да
30 Мигел де Унамуно, О трагичном осећању живота, стр. 27.
31 Исто, стр. 37.
32 Исто, стр. 33. Тумачећи прелаз са Критике чистог ума на Критику практичког
ума, шпански мислилац тврди да се Кант „није мирио са умирањем“, те је стога код њега
„постојање Бога изведено из бесмртности душе, а не бесмртност душе из постојања Бога“.
У примату појма бесмртности над појмом Богом потајно се слажу са кенигсбершким фило
зофом и обични људи, јер што рече простодушни сељак, ако душа није бесмртна, „Чему он
да Бог?“ (Исто, стр. 6).
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им се сачува име у сећању човечанства. Отуда труд око остављања трага пу
тем научних достигнућа, уметничких дела, политичке и војне славе. Буду
ћи да у савременом свету слаби религијска вера у бесмртност, не чуди што
„жеља за очувањем имена и славе постаје жестока и болна“. 33 Несигурни у
онострану сферу, људи настоје да се истакну по сваку цену, да буду приме
ћени и запамћени, па макар у негативном смислу. У основи модерног кул
та оригиналности је очекивање да само оно што је индивидуално и непоно
вљиво заслужује да траје. Наиме, уколико је неко више оригиналан, издво
јен попут планинског врха, „утолико је ближе бесмртности привидној, бе
смртности имена“. 34
Имајући у виду Унамунова извођења, јасно је да филозофија не сме да
одустане од суочавања са проблемом смрти. Иако је религија најпозванија
да тумачи смрт и бори се против ње, то ипак не значи да филозофија не мо
же бити од помоћи религији. Ако није надмена, већ самокритична, ако при
знајући да је људска мудрост инфериорна у односу на божанско откривење
негује непристрасност и беспредрасудност, њена разматрања могу користи
ти управо тиме што ће онемогућити да се тајна поствари и поистовети са де
лимичним и непотпуним откривењем.
Објективно и субјективно полазиште у разумевању смрти
Пре него што критички приступимо разматрању феномена смр
ти, подсетимо да су у оквиру филозофије углавном присутна два приступа
смрти: објективни и субјективни. За оне који смрт посматрају како некакав
објективни феномен, као нешто што их се суштински не тиче, карактери
стично је да заузимају тако рећи спокојну божанску позицију. Разматрајући
смрт са гледишта вечности, не чуди што дају примат универзалном над ег
зистенцијалним. Њима није тешко да уоче дијалектику живота и смрти, која
одговара филозофским категоријама биће и ништа. 35 Будући да је смрт мо
менат живота, она је нешто природно и самим тим логична и прихватљива.
33 Исто, стр. 48.
34 Исто, стр. 50.
35 Указавши да су биће и ништа празне апстракције, пуки моменти прве конкрет
не логичке одредбе постајања, Хегел (Hegel) подсећа да древне изреке делимично одговара
ју његовим логичким извођењима о јединству и разлици бића и ништа: „Популарне изреке,
нарочито источњачке, да све што постоји има већ у свом зачетку клицу свог пропадања, док
смрт, обрнуто, представља улаз у нови живот, изражавају у основи исто сједињавање бића и
ничега“ (Г. В. Ф. Хегел, Наука логике, I, БИГЗ, Београд, 1976, стр. 87).
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Опште, тј. врста, је оно што траје и надживљава јединке које се рађају и не
стају, бивајући замењене новим јединкама.
На могући приговор оних који полазе са становишта личности, инди
видуалног ја, егзистенције, дакле оних који дају примат појединачном над
општим, да им је несхватљиво како неко може да не размишља о властитој
смрти, како не осећа стрепњу у суочавању са могућношћу апсолутног не
стајања, одговор би могао да гласи да је теоријска делатност у тој мери об
узета универзалним, да оно што је контингентно и појединачно бледи пред
мишљењем као таквим. Будући да теор ијска делатност као таква подразуме
ва рад појма и усредсређеност мишљења на оно опште, при чему се занема
рује све оно што би омело ту делатност, па чак и властита телесност, теоре
тичар бива толико заузет сазнавањем да узнемирујућа помисао на крхкост
властитог постојања готово ишчезава. Мислилац не стрепи од смрти јер се
поистоветио са мишљењем, па му се чини да је немогуће да његова свест
након телесног краја неће учествовати у оном што је универзално и вечно.
Онима који дају примат општем над појединачним блиске су панте
истичка и будистичка позиција. Иако се физичком смрћу укида појединач
но ја утапањем у космичко свејединство, смрт ипак није апсолутно неста
јање, јер свест и даље траје, а нестаје само оно што је било случајно и ефе
мерно – земаљски утисци, тј. садржина памћења. Будући да је управо чиста
свест оно што је суштинско у човеку, нема разлога за узнемиреност. Шта
више, утопљена у божанску свест, наша свест се ослобађа некадашње огра
ничености и спутаности телом, те ужива у блаженству божанског свезнања.
За оне који полазе од властите крхке, времените егзистенције, који не
гују конкретно а не апстрактно мишљење, који сматрају да се човек не сво
ди на мишљење, да је живот изнад сазнања, монистичка позиција је непри
хватљива. Жудећи за индивидуалном бесмртношћу, за очувањем властите
личности и личног односа са Богом, Унамуно каже: „Не тежим да утонем у
велико Све, у бесконачност и вечност Материје или Снаге, или у Бога.“ 36.
Будући да наш разум не може гарантовати да има индивидуалне бесмрт
ности, егзистенцијално мишљење је по правилу у знаку стрепње и човеко
ве распетости антиномијама временитог и вечног, коначног и бесконачног. 37
36 Мигел де Унамуно, О трагичном осећању живота, стр. 43.
37 Кјеркегор (Kierkegaard), који је у свом супротстављању владавини општег ина
гурисао егзистенцијално-филозофску категорију индивидуе, инсистирајући на мотивима
стрепње, бачености и очајања, каже: „Властито ја је свесна синтеза коначности и бесконач
ности, која се односи на само себе и чији је задатак да постане оно само (собом), што се мо
же остварити само односом према богу“ (Söeren Kierkegaard, Bolest na smrt, Mladost, Beo
grad, 1980, стр. 23).
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Могућност апсурдног растакања у ништавилу побуђује потребу да се успо
стави смисао. Док је за мислиоце који полазе од општег целина извор и га
рант смисла, они који полазе од властите егзистенције морају сами да изгра
де свој смисао. Јасперсова (Jaspers) филозофска извођења о смрти као гра
ничној ситуац
 ији и Хајдегерова (Heidegger) о човеку као бићу-ка-смрти за
право почивају на покушају да освешћавањем неизбежности властите смр
ти човек иступи из безличности и постане личност. 38 Без обзира да ли су се
приклонили вери или остали у неизвесности пред тајном смрти, смрт је за
филозофе егзистенције подстицај за тражење аутентичног начина живота.
Док атмосфера оних филозофија које у суочавању са проблемом смрти по
лазе од општег одише миром, филозофије мислилаца који полазе од поједи
начног су готово по правилу у знаку немира. На свакоме од нас је да проце
ни да ли је мир првих истински мир или тек мртвило и празнина апстракци
је, као и да ли је немир других стваралачки немир или тек израз немоћи ми
шљења да се уздигне изнад пометње осећања.
Разматрање граничних искустава
Теоријско разматрање проблема смрти мора водити рачуна о разли
ци између властите и туђе смрти. Наиме, за разлику од могућности искуства
смрти друге особе у овом свету, ми не можемо у овостраној сфери искуси
ти властиту смрт. Смрт је прекид овостраног искуства и можда почетак оно
страног искуства, ако га има. Када бисмо могли после смрти да оживимо и
вратимо се назад у тело, наша разматрања би почивала на личном искуству.
Будући да то по свему судећи није могуће, остаје нам да спекулишемо о раз
личитим могућностима.
Искуство смрти друге особе је, ма колико нам она била драга, ипак
спољашње искуство. Ми можемо осетити како се бунимо против тог бол
ног догађаја, али не можемо ништа променити. Од нас зависи само како ће
мо се суочити са чињеницом смрти, да ли ћемо прибећи утеси религије или
задржати скептички став. У тренуцима туге човек напросто жели да веру
38 Будући да смо се определили за проблемски а не историјскофилозофски приступ
проблему смрти, нећемо се упуштати у елаборацију гледишта о смрти појединих филозофа.
За оне који би да се упознају са разумевањем феномена смрти неколицине великих мислила
ца, препоручујемо књигу: Љубомир Тадић, Загонетка смрти: смрт као тема религије и фи
лозофије, Филип Вишњић, Београд, 2003. Мањкавост наведене књиге је у томе што недоста
је егзистенцијално суочавање са проблемом смрти, што се аутор ограничава на пуко рефери
сање гледишта појединих филозофа.
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је да са смрћу драге особе није све завршено, да ћемо се можда поново сре
сти у оностраној сфери.
Пошто филозофија инсистира на патосу истине, а не на утеси, размо
тримо шта би човека могло да чека након смрти. Искуство потврђује да те
ло покојника убрзо након смрти почиње да трули и да се дезинтегрише. Оно
се, као материјално, разлаже у материју. Али шта се дешава са душом, да ли
она нестаје или на неки начин наставља да постоји?
Једна могућност, коју заступа Симија у Федону, је да душа нестаје по
сле смрти. Ако се душа упореди са нетелесном и невидљивом хармонијом
на лири, она би нестала у тренутку када се инструмент, односно тело, дез
интегрише. Ту логичку могућност заступа теза о потпуном уништењу душе.
Друга могућност је да душа неће апсолутно нестати, него ће се попут
растварања тела у материју и сама растворити у светској души. Она би била
лишена индивидуалности, али би учествовала у свеопштој свести. 39
Трећа могућност је да је индивидуална душа бесмртна. Она би или
настављала своју индивидуалну егзистенцију у оностраној сфери или би се
повремено инкарнирала на земљи, мењајући при том своја обличја као што
глумац мења улоге на сцени. У оквиру треће могућности смислено је пита
ти се да ли начин живота на земљи утиче на онострану судбину, тј. чека ли
нас онострана казна или награда.
За разлику од оних који су се определили за агностицизам, било је фи
лозофа који су заступали неку од ових могућности, нудећи при том аргумен
те у прилог свом становишту. Разум свакако није у стању да просуди која од
ових могућности одговара истини. Но пре него што одустанемо од одговора
на ово питање, није на одмет размотрити нека од граничних искустава, ко
ја нам можда могу сугерисати да ли је смрт дефинитиван крај или је можда
могућ и живот након смрти.
Прихватимо, дакле, као полазиште, модерно становиште да се фило
зофија не сме упуштати у конструисање фантастичних оностраних светова,
већ да мора полазити од искуства. Али, ако нам је стало до истине а не верно
сти научној коректности, осмелићемо се на прекорачивање редукционистич
ког научног појма искуства. Да би се приближила разумевању тајне смрти,
филозофија не сме игнорисати искуства која се не уклапају у научне схеме.
39 Међутим, иако се нама логички чини да је тако, можда ипак грешимо. По речима
Шри Јуктешвара (Yukteshwar), чувеног индијског духовног учитеља, „када душа коначно од
баци три слоја тјелесних обмана“, тј. теласно, астрално и каузално тело, „сједињује се с Бес
коначним, а да при том не губи ништа од своје индивидуалности“ (Paramahansa Yogananda,
Autobiografija jednog yogija, Arssana, Zagreb, 1991, стр. 285).
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Ако бисмо обратили пажњу на властито искуство, поготову оно из
младих дана, вероватно бисмо се сложили са Фројдом (Freud) да „у основи
нико не верује у сопствену смрт“, да је упркос аргументима разума свако у
дубини свог бића „убеђен у своју бесмртност“. 40 Као што показују археоло
шка открића, ово уверење је старо колико и човек. Сахрањена тела покојни
ка у фетусном положају, као и предмети за свакодневну употребу у гробови
ма, израз су вере палеолитског човека у нови живот у оностраној сфери. На
равно, ни психологија ни антропологија ништа не доказују. Могуће је тума
чити ту несвесну и древну веру у загробни живот као израз нечег изворног,
али и као израз примитивног, још непросвећеног стадијума човека, односно
пуке неразумне жеље срца.
Обично се каже да се о судбини душе после смрти не може знати ни
шта поуздано, будући да се нико није вратио из мртвих, те самим тим о то
ме немамо никакво искуство. Остављајући по страни за тренутак питање да
ли је та тврдња сасвим тачна, обратимо пажњу на искуства оних који су би
ли на рубу смрти. Као што је познато, постоје бројни документовани меди
цински извештаји о искуствима оних који су доживели клиничку смрт. Они
који описују то стање готово по правилу тврде да су након уздизања из свог
беживотног тела пролазили кроз некакав мрачан тунел у сусрет бљештаве
светлости, да их је благонаклоно дочекивало неко светлосно биће пуно љу
бави, да су пристигавши на одредиште били окружени блиским особама ко
је су раније умрле. Иако су осећали блаженство и спокој, помисао да још ни
су испунили свој задатак на земљи враћала их је живот.
Да ли наведене извештаје треба узимати као веродостојна сведочан
ства о оностраној сфери? Пре свега, треба истаћи да клиничка смрт ипак ни
је исто што и сама смрт. С правом се може претпоставити да су се особе ко
је су доживеле клиничку смрт налазиле у некој међусфери између оностра
ног и овостраног света, али да ипак нису биле мртве. По тврђењу езотери
чара, дефинитивна смрт наступа тек када се прекине тзв. сребрна врпца ко
ја повезује физичко и астрално тело.
Сходно томе, садржај виђења оних који су реанимирани, „лишен је
правог метафизичког значења. Њихова је важност социолошке и повијесне
нарави. Она не откривају ништа о оном свијету, али итекако много говоре
о менталитетима и владајућим облицима религиозности у одређеној среди
ни и времену“. Ако бисмо упоредили виђења оних који су се „вратили“ из
40 Сигмунд Фројд, „Актуелна разматрања о рату и смрти“, у: Ж. Мартиновић и М.
Мартиновић (прир.), Психоанализа и рат, Чигоја, Беог рад, 2001, стр. 18.
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мртвих у средњем веку и данас, уочили бисмо да извештаји данашњих љу
ди „готово никад не говоре о паклу док обилују дирљивим призорима поно
во пронађене обитељи и ’еколошким’ сјећањима на језерске и шумске кра
јолике“ 41. Насупрот данашњим оптимистичким очекивањима људи у погле
ду оностране судбине, средњовековни човек је имао веома изражен страх
од пакла, што је вероватно дошло до израза и у виђењима оних који су се из
смрти вратили у живот. О ужасу који је лењи монах доживео током неколико
дана проведених у оностраној сфери, сведочи његова потпуна промена по
нашања након што је оживео. Једине речи које је изговорио братији пре не
го што је постао затворник биле су „Спасавајте се“. 42
Када говоримо о смрти није на одмет поменути и феномен тзв. па
норамског виђења. Наиме, у свести особа које умиру или се налазе у вели
кој животној опасности невероватном брзином репродукују се сви значајни
тренуци које су преживели. Смисао овог феномена вероватно је у потреби
да особа која окончава живот самој себи положи рачун о начину како је ис
користила време које јој је дато. Могло би се рећи да је то својеврсно импли
цитно суђење самом себи.
По некима, феномен спиритизма може послужити као доказ живота
после смрти, будући да су медијуми наводно у стању да комуницирају са ду
шама умрлих. Ипак, било би крајње неопрезно поуздати се у такав „доказ“,
ако имамо у виду да се у многим религијама изричито осуђују спиритистич
ке сеансе. Разлог томе је што се сматра да медијуми заправо не комуницира
ју са душама умрлих, него да бивају запоседнути нечистим силама из под
небесја. Иако је оваково објашњење нематеријалистичко и подразумева ве
ровање у демонске силе, оно ипак оповргава уверење да феномен спирити
зма доказује постојање загробног живота.
Када говоримо о смрти и умирању, искуства особа која се налазе по
ред умирућих и покојника нису за потцењивање. На основу свог дугогоди
шњег искуства и светоотачке литературе о. Рафаил Карелин пише: „Видљи
ви свет је од невидљивог одвојен непробојним зидом, али за човека на умо
41 Michel Hulin,Скривено лице времена, Напријед, Загреб, 1989, стр. 72.
42 Додуше, има такође медицинских извештаја који говоре о путовањима душа оних
који су покушали да изврше самоубиство кроз ужасна и мрачна места. Након реанимаци
је неки су описивали да су по казни доспели у некакву тамницу, други да су стекли поуку о
светости живота. Особа која је преживела покушај самоубиства пише: „Кад сам доспео тамо
схватио сам да се две ствари апсолутно забрањују: убити себе и убити другог човека“ (Алек
сандар (Милеант) „Живот после смрти“, у: Ј. Србуљ (прир.), Господ није створио смрт,
Православна мисионарска школа при храму Светог Александра Невског, Београд, 2006, стр.
290). У сваком случају, у највећем броју случајева они који су се вратили у живот из корена
су променили дотадашњи недуховни начин живота.
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ру та преграда постаје све тања и све провиднија тако да се на неки начин
налази у два света. Он чује гласове које наш слух не региструје и чини се као
да његовој постељи прилазе људи који су га престигли на путу ка вечности,
нарочито они с којима су га повезивали пријатељство и љубав.“ 43
Велика је разлика у начину умирања. Док неки умиру мирно и спокој
но, озарени унутрашњом светлошћу, други умиру испуњени великим стра
хом. Чини се као да се бране од невидљивих непријатеља који су дошли по
њих. По свему судећи, начин на који неко прихвата крај зависи од тога да ли
је живот проводио у врлини или у греху. Лица покојника као да говоре куда
су се упутили, које је њихово онострано одредиште. Док лица праведника
постају светла и лепа, „постоје људи чија лица након смрти потамне и по
приме тежак и мрачан израз“. 44 Око покојника који су живели светим живо
том шири се пријатан миомирис, док из мртвачких сандука грешника изби
ја несносан смрад.
Мада ови описи ништа не доказују, они ипак као да сугеришу да по
стоји онострана сфера, да начин на који неко живи одређује његово оно
страно боравиште. Будући да би многи били скептични према извештајима
оних који су били уз свете особе на самрти, као и према речима умирућих
светаца да по њих долазе анђели, светитељи, Богородица, па и сам Христос,
нећемо разматрати те извештаје нити инсистирати на феномену озарености
светлошћу светитеља у тренутку смрти. Задржаћемо се само на феномену
нетрулежних моштију. То је нешто што је свакако необјашњиво, са чим на
ука не може да изађе на крај, па се зато обично прећуткује или чак нипода
штава. Нераспадање тела се несумњиво опире природним законима. Зашто
се не распадају тела светих људи? Вероватно зато што су она преображена
и обожена, што је натприродна благодат Светог Духа сагорела страсну па
лу људску природу. 45

43 Рафаил (Карелин), Умеће умирања или уметност живљења, Манастир Успења
Пресвете Богородице, Подмаин
 е, 2012, стр. 38.
44 Исто, стр. 39.
45 Иако је феномен нетрулежности карактеристичан за хришћанство, он није непо
знат у другим духовним традицијама. Поменимо извештај управника мртвачнице који сведо
чи о стању тела познатог духовног учитеља од његове смрти 7.3. до сахране 27.3.1952: „Од
суство сваког видљивог знака распадања на мртвом тијелу Парамахансе Yoganande најчуд
нији је случај у нашем искуству. …Чак двадесет дана након његове смрти на тијелу се ни
је видела никаква материјална дезинтеграција. …Ни у једном часу није се из његовог тије
ла ширио никакав смрад распадања“ (Paramahansa Yogananda, Autobiog rafija jednog yogija,
стр. 6).
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Сећање на смрт

Иако филозофија мора да буде отворена како за гранична искуства та
ко и за религијска учења, она уједно мора да чува и критичку дистанцу у од
носу на њих. Филозофија не може напросто да усвоји религијско гледиште
о смрти, тим пре што се учења различитих религија о судбини душе после
смрти у приличној мери разликују. Без намере да се упуштамо у детаљни
је разматрање ових учења, приметимо да су велике светске религије сагла
сне у томе да је душа бесмртна, али док далекоисточне религије заступа
ју учење о реинкарнацији, монотеистичке религије сматрају да душе у оно
страној сфери чекају на васкрсење и Страшни суд. Упркос те кључне разли
ке, савети како треба поступати у животу у основи су исти. Будући да веру
ју да наше понашање у овом свету одређује нашу онострану судбину, вели
ке светске религије препоручују морално вођење живота и духовно усавр
шавање. Да би тај наш труд био што успешнији, препоручује се сећање на
смрт. Наиме, то сећање нас одвраћа од греха и подстиче на духовни подвиг.
Управо зато препоручује се одвраћање од свега оног што угрожава то сећа
ње, било да се ради о растрзаности ситним свакодневним бригама, празно
словљу или забави.
Наравно, с правом се поставља питање не квари ли нам то сећање на
ше ведро расположење, не одвлачи ли нас у туробна размишљања, не оте
жава ли нам непотребно живот. За оне којима је циљ живота чулно ужива
ње, који не желе било шта да мењају у свом животу, одговор би могао би
ти потврдан. Али илузорно је очекивати да се срећа може наћи у пуком за
довољавању пожуда. Пре или касније, човек осети засићеност и испразност.
Он макар несвесно жуди за оним што је сродно његовој души, а то је оно
што је божанско и вечно. За оне који верују да је наш овострани живот за
право припрема за вечност, сећање на смрт је нешто драгоцено: оно је, што
би рекли свети оци, Божији благодатни дар. Ма колико се чинило да је се
ћање на смрт нешто непријатно, када се човек на њега навикне „осећа да га
оно ослобађа робовања овом свету, окова страсти и помисли које га прити
скају као какво бреме“. 46
Осим што сећање на смрт доприноси да водимо моралнији и духовни
ји живот, она нас подстиче да што интензивније проживљавамо сваки тре
нутак живота који нам је дат. Онај ко помишља да је овај дан можда послед
њи, сигурно га неће протраћити узалуд. Трудиће се да доживи пуноћу тре
46 Рафаил (Карелин), Умеће умирања или уметност живљења, стр. 84.
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нутка, осети радост постојања. Његов однос према ближњима биће сасвим
другачији. Уместо да се равнодушно и немарно опходи, да га нервира свака
ситница, он ће ближњем поклањати неупоредиво више пажње и љубави не
го иначе. Будући „да се пред лицем смрти брише свака увреда, горчина, ме
ђусобно одбацивање“ 47, да оно материјално постаје ништавно у поређењу
са личношћу другог, свест о смрти доприноси релативизовању материјал
них добара и већем разумевању међу смртницима.
Религије су углавном сагласне у ставу да о човековој оностраној суд
бини одлучује стање његове свести у тренутку смрти. Имајући то на уму, не
ки сматрају да младост и зрелост треба провести у уживању, не мислећи на
смрт, а тек пред старост сетити се смрти, покајати се и посветити духовном
животу. Међутим, таква опредељење је крајње опасно, јер устаљено пона
шање постаје навика, која се укорењује у наше биће и временом претвара у
нашу другу природу, коју је у старости изуз етно тешко променити. Осим то
га, човек и не зна када ће умрети. Смрт може доћи изненада. Отуда импера
тив да стање наше свести буде такво да у сваком тренутку будемо спремни
на смрт. А да би стање наше свести било такво, да бисмо што мање греши
ли, препоручује се сећање на смрт. Јер, као што поучава светоотачко иску
ство, човеку је немогуће „да побожно проведе данашњи дан, ако не буде ми
слио да је то последњи дан његова живота“. 48 Сећање на смрт ипак не треба
да нас одврати од марљивог и преданог обављања наших дужности. Напро
тив, самим тим што савесним обављањем властитог позива служимо бли
жњима, што свако од нас „треба да освешта своје занимање“ 49, свети оци
саветују да у свом деловању треба да се понашамо као да ћемо живети веч
но, а истовремено да будемо спремни да умремо данас. Тако је, на пример,
Старац Порфирије својој духовној деци говорио: „Ради као да си бесмртан,
а живи као да си самртник.“ 50. Вероватно је то савет који ваља послушати.
Што се тиче саме смрти, филозофија не даје дефинитиван одговор,
јер за разлику од науке, па и религије, она инсистира на питању а не на од
говору. Смрт је тајна пред којом морамо остати отворени. Бог и у религији
не открива све, већ само оно што је довољно за спасење. Стога ни различите
описе оностране сфере, који се појављују у различитим религијама, не тре
47 Антоније (Блум), „Смрт“, у: Ј. Србуљ (прир.), Господ није створио смрт, Мисио
нарска школа при храму Светог Александра Невског, Београд, стр. 355.
48 Св. Јован Лествичник, Лествица, Манастир Хиландар, 2008, стр. 72.
49 Старац Пајсије – човек љубави Божије, Православна мисионарска школа при
храму Светог Александра Невског, Београд, 2005, стр. 259.
50 Живот и поуке старца Порфирија Кавсокаливите, Беседа, Нови Сад, 2005, стр.
164.
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ба узимати буквално, већ метафорично. Властито онострано искуство смр
ти, ако га буде, ће нас суочити са истином. Проблем је међутим што се то
сагледавање истине догађа прекасно, када се више ништа у животу не мо
же поправити.
На нама је да сами одлучимо да ли ћемо веровати у бесмртан живот
или бити скептични. Можда је душа заис та пуки склад који се губи када се
тело растаче, а можда је ипак вечна. Ако нам већ разматрања граничних ис
кустава нису сугерисала одговор, можда се треба одлучити имајући на уму
паскаловску опкладу о томе шта се губи а шта добија у зависности од избо
ра. Ипак, будући да нам хладан разум не може помоћи у избору, ослушни
мо глас срца.
Цитирана литература
Albert, Karl, Einführung in die philosophische Mystik, Wissenschaftliche Buchge
sellschaft, Darmstadt, 1996.
Александар (Милеант), „Живот после смрти“, у: Ј. Србуљ (прир.), Господ није
створио смрт, Православна мисион
 арска школа при храму Светог Алексан
дра Невског, Београд, 2006.
Антоније (Блум), „Смрт“, у: Ј. Србуљ (прир.), Господ није створио смрт, Право
славна мисионарска школа при храму Светог Александра Невског, Београд,
2006.
Диог ен Лаертије, Животи и мишљења истакнутих филозофа, БИГЗ, Беог рад, 1979.
Живот и поук е старца Порфирија Кавсокаливита, Беседа, Нови Сад, 2005.
Јегер, Вернер, Хуманизам и теологија, Плато, Београд, 2002.
Св. Јован Лествичник, Лествица, Манастир Хиландар, 2008.
Yogananda, Paramahansa, Autobiografija jednog yogija, Arssana, Zagreb, 1991.
Kierkegaard, Söeren, Болест на смрт, Младост, Београд, 1980.
Морен, Едгар, Човек и смрт, БИГЗ, Београд, 1981.
Старац Пајсије – човек љубави Божије, Православна мисион
 арска школа при хра
му Светог Александра Невског, Београд, 2005.
Платон, Одбрана Сократова / Критон / Федон, БИГЗ, Београд, 1982.
Платон, Протагора / Горгија, Култура, Беог рад, 1968.
Рафаил (Карелин), Умеће умирања или уметност живљења, Манастир Успења
Пресвете Богородице, Подмаине, 2012.
Свето писмо Старога и Новога завјета, Свети архијерејски синод Српске право
славне цркве, Београд, 2012.
Сенека, Луције Анеј, Писма пријатељу, Матица српска, Нови Сад, 1978.
Тадић, Љубомир, Загонетка смрти: смрт као тема религије и филозофије, Филип
Вишњић, Београд, 2003.
Унамуно, Мигел де, О трагичном осећању живота, Дерета, Београд, 1991.
Финк, Еуген, Основни феномени људског постојања, Нолит, Београд, 1984.

Religija i tolerancija, Vol. XIV, № 26, Jul – Decembar 2016.

265

Фројд, Сигмунд, „Актуелна разматрања о рату и смрти“, у: Ж. Мартиновић и М.
Мартиновић (прир.), Психоанализа и рат, Чигоја, Београд, 2001.
Hulin, Michel, Скривено лице времена, Напријед, Загреб, 1989.
Хегел, Георг Вилхелм Фридрих, Наука логике, I, БИГЗ, Београд, 1976.
Шопенхауер, Артур, Свет као воља и представа, II, Матица српска, Нови Сад, 1986.

Zoran Kindjić 51

COPING WITH THE PROBLEM OF DEATH
Abstract
After having pointed that finiteness is man’s prerequisite for his concern with philosophy, the author claims that the death fear comes from the awareness of the possibility
of losing his individuality. To be considered as a wise man one must not fear death. Still,
the reasons given for serene facing death are not always correct. The author claims that
Epicurus’ arguments are not convincing because there is no comfort in the opinion that
allegedly all good or bad is connected with feelings and death is the end of every feeling.
We are not afraid so much of the punishment awaiting us in afterlife as of possibility of
dissolving in nothingness, absolute disappearance. After having stressed that philosophy
is not a comfort but pathos of truth, the author explores three possibilities of the fate of
soul in the afterlife: absolute disappearance, dissolving in the world’s soul and individual
immortality. Since the understanding cannot decide which of these possibilities is the closest to truth, the author resorts to the consideration of the so called borderline experiences. The consideration of the reports of seeing of the resuscitated persons, the appearance of the deceased, the phenomenon of the so called panoramic life review and incorrupt
bodies suggest (but do not prove) that faith in afterlife is correct. At the end the author reminds us that the awareness of death stimulates one to moral life and contributes to the
intense experience of every moment as much as possible. He recommends us that when
we are deciding whether to believe in afterlife we should take into consideration not only
the understanding but to listen to the voice of heart.
Key words: death, dream, soul, God, salvation.
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VASPITANjE I OBRAZOVANjE ZA
LjUDSKA PRAVA I DEMOKRATIJU
Rezime:
Osnovno polazište u radu predstavlja činjenica da nema demokratije bez poštovanja ljudskih prava. To su pojmovi na koje se pozivaju sv,i od političara, nevladinih organizacija pa sve do običnih ljudi. Međutim, postavlja se pitanje „Ko danas podučava mlade
ljude o demokratiji, ljudskim pravima, odgovornom građanstvu? Zato će akcenat u ovom
radu biti stavljen na problem vaspitanja i obrazovanja za život u demokratskom društvu.
Budući da nema demokratskog društva bez razvijanja demokratskih kompetencija svih
članova društvene zajednice, a posebno dece i mladih, iz toga proističe da je demokratska
kultura naučeno ponašanje. Imajući u vidu neophodnost socijalizacije mladih za život u
demokratskom društvu, biće stavljen naglasak na tri agensa socijalizacije: porodicu, školu i masovne medije. Na osnovu dubinskih intervjua sa učenicima završnih razreda jedne
niške gimnazije pokušaćemo da dođemo do zaključka o promovisanju demokratske atmosfere i poštovanja ljudskih prava od strane porodice, škole i medija u svakodnevnom životu.
Ključne reči: vaspitanje, obrazovanje, mladi, demokratija, ljudska prava.

Uvod
Naučno-stručne, političke i druge rasprave pokazuju da je demokratija česta tema kako u društvima koja se smatraju demokratskim, tako i u društvima koja teže da to postanu. Zaokupljenost ovom problematikom razumljiva je kada se
ima u vidu da se demokratija ne osvaja ni lako ni konačno, već je to cilj u čijem
se ostvarenju nailazi na mnoge prepreke. Demokratska transformacija društva, ne
može se ostvariti bez odgovarajućeg potencijala njegovih članova, a posebno dece i mladih kao budućih nosilaca demokratskih promena i budućih učesnika u životu društvene zajednice, iz čega proističe neophodnost obrazovanja i vaspitanja
za demokratiju (Joksimović, 2005:7).
Obrazovanje za ljudska prava učenje je koje razvija znanje, veštine i vrednosti ljudskih prava. Ono afirmiše odgovornost država i pojedinaca za poštovanje, zaštitu promovisanje prava svih ljudi bez obzira na rasu, pol, starost, etničku
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i nacionalnu pripadnost i uverenja. Ovaj vid obrazovanja od temeljne je važnosti
za aktivno građanstvo u demokratskom i pluralističkom društvu. Građani moraju
imati sposobnost kritičkog mišljenja, moralnog izbora, zauzimanja načelnih stavova o nekom pitanju i osmišljavanja demokratskih akcija. Samo osobe koje razumeju ljudska prava radiće na osiguranju i odbrani svojih i tuđih prava. Ali za
takav angažman potrebna je dobra informisanost. Samo poštovanje načela ljudskih prava u nečijem životu može stvoriti temelje za suživot i poštovanje prava
drugih (Flowers, 2000:333, 336-337). 1
U ovom radu između ostalog biće reči i o metodičkim pitanjima građanskog obrazovanja (oblicima i metodama rada, toku i strukturi nastave), ali i o neposrednim učesnicima institucionalnog građanskog obrazovanja. U tom kontekstu akcenat će biti stavljen na nastavnike, učenike, nastavu i školu kao instituciju. Budući da u nastavnim planovima za srednje škole u Srbiji ne postoji obavezni predmet koji se isključivo bavi demokratijom i ljudskim pravima neophodna
je primena metodičkih principa građanskog obrazovanja u drugim predmetima,
ali i interdiciplinarnost u nastavi.
Kratak osvrt na osnovne pojmove
O vaspitanju i obrazovanju: Vaspitanje je najopštije rečeno, celishodna ili
ciljem usmeravana ljudska delatnost, a cilj je „onaj ishod planirane ili tekuće akcije koji akter smatra poželjnim i ostvarivim“ (Havelka, 2000, prema Stojiljković,
2005:114). Postoji slaganje oko toga da je vaspitanje delatnost kojom treba doprineti promenama ličnosti u željenom pravcu, a pri tom se misli na svojstva (osobine,
stanja, veštine itd.) koja još nisu potpuno ili trajno oformljena nego im se teži (valja ih dostići posredstvom vaspitne delatnosti). Precizan odgovor na pitanje šta treba postići vaspitanjem i obrazovanjem zavisi od uzrasnih i drugih osobenosti vaspitanika, od društvenih ciljeva i potreba, ali i od brojnih situacionih faktora. Takođe,
odgovor varira u zavisnosti od ciljeva konkretnog nastavnog ili obrazovnog procesa, od toga da li neki obrazovni cilj treba da se ostvari u kratkom vremenskom periodu ili je reč o dugoročnim planovima. U svakom slučaju postoji zahtev da se steknu određena znanja i da se ovlada potrebnim veštinama; oko toga postoji opšte
slaganje bez obzira da li dete podučava roditelj ili nastavnik. Ukoliko se sa saznajne dimenzije obrazovanja prebacimo na vaspitne efekte obrazovanja, videće se da
1 Flowers, Nancy (2000). Obrazovanje za ljudska prava. Priručnik. Postojeće prakse učenja, delovanja i promena. http://www.etc-graz.at/typo3/fileadmin/user_upload/ETC…/pog17.pdf
(datum pristupa: 23.05.2016).
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je mnogo manje slaganja oko toga šta su poželjni vaspitni ciljevi. S jedne strane, i
roditelji i nastavnici nastoje da svojim vaspitnim delovanjem dovedu do formiranja osobina koje treba da omoguće detetu adekvatno funkcionisanje u društvenoj
sredini, a to može da znači konformiranje sredini u manjoj ili većoj meri. Istovremeno, porodica, kao primarna vaspitna sredina, i škola, kao važan agens socijalizacije, treba da doprinesu razvoju samostalnosti, odgovornosti i autonomije ličnosti.
Napred rečeno ukazuje da vaspitni ciljevi imaju tendenciju da variraju na dimenziji koja je omeđena, s jedne strane, odlikama konformističke ličnosti, a s druge strane, onim što odlikuje autonomnu ličnost vaspitanika (Stojiljković, 2005:114). Naime, najmanje istražen i najmanje kvalitetno objašnjen deo vaspitanja jeste problem
cilja vaspitanja, a razlog za to je jer se radi o veoma složenoj i delikatnoj delatnosti (Ivković, 2010:48). Ono što je uopšteno i opšte prihvaćeno, jeste da cilj vaspitanja ima četiri dela ili četiri nivoa (Pešić-Golubović, Đorđević, Kujundžić i Vuksanović, 1971, prema Ivković: 2010:49):
Prvi je generički ili opšteljudski – reč je o ugrađivanju opšteljudskih tekovina u strukturu svake ljudske individue. To je onaj deo cilja kojim se pojedinac
povezuje sa čovečanstvom i postaje član ljudskog roda.
Drugi je društveno-istorijski – u pitanju je uspostavljanje odnosa između
individue i društva u kome živi. Putem vaspitanja na ličnost treba preneti neophodan minimum društvenih vrednosti i zahteva kojima su određene granice za razvitak svakog pojedinca.
Treći je grupno-profesionalni – profesionalna i uža specijalna sredina formiraju specifične socijalno-psihološke karakteristike ličnosti.
Četvrti je individualno-personalni – reč je o tome da se u svakoj individui
razvijaju sve njegove dispozicije – biopsiho-socijalne.
Jedinstvo ova četiri dela cilja vaspitanja daje cilju humanistički duh, a i teži se ličnosti kao totalitetu. Uloga cilja u ostvarivanju vaspitne delatnosti je višestruka jer u stvari, cilj vaspitanja određuje sve praktične ili metodičke odluke: izbor sadržaja, principa, pravila, metoda i sredstava vaspitno-obrazovne delatnosti.
Zato se i postavlja tako da omogući sastavljanje vaspitnih i nastavnih programa,
planiranje i oblikovanje nastave. Polazimo od toga da cilj vaspitanja nije samo
norma ili ideal u pravcu oblikovanja određene ličnosti i njenog ukupnog razvoja,
već da predstavlja i zahtev za nastavnike (Ivković, 2010:49–50).
Na društveni značaj vaspitanja mladih ukazivao je i E. Dirkem (Dirkem,
1981) „postoje dva bića koja se ne mogu odvojiti ni na jedan način, osim apstrakcijom. Jedno biće je sačinjeno od svih mentalnih stanja koja se odnose na nas same i na događaje iz našeg ličnog života i to se može nazvati individualnim bi-
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ćem. Drugo biće je sistem ideja, osećanja i navika, koje u nama izražavaju različite grupe kojima pripadamo. Takva su religijska verovanja, moralna verovanja
i postupci, nacionalna i profesionalna tradicija, kolektivna mnjenja raznih vrsta.
Njihova celokupnost čini društveno biće. Stvoriti takvo biće u svakom od nas jeste cilj vaspitanja“.
Reč „demokratija“ (grč. demos – narod i kratein – vladati) u doslovnom
prevodu znači vladavina naroda. Međutim, takvo tumačenje pojma demokratije
suviše je pojednostavljeno i u suštini netačno. Netačno je naprosto zato što demokratija nije vladavina celokupnog naroda, a tako nešto nije ni moguće, jer kada bi
to bilo ostvareno ne bi bilo nikakve vladavine. Reč je o složenoj društvenoj tvorevini, koja se može posmatrati u užem i širem značenju tog pojma.
Demokratija u užem smislu označava politički sistem u kome postoji vladavina većine ili, još tačnije, vladavina u ime većine (građana), sistem u kome
je ustavom i zakonima obezbeđena realna mogućnost da građani, neposredno ili
preko svojih slobodno izabranih predstavnika, putem demokratskih političkih institucija, bitno utiču na odluke državnih i drugih organa. To je realna mogućnost
efikasne kontrole rada tih organa od strane građana i njihovih predstavnika. Reč
je pre svega o parlamentu i lokalnoj samoupravi.
Demokratija u širem smislu ne odnosi se samo na politički sistem i njegove institucije, već i na demokratske odnose i demokratski duh u svim drugim
sferama društvenog života, kao što su privreda, kultura, obrazovanje, umetnost,
sport, religija, svakodnevni život. Naime, demokratija ne može postojati i biti
efikasna samo parcijalno, u političkoj sferi, već mora biti jedan integralni sistem
političke organizacije i sveukupnog društvenog života. To podrazumeva društvo
u kome svi njegovi pripadnici imaju jednake uslove i jednake šanse u svim oblastima društvenog života (Rajović 1998).
Međutim, demokratija se može uspešno razvijati i delovati samo ako se
građani pridržavaju usvojenih pravila ponašanja i ako odgovorno prilaze društvenim (javnim) poslovima. Ukoliko toga nema (a to je čest slučaj), dolazi do zloupotrebe demokratije na različite načine… (Isto).
Ljudska prava su pre svega moralnog porekla. Poštovanje ljudskih prava
proizilazi iz normativnog poretka koji je zasnovan na moralu, tako da njihovo priznanje ne može da zavisi od države, odnosno njenih organa (Dworkin, 1998, prema Budić i dr., 2015:12). Ljudska prava predstavljaju norme, standarde bez kojih
ljudi ne mogu dostojanstveno da žive. Ona su temelj slobode, pravde, mira, njihovo poštovanje omogućava, najpre, svakom ljudskom biću pojedinačno, pa time i zajednici kao celini, da se potpuno razvije. Ljudska prava su: neotuđiva i ne-
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poništiva (što znači da nekoj osobi ne mogu biti oduzeta, predata ili preneta – ni
jedna osoba, institucija ili država nema pravo da drugo ljudsko biće liši ljudskih
prava, iz bilo kog razloga. Ljudi imaju ljudska prava čak i kada ih zakoni njihove
zemlje ne priznaju ili kada ih krše. Ova prava čovek ne može izgubiti jer su povezana sa ljudskim postojanjem), nedeljiva, međusobno zavisna i međusobno povezana (sva ljudska prava vrede jednako – što znači da su suštinski povezana i da
se ne mogu posmatrati odvojeno), i univerzalna (što znači da se jednako primenjuju i jednako pripadaju svim ljudima svuda u svetu i to bez vremenskih ograničenja; ista su za sva ljudska bića bez obzira na starost, rasu, etnicitet, pol, veroispovest, seksualnu orijentaciju, političko i drugo ubeđenje, nacionalno i socijalno
poreklo, jezik, svojinu, rođenje ili neki drugi spoljni faktor. Svi smo rođeni slobodni i jednaki u dostojanstvu i pravima). To su specijalne karakteristike i principi ljudskih prava koje je utvrdila međunarodna zajednica. Poštujući ljudska prava dolazimo do jednostavnog zaključka da su svi ljudi jednaki i da svi zaslužuju
poštovanje (Budić i dr., 2015:12–14). 2
Ali treba praviti razliku između ljudskih prava i prava građana. Dok ljudska prava pripadaju svim licima, bez obzira na to jesu li ili nisu građani neke države, prava građana su ona prava koja su zajemčena isključivo građanima određene države, na primer, pravo glasa, pravo da se bude biran ili pravo da se pristupa javnim službama određene zemlje (Razumevanje ljudskih prava, 2005:
24). Državljani neke države se dakle, ne javljaju samo kao biološke jedinke, već
i kao društvena i politička bića, kao građani. Neke kategorije lica nemaju određena građanska prava i slobode. Tako, na primer, stranci po pravilu nemaju biračko bravo, ne mogu osnivati političke stranke, izdavati javna glasila i slično.
Maloletna lica takođe ne mogu imati politička prava i slobode iz objektivnih razloga (Rajović, 1998:71).
Istorijski razvoj demokratije i ljudskih prava
„Demokratija je nastajala, razvijala se, širila i oblikovala kroz stotine, pa i
hiljade godina, sve do današnjih dana. U tom ogromnom vremenskom rasponu od
antičkih gradova, preko srednjovekovnih slobodnih gradova, do perioda liberalnog kapitalizma (XVIII i XIX vek), odnosno do kasnog kapitalizma (XX vek), ni
reč „narod“, ni reč „vladavina“, ni reč „demokratija“, nisu imale uvek isto znače2 Izraz “poštovanje” pokriva zaštitu pojedinca od samovoljnog mešanja javnih vlasti u njegovu privatnost, ali obavezuje državu da aktivno učestvuje u obezbeđivanju ovog prava (Budić i
dr., 2015:12).
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nje. Zato je ispravnije govoriti o demokratijama nego o demokratiji, jer je u istoriji bilo više oblika demokratije, kao što ih danas ima više vrsta (Rajović, 1998:29).
Pomenućemo neke: neposredna i posredna, stvarna i formalna, politička i ekonomska, odnosno socijalna.
Antička Grčka, tačnije Atina, jeste kolevka demokratije. Stari Grci su prvi
„uveli“ demokratiju kao pojam, i kao načelo političkog uređenja, i kao način političkog života, i kao društvenu praksu. U antičkom Rimu već je manje demokratskih tradicija, jer je zbog stvaranja imperije vladao uski krug odabranih (oligarhija). „Srednji vek se ne odlikuje značajnim demokratskim iskustvom, sem u nekim slobodnim gradovima, i to u kasnom srednjem veku. Sva vlast bila je u rukama feudalnog gospodara i samog monarha (cara, kralja, kneza). Sa novim tehničkim pronalascima, otkrićem Amerike, a pre svega sa buržoaskim (građanskim)
demokratskim revolucijama u XVII, XVIII i XIX veku, demokratija definitivno
krči sebi put i biva ugrađena u savremeni način političkog organizovanja života, prvo u Evropi i Severnoj Americi, a onda i šire. Ideje, praksa i obrasci antičke
demokratije sada se javljaju u novom ruhu, u novim društvenim, ekonomskim i
kulturnim uslovima, u sasvim novom političkom ambijentu“ (Rajović, 1998: 32).
Tome je naročito doprinelo postepeno uvođenje opšteg i jednakog biračkog prava. To je već savremena građanska demokratija 3, koja je nastala u okviru građanskog društva u uslovima kapitalističke privatne svojine i konkurencije na tržištu, ali pod velikim uticajem o prirodnom pravu, racionalističkih i liberalističkih ideja pokreta prosvećenosti, koje su preko svojih dela širili mislioci kao Makijaveli, Hobs, Lok, Monteskje, Ruso… Međutim u uslovima visoko razvijenog
postindustrijskog društva krajem XX veka, razvoj demokratije se nalazi pred velikim dilemama jer se odlučivanje svodi na uži upravljački krug (birokrata, tehnokrata, menadžera), pri čemu demokratske političke institucije (parlament, političke stranke, izbori, lokalna samouprava) sve više imaju formalnu ulogu (Rajović, 1998: 30–33).
Što se razvoja ljudskih prava tiče, može se reći da im je prethodila duga
istorijska borba.
3 Ogroman napredak i promene u oblasti duhovne kulture, i društvene svesti učinile su čoveka savremene epohe pripadnika građanskog društva, građaninom. Kada se ovde kaže građanin
ne misli se samo na gradsko, urbano stanovništvo, na pripadnika građanske klase (buržoazije), niti na tzv. građanska („civilna“ ili privatna) lica. Ovde se pod pojmom građanin (grč. polites, lat. civis, franc. citoyen, eng. citizen) podrazumeva čovek koji je, pored toga što uživa određena ustavom
i zakonima zagarantovana ljudska prava i slobode, istovremeno i nosilac građanske suverenosti, dakle politički činilac (Rajović, 1998: 32).
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Ideja da svi ljudi imaju svoja prava ima korene u mnogim kulturama, drevnim tradicijama, a njihov razvoj trajao je više od 2000 godina. Sami začeci ljudskih prava nalaze se u religijskim dokumentima koji predstavljaju izvorišta iz kojih se do danas razvijao koncept ljudskih prava. Razvoj ljudskih prava ima svoje
korene u težnjama za slobodom i jednakošću svih, svuda u svetu. Osnovna ideja
ljudskih prava, kao što je poštovanje ljudskog života i ljudskog dostojanstva, ima
svoje korene u grčkoj filozofiji antike, ali i u temelju svetskih religija: Svi ljudi su
pred Bogom jednaki (Budić i dr., 2015:14).
Tri osnovna koraka u razvoju ljudskih prava su: filozofski koreni, političko ostvarenje u sklopu nacionalnih država, kao i političko ostvarenje s univerzalnim pravom u Ujedinjenim nacijama, kako bi bolje razumeli sva ljudska nastojanja da se ta prava ostvare i da se poštuju (Isto).
Još su u antičko doba grčki filozofi, sofisti i stoici, a zatim i Platon govorili o jednakosti ljudi. 4 Ipak su to bile samo ideje, jer o ostvarenjima u oblasti ljudskih prava nije moglo biti ni govora, zato što je država ima neograničena prava u
odnosu na čoveka. Srednjovekovni apsolutizam vladara postepeno se počeo razbijati kada se u nekim zemljama Evrope javljaju prvi pravni dokumenti koji ustanovljavaju izvesne slobode i prava ljudi. Time je započeto institucionalizovanje ljudskih prava i sloboda (Rajović, 1998:67). Vodeću ulogu u drugom razvoju
imala je Engleska (Budić i dr., 2015:15), gde je početkom XIII veka (1215) vlastela oružjem primorala kralja Jovana bez Zemlje da prihvati Veliku povelju slobode (Magna Carta Libertatum), kojim se utvrđuje nezakonitost hapšenja i progonstva, upotreba sile i dr. Utvrđena je sloboda kretanja, trgovine, garantovana je
imovina. Kasnije su nakon duže pauze u Engleskoj usvojena još nekoliko značajna dokumenta za ljudska prava, među kojima su najznačajniji tzv. Habeas corpus
act (1679), kojim se utvrđuje nepovredivost lične slobode, kao i prava ljudi prilikom lišavanja slobode, kao i Akt o pravima (Bill of Rights, 1689), kojim se priznaju značajna ljudska prava za obične građane, a koja su dotle važila samo za
vlastelu. U XVII i XVIII veku u Evropi javljaju se filozofski i politički mislioci
i pisci, zastupnici teorije prirodnog prava 5 i tzv. pokreta prosvećenosti 6 (Tomas
4 Razume se, tada je mogla biti reč samo o jednakosti slobodnih ljudi, a ne i robova koji
nisu imali nikakva prava (Rajović, 1998:67).
5 To su ona prava koja pripadaju osobi samim tim što je ljudsko biće, a ne zato što je državljanin određene zemlje ili pripadnik određene religije ili etničke grupe. Ideja po kojoj ova prava treba da budu uređena zakonom, postala je opšte prihvaćena i počela je da se podržava u nekim
ustavima (Budić i dr., 2015:16).
6 Pokret prosvećenosti, kao opšti duhovni pokret evropskog građanstva tog doba, doveo je
do preispitivanja mnogih pojmova i učenja, oslobađajući čoveka od predrasuda, raznovrsnih verovanja i dogmi, postavljajući kao ideal da čovek, putem slobode i razuma, sam osvaja svoju sreću i
postane gospodar svoje sudbine (Rajović, 1998:69).
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Hobs, Džon Lok, Žan Žak Ruso, Dejvid Hjum, Imanuel Kant, Dositej Obradović i dr.), čija će učenja imati ogroman uticaj na razvoj ideja o ljudskim pravima
(Rajović, 1998: 67–69). Tokom XVIII veka dve velike revolucije, u SAD 1776.
godine i u Francuskoj 1789. godine, učinile su prekretnicu na polju ljudskih prava. Tom prilikom doneti su dokumenti Deklaracija prava čoveka i građanina (u
Francuskoj, 26. avgusta 1789) i Deklaracija o nezavisnosti SAD (4. jula 1776).
(Budić i dr., 2015: 16). Tokom XIX veka dolazi do postepenog unošenja Deklaracije o pravima čoveka u ustavne dokumente pojedinih zamalja (između ostalih
i u ustave Srbije od 1835, 1869 i 1888), ali se nastavljaju i uporne borbe za proširenje tih prava u koje se uključuje i radništvo. U XX veku, a naročito posle Prvog
i Drugog svetskog rata, lista prava se proširuje novim pravima, kao što je pravo
na rad, na participaciju u upravljanju preduzećima, i druga socijalno-ekonomska
prava. Pored osnovnih sloboda i prava, utvrđene su i osnovne dužnosti i obaveze
građana, kao što su: služenje vojske, plaćanje poreza, svesno vršenje javnih funkcija i pridržavanje ustava i zakona (Rajović, 1998:71). Na globalnom nivou naročiti doprinos u zaštiti osnovnih standarda ljudskih prava, dale su UN koje su, polazeći od Povelje ujedinjenih nacija, koja je potpisana 26. juna 1945. i u kojoj se
ističe da je osnovni cilj UN da spase generacije naslednika od propasti rata i da
se ponovo afirmiše vera u osnovna ljudska prava, u dostojanstvo i vrednost osobe
i u jednaka prava muškaraca i žena. Sadržaj ljudskih prava definisan je kroz instrument – Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, koji je sačinila komisija za ljudska prava, a usvojila Generalna skupština 1948. (Budić i dr. 2015: 18).
Tokom 1966. Ove godine Generalna skupština usvojila je i Međunarodni pakt o
građanskim i političkim pravima i Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i
kulturnim pravima. Savet Evrope kao regionalna evropska organizacija (stvorena
5. maja 1949.) čiji su članovi skoro sve zemlje Evrope, postavio je u svom statutu kao jedan od svojih prioritetnih ciljeva – zaštitu i promovisanje ljudskih prava, a kao uslov za prijem – poštovanje ljudskih prava. U tom smislu Savet Evrope je (4. novembra 1950.) usvojio Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda (popularno nazvana Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava).
Nekoliko godina kasnije (1959), pri Savetu Evrope ustanovljen je Evropski sud
za ljudska prava, nadležan da rešava sva pitanja koja se tiču tumačenja ili primene Evropske konvencije, daje savetodavna mišljenja koja se odnose na tumačenje
konvencije, ali i da rešava o žalbama povodom kršenja ljudskih prava u pojedinim državama – članicama Saveta Evrope (Rajović, 1998: 72, 73).
Ako se pogleda današnje stanje u oblasti sloboda i prava građana u svetu,
može se konstatovati da savremeni, važeći ustavi proklamuju dosta široke liste
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sloboda i prava građana. Međutim, veću vrednost ima realno ostvarivanje tih prava i sloboda nego sama njihova proklamacija, jer između pravne norme i onoga
što se u praksi dešava uvek postoji veći ili manji raskorak. Može se reći da uprkos priznavanju ljudskih prava i sloboda, predstoji još veliki put da ih koriste svi
pod jednakim uslovima (Isto).
Organizacije, institucije i tela za ljudska prava
Postavlja se pitanje: ko kontroliše i nadgleda poštovanje ljudskih prava?
Glavna organizacija koja vrši ovo nadgledanje je organizacija Ujedinjenih
nacija (UN), unija praktično svih država sveta, osnovana 1945. godine. Ta organizacija je stvorena, nakon Drugog svetskog rata, da bi preuzela funkciju očuvanja mira i poštovanja ljudskih prava. Uprkos tome, UN ne mogu sprečiti da dođe do kršenja ljudskih prava, ali mogu pokušati da deluju protiv tih prekršaja. UN
su razvile mnogo deklaracija, konvencija i sporazuma po kojima se članice obavezuju da poštuju ljudska prava, koji se mogu podeliti u 3 kategorije i to instrumenti koji osiguravaju:
1. opštu zaštitu za svakog (ljudska, građanska, politička, ekonomska, socijalna, kulturna prava)
2. zaštitu određene grupe ljudi (žena, dece, izbeglica)
3. zaštitu od određenih postupaka (mučenja i nehumanog kažnjavanja, genocida, rasne diskriminacije) (Budić i dr., 2015:24).
Osim UN-a ljudska prava nadgledaju i INGOs (International Non-Governmental Organizations) – međunarodne nevladine organizacije. One održavaju
mreže zaštitnika ljudskih prava svuda po svetu i objavljuju izveštaje o kršenju
ljudskih prava, upozoravaju na prekršaje, što je njihov najvažniji zadatak. One
mogu vršiti i pritisak na države javnim ukazivanjem na kršenje ljudskih prava,
ali ne mogu za to odrediti nikakve sankcije. Za to je zadužena organizacija UN
(Isto).
Nekoliko regiona u svetu je uspostavilo svoj vlastiti sistem zaštite ljudskih
prava, koji postoji pored sistema UN. Do danas postoje regionalne institucije u
Evropi, američkim, afričkim i arapskim državama, ali ih nema u Azijsko-Pacifičkoj regiji (Budić i dr., 2015:25). Evropski sistem ljudskih prava najrazvijeniji je
regionalni sistem. Nastao je kao reakcija na masovna kršenja ljudskih prava tokom Drugog svetskog rata. Ljudska prava, vladavina prava i pluralistička demokratija su kameni temeljci evropskog poretka. Evropski sistem ljudskih prava ima
3 sloja: 1. sistem Saveta Evrope; 2. sistem organizacije za evropsku bezbednost i
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saradnju (OSCE); 3. sistem Evropske unije, u okviru kojih se nalaze institucije i
tela za ljudska prava (Razumevanje ljudskih prava, 2005: 31).
SAVET EVROPE		

*Evropski sud za ljudska
prava u Strazburu (jedinstveni sud od 1998)
*Evropski komitet za sprečavanje mučenja (CPT,
1989)
*Savetodavni komitet
Okvirne konvencije o zaštiti nac. manjina
*Evropska komisija za
rasizam i netoleranciju
(ECRI, 1993)
*Evropski komesar za ljudska prava (1999)
*Komitet ministara Saveta Evrope

OSCE 7

*Kancelarija za demokratske institucije i ljudska
prava (ODIHR, 1990)
*Visoki predstavnik za
nac. manjine (OSCE,
1992)
*Predstavnik za slobodu
medija (OSCE, 1997)

Evropska unija

*Evropski sud pravde
*Evropski centar za praćenje rasizma i ksenofobije
(EUMC, 1998)
*Povelja o osnovnim pravima EU

Izvor: Razumevanje ljudskih prava: priručnik o obrazovanju za ljudska prava (2005), str. 32.
Regionalni sistemi ljudskih prava obično obezbeđuju više standarde prava i njihove primene, odnosno njihova prednost se ogleda u tome što omogućuju
efikasnije razmatranje predstavki i tužbi. Regionalni sudovi donose obavezujuće
odluke i mogu naložiti naknadu štete, a komisije za ljudska prava izdaju preporuke koje države uglavnom shvataju ozbiljno. Zahvaljujući njihovom delovanju,
nastaju „vodeći slučajevi“ za tumačenje i pojačavanje odredaba instrumenata za
ljudska prava, a takođe dolazi i do promena nacionalnih zakona radi usklađivanja
sa međunarodnim obavezama ljudskih prava (Isto:31).
Što se zaštite ljudskih prava u Srbiji tiče, Srbija je ratifikovala sve univerzalne međunarodne ugovore o ljudskom pravima i članica je skoro svih konvencija Saveta Evrope. Ljudskim pravima su posvećeni članovi 18–81 Ustava Republike Srbije. Ustavnom žalbom može se tražiti zaštita bilo kog ljudskog prava
zajemčenog ustavom ili bilo kojim međunarodnim instrumentom, ako su iscrpena ili nisu predviđena druga pravna sredstva za njihovu zaštitu. Takođe, građani
Srbije imaju mogućnost podnošenja individualnih postavki pred svim komiteti7 Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju
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ma UN (sem pred Komitetom za ekonomska, socijalna i kulturna prava pošto Srbija nije ratifikovala Opcioni protokol), a od 2004. godine moguće je pokretanje
postupka i pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu (Petrović, Pokuševski, 2016:29-30) 8.
U radu na izveštaju o stanju ljudskih prava Beogradskog centra za ljudska
prava, analizom su obuhvaćeni svi domaći propisi i njihova usklađenost sa međunarodnim standardima. Praćene su i informacije i izveštaji NVO, Zaštitnika građana, Poverenika za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka,
Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Agencije za borbu protiv korupcije. Da bi
se što bolje sagledalo poštovanje ljudskih prava u praksi, korišćene su i informacije dobijene od državnih organa i sudova. A u cilju što potpunije analize prikupljane su i informacije o zastupljenosti tema koje se tiču ljudskih prava u medijima (Isto: 19, 21). Na osnovu analize posebnih prava i sloboda, počevši od prava
na život, rad, obrazovanje, privatnost itd., slobode izražavanja, okupljanja, udruživanja…, pa sve do položaja nacionalnih manjina, LGBT populacije, starih lica
i osoba sa invaliditetom, zaključeno je da je kršenje ljudskih prava i diskriminacija tokom 2015. godine najviše bila izražena prema nacionalnim manjinama, pre
svega prema Romima i pripadnicima LGBT populacije. U izveštaju se kao veliki
problemi srpskog društva navode korupcija i nedovoljna sloboda medija, a kada
je reč o pravosuđu kao ključni problem navodi se sumnja u nezavisnost sudstva.
Visoka stopa nezaposlenosti, rad na crno i siromaštvo odražava se na kršenje socijalno-ekonomskih prava građana (Petrović, Pokuševski, 2016:25-26).
Na osnovu ovog izveštaja može se zaključiti da se u Srbiji i dalje krše ljudska prava uprkos usvajanju Strategije za prevenciju i zaštitu od diskriminacije 9
za period od 2013-2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje, od strane
Vlade Republike Srbije. Iako je cilj ovog strateškog dokumenta poštovanje ustavnog načela zabrane diskriminacije, prema licu odnosno grupi lica s obzirom na
njegovo/njeno lično svojstvo, upravo su ostetljive društvene grupe najviše izložene diskriminatorskom postupanju.
Život u takvom društvu navodi nas da se zapitamo ko i kako može da utiče
na ljude, pre svega na mlade ljude, da poštuju jednakost svih ljudskih bića, jer bez
poštovanja ljudskih prava nema ni demokratije. Francuski književnik i sociolog
Šarl Monteskje je još početkom XVIII veka zapisao: „Dobro je stvoriti demokra8 Petrović, V., Pokuševski, D. (2016). Ljudska prava u Srbiji 2015, pravo, praksa i međunarodni standardi ljudskih prava www.bgcentar.org.rs/bgcentar/wp…/04/ljudska-prava-u-Srbiji-2015.pdf (datum pristupa: 15.04.2016).
9 Strategija preuzeta sa sajta Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije www.ljudska prava.gov.rs/../246-usvojena-strategija-p… (datum pristupa: 18.04.2016).
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tiju za narod. Ali postoji nešto još bolje i značajnije: odgojiti narod za demokratiju“ 10. Polazimo od pretpostavke da važnu ulogu u tome ima vaspitno-obrazovni
sistem, ali svakako i porodica, kao i masovni mediji. U ovom radu akcenat će pre
svega biti stavljen na vaspitno-obrazovni sistem i predmete iz nastavnog plana i
programa za srednjoškolce, koji imaju za cilj podučavanje mladih odgovornom
građanstvu, ali ni uticaji porodice i medija neće biti zanemareni.
Vaspitanjem i obrazovanjem do demokratije i ljudskih prava
Ideja o vaspitanju i obrazovanju za demokratiju i ljudska prava nije novijeg datuma, jer je ovaj koncept više godina prisutan u evropskim zemljama, ali
se uglavnom sastojao od informisanja pojedinaca o političkom sistemu, odnosno ustavu. Pojam građanstva za većinu običnih ljudi je značio poštovanje zakona i glasanje na izborima. Međutim, događaji i promene koji su se odvijale širom Evrope poput: etničkih konflikata i nacionalizma, globalnih pretnji i nesigurnosti, razvoja novih informacionih tehnologija, migracija, slabljenja društvene kohezije i međuljudske solidarnosti itd., dovele su u pitanje takav model građanstva. Postalo je jasno da je potrebna nova vrsta građana, koji moraju biti aktivni – da učestvuju u životu svojih zajednica i da pomažu u rešavanju problema
(Gollob et al, 2010:64) 11.
Cilj obrazovanja za demokratiju i ljudska prava jeste da osposobi i podstakne učenike u njihovoj ulozi mladih građana da se aktivno uključe u društveni i politički život svojih zajednica. Kako bi participirali u demokratski uređenom društvu, učenici moraju razviti široki spektar kompetencija uključujući znanje i razumevanje, tehničke i metodičke veštine, kao i vrijednosti i stavove poput tolerancije i odgovornosti. Obrazovanje za demokratiju i ljudska prava promoviše aktivnu ulogu učenika kao mladih građana, naglašavajući da oni
moraju poznavati i razumeti svoja ljudska prava, ali istovremeno ih i uvažavati,
a kroz trening u učionicama i praktično iskustvo u školskom životu razviti sigurnost da ih i primjenjuju. Obrazovanje za demokratiju i ljudska prava učenike posmatra kao stručnjake, uvažavajući njihove interese i iskustva u svakodnevnom životu (Isto:10,12).
10 Citat Šarla Monteskjea preuzet iz Vodiča za nastavnike „Građanskog vaspitanja“ za
drugi razred srednje škole www.upbarili.com/…/Priručnik-za-građansko-vaspitanje (datum pristupa: 20.04.2016).
11 Gollob, R., et al. (2010). Obrazovanjem do demokratije – propratni materijali za nastavnike www.zzs.gov.me/…/File Download.aspx?rld=193654 (datum pristupa: 09.04.2016).
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Zadatak nastavnika obrazovanja za demokratiju i ljudska prava može se
sažeti u tri načela: – poučavanje „o“ demokratiji i ljudskim pravima (da nauči
učenike da znaju svoja ljudska prava i da shvate uslove od kojih ona zavise); –
poučavanje „za“ demokratiju i ljudska prava (da učenici doživljavaju školu kao
mikro-društvo koje uvažava slobode i jednakost svojih učenika, u okviru kojeg
uče kako da ostvare svoja i poštuju tuđa ljudska prava); – poučavanje „kroz“ demokratiju i ljudska prava (da učenici postanu kompetentni i samouvereni u ostvarivanju svojih ljudskih prava sa razvijenim osećajem odgovornosti prema drugima i svojoj zajednici) (Gollob, R., et al, 2010:10,12,31). To znači da učenici u
potpunosti moraju razumeti šta znači demokratija, koja su njihova ljudska prava i
u kojim dokumentima su ona zaštićena, da promovišu zaštitu demokratije i ljudskih prava, ali i da im se kroz nastavne metode i načine učenja omogući ostvarivanje ljudskih prava, kao što su sloboda mišljena i izražavanja, učestvovanje u
upravljanju školama itd.
Neposredni učesnici institucionalnog građanskog obrazovanja su učenici
nastavnici, a od bitnog značaja je stil rada nastavnika, međusobni odnosi između
učenika i nastavnika, kao i komunikacija u nastavi. Da bi se razvile sposobnosti
aktivnog odgovornog građanina, neophodno je razvijanje intelektualnih sposobnosti, ali i sposobnosti aktivnog učestvovanja (sudelovanja). Zato se prof. dr. Mile Ilić (Ilić, M., 2012) 12 posvetio Metodici nastave građanskog obrazovanja (kao
novom području obrazovanja koje je još u fazi konstituisanja) na različitim nivoima počev od predškolskog pa sve do univerzitetskog.
On predlaže oblike i metode rada u nastavi građanskog obrazovanja 13, tok
(etape) savremenog građanskog obrazovanja, ali i strukturu mikroplana, odnosno
nastavne jedinice. Najčešći predloženi oblici rada su: frontalni, grupni (pospešivanje učenja u malim grupama), individualni i rad u parovima (tandemima). Poželjne metode rada su: monološka (usmeno izlaganje); dijaloška (nastavni razgovor); metoda rada na tekstu; metoda pisanih radova, metode ilustracije i demonstracije i metoda praktičnog rada u nastavi. Tok nastave (etape) savremenog gra12 Ilić, M. (2012). Metodika građanskog obrazovanja. Banja Luka, Sarajevo: Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet i Civitas www.ilic-m.com/home/…/2…/4-metodika-građanskog-obrazovanja/ (datum pristupa: 23.05.2016).
13 Osim građanskog obrazovanja u različitim entitetima, kantonima, županijama, regijama, državama i institucijama koriste se razni termini sličnog značenja kao što su: demokratija i
ljudska prava, osnovi demokratije, vaspitanje za demokratiju, edukacija za demokratiju, disciplinovan život i moralno vaspitanje itd. Njime se označava proces sticanja građanskih znanja, usavršavanje građanskih kognitivnih i participacijskih veština i sposobnosti, formiranje građanskih uverenja i demokratskih stavova itd., a sve u cilju razvijanja ličnosti informisanih, smelih, aktivnih i
odgovornih građana demokratskog društva. Jednom rečju pojmom građansko obrazovanje označavaju se sve komponente, elementi i aspekti građanskog obrazovanja i vaspitanja (odgoja) (Isto).
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đanskog obrazovanja treba da se sadrže osim planiranja, pripremanja, obrade novog gradiva, ocenjivanja itd. i novine kao što su: korišćenje intelektualnih sredstava u analiziranju pitanja tokom usvajanja sadržaja, kooperativno (interaktivno) učenje u obradi nastavnih sadržaja, uključivanje pojedinaca iz zajednice u
proces građanskog obrazovanja.
Iznad svega navodi neophodnost metodičke osposobljenosti nastavnika u
građanskom obrazovanju koja bi doprinela da deca i mladi usvoje trajna i stvaralački primenljiva znanja integrisana sa građanskim veštinama, vrlinama i sposobnostima. A da bi to bilo ostvarljivo neophodna je prikladna povezanost između poznavanja opšte teorije nastave i obrazovanja (didaktike) i metodike građanskog obrazovanja od strane nastavnika (Ilić, 2012).
U skladu sa tim nameću se i dva bitna pitanja: kako razviti demokratsku
atmosferu u razredu i kako razviti školu kao demokratsku zajednicu?
U zavisnosti od nastavne situacije, opšteg raspoloženja, sastava učeničke
grupe itd., nastavnik može da zauzme više autokratski ili više demokratski stav,
(Gollob et al, 2010: 64):
Pretežno autokratska uloga

Pretežno demokratska uloga

– vladar

– vođa

– strog glas

– prijateljski glas

– naredba

– savet

– moć

– molba

– pritisak

– uticaj i sugestija

– zahtev za udovoljavanjem

– pridobijanje saradnje

– nametanje zadataka

– predlaganje ideja

– učestalo kritikovanje

– često ohrabrivanje

– često kažnjavanje

– česta podrška i pomoć

– „Kažem ti!“

– „Razgovarajmo o tome.“

– „Ja odlučujem, ti slušaš!“

– „Predložiću ti nešto i pomoći ti da odlučiš.“

– isključiva odgovornost za grupu

– podeljena odgovornost sa grupom i u
grupi

Ako nastavnik odluči da učionicu organizuje na demokratičniji način, to je
povezano sa velikim ciljem. Sledeća tabela prikazuje korake koji se mogu preduzeti:
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Kratkoročni ciljevi
nastavnik smanjuje ispoljavanje ekstremnog autoriteta

Srednjoročni ciljevi
nastavnik razvija praksu
dvosmerne komunikacije
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Dugoročni ciljevi
uzajamno razumevanje između učenika i nastavnika

nastavnik navodi razlonastavnik nudi alternativne učenici i nastavnik zajedno
ge izbora tema obrade i na- teme i nastavne materijale planiraju nastavne časove
stavnih materijala
nastavnik objašnjava učenicima ciljeve učenja

nastavnik predstavlja učenicima alternativne ciljeve učenja

učenici i nastavnik zajedno
biraju ciljeve učenja

nastavnik navodi razloge
svog izbora metoda podučavanja

nastavnik predstavlja uče- učenici i nastavnik zajedno
nicima alternativne metode odlučuju o metodama popodučavanja
dučavanja

nastavnik navodi razloge
svojih ocena za učenička
postignuća

objašnjava probleme u oce- samovrednovanje učenika
njivanju

uvod u demokratske načine nastavnik prestaje da kori- rešavanje sukoba sredstvirešavanja sukoba
sti moć autoriteta u rešava- ma međusobne saradnje i
nju sukoba
komunikacije
nastavnik objašnjava načela organizacije rada u učionici

uzimaju se u obzir predlozi učenici učestvuju u odluučenika u organizaciji rada kama o organizaciji rada u
učionici

Izvor: Gollob, et al (2010). Obrazovanjem do demokratije – propratni materijali za nastavnike, str. 65.
Obrazovanje za demokratiju i ljudska prava i proces razvoja demokratske
atmosfere ne može se odvijati samo u okviru učionice, već mora biti prisutan i na
nivou cele škole. U tom pogledu najbitniji je ključni igrač direktor.
Kao sastavni deo materijala o obrazovanju za demokratiju i ljudska prava koje je objavio Savet Evrope, „Demokratsko upravljanje školama“ predlaže
ključna područja rada i korake koje treba preduzeti na putu do razvoja škole kao
demokratske zajednice. Ta četiri ključna područja su:
1. Upravljanje, rukovođenje, menadžment i javna odgovornost – odnosi
se na to, kako se rukovodstvo škole nosi sa izazovima koje postavljaju: zakonodavstvo, školski odbor, sindikati, učenici i roditelji, lokalna zajednica Na to da
li je rukovođenje izgrađeno na konsenzusu i poverenju ili ga odlikuje nepoverenje i rivalstvo i na koji način škola pokazuje odgovornost prema različitim interesnim grupama?
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2. Vaspitanje i obrazovanje usmereno na sticanje vrednosti – odnosi se na
to, na koji se način vrednosti poput demokratije, ljudskih prava i uvažavanja različitosti promovišu u formalnom i neformalnom kontekstu škole?
3. Saradnja, komunikacija i angažovanost: konkurentnost i samoodređenje
– odnosi se na internu i eksternu komunikaciju škole sa ostatkom društva, jer ona
nije odvojeni entitet od stvarnog sveta.
4. Učenička disciplina – budući da u školi radi mnogo ljudi postavlja se
pitanje održavanja reda i discipline u demokratskom upravljanju školama i da li
u takvoj školi vlada haos, ako učenici ne slede nikakva pravila (Gollob, et al.,
2010:66)?
Učenici ne bi trebalo da samo poznaju, na primer, svoje pravo na participaciju – već takođe moraju biti sposobni i da ga primene. Upravo zato potrebno
im je omogućiti praksu i obuku unutar školskog života putem participacije u donošenju odluka i vršenjem uticaja na školsku sredinu i na druge načine. Nastavnici, na primer, učenicima moraju pružiti priliku da iznesu svoje mišljenje, kako o nastavnim temama tako i o pitanjima vezanim za podučavanje i upravljanje školom. To je pogotovo neophodno u obrazovanju za demokratiju i ljudska
prava budući da je životno iskustvo učenika neophodni deo ovog pristupa, ali se
naravno odnosi i na podučavanje uopšte (Isto, 56). Iz toga sledi da tradicionalni koncepti nastavnog procesa svedeni na sušti prenos i pamćenje informacija i
sadržaja nisu dovoljni za stvaranje aktivnog, informisanog i odgovornog modela građanstva kakvo zahtevaju moderne demokratije. Ono što je potrebno jesu
novi oblici vaspitanja i obrazovanja koji će pripremiti učenike za stvarno uključivanje u društvo – oblici vaspitanja i obrazovanja koji su praktični koliko i teorijski, imaju korene u problemima iz stvarnog života i utiču na život učenika i
zajednice u kojoj žive, a uče se aktivnim učestvovanjem u životu škole, kao i u
formalnim kurikulumima. Uloga aktivnog građanina podudara se sa ulogom aktivnog učenika (Isto, 24).
Koncept obrazovanja za novo društvo mora biti zasnovan na učenju kao
intelektualnom izazovu, uz razumevanje i saradnju, partnerski odnos aktera
obrazovnog procesa. Put ka novom obrazovanju vodi preko nove koncepcije nastave, nove uloge nastavnika i učenika i nove nastavne tehnologije. Učenje mora dobiti epitet aktivno i interaktivno, učenje kao projektno i timsko savladavanje tema i zadataka. Nastavnik menja ulogu od predavača u medijatora, organizatora i realizatora timskog rada i saradnje sa učenicima. Učenici više nisu samo slušaoci, primaoci gotovog znanja, već aktivni činioci procesa učenja (Jovanović, 2013:13).
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Agensi socijalizacije mladih za život u demokratskom društvu u Srbiji
Imajući u vidu neophodnost socijalizacije mladih za život u demokratskom
društvu, biće stavljen naglasak na tri agensa socijalizacije: školu, porodicu i masovne medije.
Više je načina i sredstava putem kojih škola može da utiče na razvoj demokratskih vrednosti i na demokratsko ponašanje mladih. Vaspitanju za demokratiju
mogu da doprinesu sadržaji nastavnih predmeta i odgovarajućih udžbenika, ličnost nastavnika (njegovi stavovi i vrednosti, način komuniciranja sa učenicima,
metode i oblici nastavnog rada), organizacija školskog života, učešće učenika u
odlučivanju, vannastavne aktivnosti (Joksimović, 2005:22). Naše društvo u tranziciji postavlja i nove uloge današnjoj školi koja, osim što obrazuje decu, treba da
doprinese formiranju osobina koje će od učenika učiniti kompetentne stručnjake
i angažovane građane. U restriktivnim uslovima niskog opšteg standarda i nestabilnosti društveno-političkih prilika, škola treba da pruži obrazovanje i vaspitanje koje će biti u funkciji obezbeđivanja ekonomskog prosperiteta i demokratizacije društva. Osim materijalnih pretpostavki i pravne regulative, najvažniji faktor demokratizacije škole i osavremenjivanja nastavnog procesa jeste nastavnik, i
to onaj koji uvažava ličnost učenika, podstiče njegovu samostalnost i koji razvija
kod učenika sposobnost kritičkog mišljenja. Najpogodniji je tzv. demokratski tip
nastavnika koji nastoji da obezbedi optimalne uslove za razvoj učenika i orijentisan je na podsticanje svestrane emancipacije ličnosti. Ali s obzirom na to mnogo
nastavnika radi svoj posao bez dovoljno entuzijazma, godinama se suočavamo sa
činjenicom da je vaspitna uloga škole poljuljana. S. Maksić (2001) je iznela sumornu ocenu da škola prvenstveno nudi obrazovne sadržaje koje učenik receptivno usvaja, dok je njena vaspitna funkcija nedovoljno zastupljena. Opšte je uverenje da je vaspitna uloga škole znatno slabija od uloge porodice, a to dalje znači da
škola može eventualno da pomogne roditeljima u vaspitanju ali nikako ne može
da preuzme roditeljsku ulogu. Kako bi se ojačali vaspitni uticaji ona sugeriše njihovo udruživanje, pri čemu bi škola trebala da ima ulogu moderatora ne bi li se
ostvarili sistemski uticaji na mlade (Stojiljković, 2005:118-119).
Da je značaj porodice važan za razvoj demokratske ličnosti pokazala su
mnogobrojna istraživanja. Ispitivanja su pokazala da vaspitni stilovi i politička
kultura roditelja utiču na stavove, predrasude, vrednosti i ponašanje dece i mladih. Vrednosti i vaspitni stavovi roditelja, u određenoj meri su uslovljeni njihovim socio-ekonomskim statusom i klasnom pripadnošću. Tako je Tomanović-Mihajlović, 1995. godine na osnovu ispitivanja u Srbiji došla do zaključka da viši
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obrazovni i socijalni status roditelja u većoj meri doprinosi da se kod dece razviju demokratske osobine i vrednosti (Joksimović, 2005:20-21).
Pokazalo se da razvoju demokratske ličnosti doprinose topli roditelji osetljivi za potrebe svoje dece, koji poštuju njihovu individualnost, pružaju im podršku, ali istovremeno zahtevaju odgovornost i zrelo ponašanje. Autoritarni vaspitni
stil (karakterističan za roditelje koji neprestano kontrolišu svoju decu, nameću im
konvencionalne vrednosti, koriste mere prisile, ne diskutuju sa decom o pravilima i odlukama koje donose) dovodi do formiranja ličnosti koju odlikuje popustljivost pred autoritetom, nedostatak inicijative i pasivnost u društvenim odnosima (Joksimović, 2005:18). Doprinos porodice vaspitanju za demokratsko ponašanje ogleda se i u omogućavanju mladima da participiraju u porodičnom životu. Međutim mogućnost adolescenata da samostalno odlučuju o stvarima od ličnog interesa je ograničena paternalističkim stavovima roditelja, koji sumnjaju u
njihovu zrelost, dok sa druge strane ni sami mladi nisu dovoljno uvereni u svoje kompetencije za samostalno odlučivanje. Sve to se nepovoljno odražava na razvoj, samopouzdanja, inicijativnosti i odgovornosti, kao važnih preduslova kompetentnog građanstva (Isto, 21).
Mediji kao važan agens socijalizacije mladih takođe imaju važnu ulogu u
edukaciji dece i omladine za poštovanje ljudskih prava i uvažanje demokratskih
vrednosti. Na osnovu analize medija 14 tokom 2015. godine od strane Beogradskog centra za ljudska prava utvrđeno je da tekstovi koji se bave temama koje su
direktno vezane za ljudska prava kao što je diskriminacija, položaj posebno ranjivih grupa, prava manjina i verskih zajednica, reforma pravosuđa, obrazovanje,
ekonomska i socijalna prava imaju skromni udeo u medijima i obuhvataju manje
od 19% tekstova koji su objavljeni. Ove teme nisu preterano zastupljene u medijima, ako se izuzmu nekoliko nedeljnika koji se analitički bave društvenim temama koje se dotiču i uslova za uživanje ljudskih prava. Ali kada se uzme u obzir da je tiraž tih novina mali u odnosu na tabloide može se zaključiti da građani
u Srbiji nisu u dovoljnoj meri zainteresovani za ove teme (Petrović, Pokuševski,
2016:21). Međutim, sa druge strane ono što treba naglasiti jeste da se sami mediji, odnosno medijski radnici suočavaju sa problemom kršenja ljudskih prava i
medijskih sloboda. „Ključne prepreke za slobodu medija su nedovoljna transparentnost vlasništva nad medijima, upletenost države u vlasništvo nad medijima,
14 U prikupljanju podataka za ovaj izveštaj praćeno je pet dnevnih novina – Politika, Danas, Večernje novosti, Blic, Kurir i dva nedeljnika – Vreme i Nin. Korišćene su i vesti novinskih
agencija Tanjug i Beta, saopštenja i vesti novinarskih udruženja Pravni monitoring medijske scene
u Srbiji Anem, kao i vesti koje su objavljene na brojnim informativnim internet portalima (Petrović, Pokuševski, 2016:19-20).
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kao i pretnje i napadi na novinare. Većina medija jeste u privatnom vlasništvu, ali
neki mediji još uvek nisu otkrili podatke o svojim pravim vlasnicima. Mnogi mediji su pod finansijskim pritiskom, naročito državnih fondova koji čine veliki procenat u oglašavanju, što državi omogućava uticaj u medijima i može se koristiti
da bi se oblikovao stav uredništva, pokrivanje događaja i uticalo na uslove rada
novinara“ 15 Nezavisni i slobodni mediji gotovo i da ne postoje u Srbiji iako je to
neophodan preduslov za razvoj demokratije.
Trećeg maja širom sveta se obeležava Dan slobode medija, za koje se ocenjuje da je na najnižem nivou u poslednjih 12 godina. Zato su udruženja novinara u Srbiji NUNS I UNS pozvali sve novinare i medije da toga dana u 11.55
sati isključe ton i zamrače ekrane kako bi se pridružili simboličnoj međunarodnoj akciji „Pet minuta gromoglasne tišine“, kojom se javnost upozorava na sve
lošiji položaj novinarske profesije. U izveštaju međunarodne organizacije „Fridom haus“ (Freedom house), navodi se da je u 2015. godini, od 199 posmatranih zemalja i teritorija, trećina sa slobodnim medijima, mediji u 36 odsto zemalja su delimično slobodni, dok u 66 odsto nema slobode medija. Srbija se prema
tom izveštaju nalazi na 87. mestu svetske rang liste, kao i među 19 zemalja sa
najvećim padom slobode medija u 2015. godini. Svoju zabrinutost zbog ograničenja sa kojom se susreću medijski radnici izneo je i generalni sekretar UN Ban
Ki-Mun „Ljudska prava, demokratsko društvo i održivi razvoj zavise od slobode protoka informacija, a pravo na informisanje zavisi od slobode medija. Novinari su sve češće ugroženi, maltretirani, ometani i često ubijani tokom potrage za
informacijama. Mnogi su nestali u detonacijama, neki u užasnim uslovima zbog
rasvetljavanja vladinih neuspeha, koruptivnih radnji ili društvenih problema“ 16.
Na osnovu svega navedenog sva tri agensa socijalizacije ne doprinose u
dovoljnoj meri vaspitanju i obrazovanju mladih za ljudska prava i demokratiju,
jer budući da se i škola i porodica i mediji u Srbiji suočavaju sa brojnim ekonomskim teškoćama, želja za uspostavljanje demokratskih procedura sve više gubi na
značaju. Ljudi su nakon 5. oktobra 2000. godine verovali u pozitivan ishod demokratskih promena i bili su spremniji da se uključe u društvene procese kako bi
doprineli poboljšanju stanja u društvu. Ali kako je vreme odmicalo raslo je nepoverenje u demokratiju, pre svega u demokratske institucije, da bi rezultiralo onim
što danas imamo, a to je nezainteresovanost za participaciju i stavljanje egzistencijalnih problema u prvi plan.
15 Deo teksta o nedovoljnoj slobodi medija preuzet iz članka koji je napisala S. V. (2015).
Ljudska prava u Srbiji: Romi diskriminisani, novinari pod pritiskom www.energyobserver.com/vesti.php?lang=1&ID… (datum pristupa: 15.04.2016).
16 www.blic.rs/sloboda-medija/ (datum pristupa: 14.05.2016).
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Ljudska prava i demokratija na osnovu analize sadržaja i dubinskih
intervjua
S obzirom da u nastavnim planovima za srednje stručne škole i gimnazije
u Srbiji ne postoji poseban predmet koji se isključivo bavi vaspitanjem i obrazovanjem za demokratiju i ljudska prava, već su ove teme najčešće sadržane u okviru nastavnih programa društveno-humanističkih predmeta kao što su npr. Ustav i
prava građana, Sociologija, Psihologija, i u okviru izbornog predmeta – Građansko vaspitanje. Kroz analizu nastavnih sadržaja i udžbenika koji ih prate pokušaćemo da saznamo koja znanja učenici mogu da steknu kroz formalno obrazovanje
i koliko su ta znanja zaista primenljiva za „stvaranje“ aktivnih građana.
Ciljevi programa svih društveno-humanističkih predmeta u srednjoj školi,
u Srbiji, u potpunosti su afirmacija aktivne interaktivne nastave, koja znači razvijanje svestrane ličnosti, građanina moderne države, aktivnog učesnika u procesu
sticanja znanja (Jovanović, 2013:67). Cilj nastavnog predmeta:
– Ustav i prava građana je sticanje elementarne političke kulture i znanja
o demokratskom uređenju, položaju građanina, njegovom učešću u vršenju vlasti i političkom životu uopšte.
– Sociologija jeste da učenici ovladaju osnovnim sociološkim pojmovima,
kako bi bolje razumeli savremeno društvo i kako bi razvili ključne kompetencije potrebne za život i učešće u demokratski uređenom multikulturnom društvu.
– Psihologija je da doprinese formiranju zrele, odgovorne, socijalizovane
osobe, kao i podrška u razvoju kompetencija značajnih za svakodnevni život i dalji profesionalni razvoj… 17
– Građansko vaspitanje je da učenici srednjih škola steknu saznanja, razviju sposobnosti i veštine i usvoje vrednosti koje su pretpostavke za celovit razvoj ličnosti i za kompetentan, odgovoran i angažovan život u savremenom građanskom društvu u duhu poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda, mira, tolerancije, ravnopravnosti polova, razumevanja i prijateljstva među narodima, etničkim, nacionalnim i verskim grupama. 18
Na osnovu analize sadržaja nastavnih planova, programa i udžbenika saznali smo sledeće:
17 www.zouv.gov.rs/novisajt2012/dokumenta/CRPU/Program.pdf
(prema
Jovanović,
2013:86, 67, 73).
18 Pešić, M., Popadić, D., Radulović, L. i dr. (prir.) (2002). Vodič za nastavnike „Građanskog vaspitanja“ za drugi razred srednje škole, str. 20 www.upbarili.com/…/Priručnik-za-građansko-vaspitanje (datum pristupa: 20.04.2016).
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Nastava predmeta Ustav i prava građana predviđena je za IV razred oba
tipa gimnazije, i za III ili IV srednje stručne škole, sa jednim časom nedeljno,
32 časa godišnje. Polazište sadržaja ovog nastavnog predmeta „zasniva se na
potrebi da učenici shvate značaj ustavnosti kao istorijskog, civilizacijskog dostignuća u procesu demokratizacije vlasti i ograničavanja apsolutističke tendencije u razvoju države i u okviru toga da upoznaju ustavno uređenje Republike Srbije. Pored upoznavanja učenika sa svim političkim, ličnim, ekonomskim
i drugim slobodama i pravima treba posebno objasniti kako se građanin štiti od
vlasti, skreće se pažnja i na mere koje se preduzimaju prema državama koje ne
poštuju ljudska prava i slobode“ (Jovanović, 2013:86-87). U nastavi se trenutno mogu koristiti tri udžbenika.
Sociologija kao nastavni predmet predviđena je za IV razred gimnazija
(opšteg tipa, prirodno-matematičkog smera, računarske i gimnazije sa učenicima
posebnih sposobnosti za fiziku) i III razred srednjih stručnih škola sa dva časa nedeljno, 64 časa godišnje i IV razred gimnazija društveno-jezičkog smera sa tri časa nedeljno, 96 časa godišnje (Jovanović, 2013:68). Prema sadržaju programskih
celina nema programskih tema koje se direktno bave pitanjima ljudskih prava i
demokratije, ali se ove teme mogu uvrstiti u same nastavne jedinice i pripreme za
čas. Za ovaj nastavni predmet odobrena su tri udžbenika.
Nastava psihologije je predviđena za II razred, oba tipa gimnazije, sa
2 časa nedeljno, 70 časova godišnje (Jovanović, 2013:74). „Znanja, stavovi,
vrednosti i veštine stečene u okviru nastave psihologije dobijaju širi smisao i
doprinose ostvarivanju opštih obrazovnih i vaspitnih ciljeva, posebno onih koji se odnose na unapređivanje kognitivnog, emocionalnog i socijalnog razvoja
ličnosti“ (Isto:79). Za ovaj predmet su predviđena takođe tri udžbenika.
Građansko vaspitanje je uvedeno kao fakultativni predmet školske 2001/02.
godine. Školske 2003/04. godine je uvedeno kao izborni predmet u prvom i drugom razredu osnovne i srednje škole i kao fakultativni predmet u trećem razredu osnovne i srednje škole. Tek 2005. godine status predmeta će biti promenjen
i u sva tri ciklusa predmet je dobio status obavezni izborni. 19 Prema nastavnom
planu predviđeno je jedan čas nedeljno, 35 časova godišnje. Sadržaj programa za
prvi razred srednje škole posvećen je obrazovanju za demokratiju i demokratsko
društvo kroz, dok se sadržaj za drugi razred odnosi na ljudska prava sa posebnim
osvrtom na dečja prava (Pešić, Popadić, Radulović i dr., 2002: 21). U nastavi se
koriste Priručnici sa teorijskim delom i radionicama, pa je osnovni metod u radu
radioničarski pristup.
19 www.vreme.com/cus/view.php?id=1109032…yes (datum pristupa: 19.04.2016).
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Ovde je reč o radionicama koje imaju svoje produkte (plakati, crteži, sheme, liste, zaključci). U odnosu na svrhu i cilj razlikuju se dve vrste radionica: 1)
kreativne, čiji je cilj podsticanje i razvijanje mišljenja i izražavanja; 2) edukativne, čiji je cilj sticanje saznanja u širokom smislu reči. U okviru ove grupe razlikujemo: preventivne (koje su „psihološke“, usmerene na razvoj ličnosti) i kognitivne (sticanje znanja i veština i podsticanje kognitivnih procesa: planiranja,
strategije učenja, rasuđivanja) radionice. Svaka radionica ima svoj scenario (čine je uvodna, centralna i završna aktivnost), oblike rada (razgovor u krug, grupna diskusija, mozgalica, igranje uloga itd.) i pravila (svi učestvuju, iznose mišljenja, svako mora biti saslušan, svi su ravnopravni) (Pešić, Popadić, Radulović
i dr., 2002:35-40).
Sadržaji o demokratiji i ljudskim pravima obuhvaćeni su u okviru postojećih predmeta, ali može se reći ne i dovoljno, jer fond časova većini od ovih predmeta ne dozvoljava ostvarivanje unapred postavljenih ciljeva. Drugi jako važan
problem je i to što nastavnim planom nisu obuhvaćeni svi učenici. Tako npr. oni
koji pohađaju srednje stručne škole u trogodišnjem trajanju kao obavezni predmet imaju samo Ustav i prava građana i nijedan od prethodno navedenih. Dok je
sa druge strane, Građansko vaspitanje predviđeno za sve škole i sve razrede, ali
kao izborni predmet pa ga ne pohađaju svi učenici. Treće je to što se nastava i dalje izvodi na tradicionalan način, bez aktivizma samih učenika tokom predavanja.
Izuzetak je radioničarski pristup, gde je zastupljen grupni rad i učešće svih prisutnih, ali se sve smatra kao igra puna improvizacija i neozbiljnosti. Tome doprinose
i nastavni planovi i programi koji su godinama isti. Sve to na neki način doprinosi
pasivnosti, „učenju nastavnog gradiva za ocenu i uspeh“, ali ne i za praktičnu primenu. Jedino što se promenilo jesu udžbenici, osim što ih je više, oni su sada moderniji praćeni mnogobrojnim primerima, ilustracijama, upućivanjima na literaturu za dalje čitanje, kao i pitanjima i zadacima na kraju svake pređene oblasti itd.
Dubinski intervjui sa gimnazijalcima
Da bismo upotpunili istraživanje sproveli smo dubinske intervjue 20 sa učenicima završnih razreda kako bismo saznali koliko znaju o demokratiji i ljudskim
pravima i u kakvoj atmosferi se obrazuju i vaspitavaju?
20 Dubinski intervju je tehnika kvalitativnog istraživanja stavova i ponašanja ljudi pomoću koje se dobija celovito razumevanje i dublji uvid u iskustva, mišljenja, osećanja i ponašanja ljudi (Branković, 2008: 58). Razlog izbora ovog istraživačkog metoda u radu je i taj što nas interesuju
detaljniji odgovori i samo raspoloženje ispitinaka za vreme intervjua. Biće navedeni samo neki odgovori, koji se smatraju najupečatljivijim i najzanimljivijim za ovu temu.
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Ovim ispitivanjem su obuhvaćeni učenici završnih razreda Gimnazije „9.
maj“ u Nišu, a na osnovu njihovih odgovora dat je predlog o tome koliko znaju o
demokratiji i ljudskim pravima, analizirajući njihova mišljenja u vezi sa porodicom, školom, medijima.
Istraživački metod – Pomoću dubinskog intervjua, a na osnovu podsetnika
za njega, beleženi su kratki odgovori na svako pitanje. Zatim je razvrstavanjem i
vrednovanjem istaknuto koliko je ispitanika dalo slične odgovore, koliko različite na ista pitanja ili nije imalo odgovor, odnosno u kom smeru je tekao razgovor.

vima?

Podsetnik sa pitanjima za dubinski intervju:
1. Navedite neki dokument kojim su zaštićena ljudska prava?
2. Kroz koji predmet ste stekli najviše znanja o demokratiji i ljudskim pra-

3. Da li učestvujete prilikom donošenja porodičnih odluka?
4. U kojoj meri se po vašem mišljenju promoviše demokratska atmosfera i
poštovanje ljudskih prava u školi i da li rad škole možete oceniti kao demokratski?
5. Šta vi mislite o pružanju informacija o demokratiji i ljudskim pravima
putem medija?
Rezultati ispitivanja – Dubinski intervjui obavljeni su sa 30 učenika završnih razreda gimnazije opšteg smera iz različitih odeljenja. Razlog ispitivanja ove
populacije je taj što su prvenstveno pohađali prethodno navedene predmete tokom školovanja, a i zato što predstavljaju tipičan uzorak, karakterističnu grupu
ljudi, jer završavaju srednjoškolsko obrazovanje kao važnu stepenicu u razvoju
svakog pojedinca.
U ispitivanju je učestvovalo više osoba ženskog pola u odnosu na muškarce. Uvodno pitanje koje se odnosilo na navođenje nekog dokumenta za zaštitu
ljudskih prava, najviše je zbunjivalo ispitanike, ili su bili zatečeni pitanjem. Neki
nisu znali ili su tražili malo vremena kako bi se prisetili:
– Ne znam, neke konvecije, deklaracije, ali ne mogu tačno da se setim šta
tačno beše…
– Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava, znam to, iz građanskog
smo učili.
– Neke konvencije, deklaracije, ali ne znam da ih navedem.
– Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava, to je jedino što mi trenutno pada na pamet.
– Deklaracija o zaštiti prava deteta i Evropska konvencija, to je ono što
smo učili kao najvažnije što sam zapamtila.
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– Za zaštitu ljudskih prava, verovatno neki zakoni…
Čak njih 26 je odgovorilo da je najviše praktičnih znanja o demokratiji i
ljudskim pravima steklo kroz Građansko vaspitanje. Dvoje je navelo Ustav i prava građana, dok se po jedan ispitanik izjasnio za Psihologiju i Sociologiju.
– Najviše znanja na tu temu pruža nam Građansko vaspitanje. Predmet je
drugačiji i zanimljiv je način rada. Jedino što smo ograničeni vremenom.
– Kroz Građansko vaspitanje, ali priča se da će se taj predmet ukinuti. Ne
znam zašto ga smatraju nekorisnim i napornim, ja ne mislim tako jer nema ocenjivanja, svi na času učestvujemo i možemo slobodno da kažemo bilo šta.
– Ustav i prava građana, e tu sve može da se nauči o državnom uređenju,
demokratiji, pravima čoveka.
– Pa učili smo kroz dosta predmeta, hajde neka bude Građansko vaspitanje, jer je taj predmet valjda i uveden da nas nauči demokratskom ponašanju.
Na pitanje o učestvovanju prilikom donošenja porodičnih odluka, većina
odgovora (19 ispitanika) je bila da ne participiraju u porodičnom životu, ali bilo
je i drugačijih odgovora (11 ispitanika).
– Ja se ne pitam, jer roditelji sumnjaju u moju zrelost. Često se i posvađamo zbog toga, jer hoće da radim sve po njihovim željama. Kažu da mi oni najbolje misle i da ne treba da se ljutim, već da ih slušam.
– Ponekad da, ponekad ne, sve zavisi od situacije…
– U zavisnosti od situacije, nekad se pitam, nekad ne.
– Roditelji smatraju da nisam dovoljno kompetentan za neke stvari ili jednostavno ne žele da me opterećuju nekim njihovim problemima.
– Uključim se kada se radi i meni. Evo baš trenutno donosimo odluku o fakultetu koji ću upisati. Ja sam neodlučna, a roditelji su odluku o tome prepustili meni.
Razgovor u vezi promovisanja demokratske atmosfere i poštovanja ljudskih prava u školi naveo je sve da se slože da se to ne čini u dovoljnoj meri ili
čak uopšte ne čini. Učenici su se najviše žalili na neke profesore i na ocenjivanje.
– Ne promoviše se, uopšte.
– Ne, jer ne postoji ravnopravan tretman učenika od strane profesora.
– Ne ocenjuje se pravedno, jer se većinom gleda uspeh i ostale ocene.
– Delimično, jer učenici se ne pitaju mnogo oko nekih stvari.
– Nekad mi je teško da izrazim svoje mišljenje, da ne bih ispala glupa pred
profesorom ili odeljenjem, a i da se ne bih nekom zamerila. Zato mislim da se dovoljno ne promoviše.
– Delimično je demokratski, ali ne uvek zavisi.
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Uvezi sa pružanjem informacija o demokratiji i ljudskim pravima, mišljenja učenika su gotovo jednoglasna. Njih 27 je odgovorilo da se mediji više bave
estradom i skandalima, dok je samo troje reklo da mediji pružaju dovoljno informacija o ovim temama.
– Svakako da nema dovoljno informacija o tome, jedino možda u vestima
se najviše priča o tome, ostalo je sve crna hronika ili rijaliti programi.
– Mislim da se mediji najviše bave učesnicima rijalitija i njihovim životima, kao i ostalim pevačicama, nekim sportistima itd.
– Da, ponekad i previše se bave demokratijom i ljudskim pravima.
– Pa zna se čime se bave – estradom, jer to ljude više interesuje, šta se kome od javnih ličnosti desilo, to se traži.
– Bave se i ljudskim pravima, samo kada su tamo neke političke emisije.
Ostalo su sve neki skandali, estrada, kriminal…
Zaključak na osnovu dubinskih intervjua – S obzirom da dosta njih nije
odgovorilo na prvo pitanje, to govori o tome da nisu baš dobro savladali istorijski nastanak ljudskih prava, ili nisu mogli u datom momentu da se sete, pa se kao
opravdanje može uzeti njihova zatečenost postavljenim pitanjem. Ono što je zanimljivo jeste da niko nije naveo Ustav Republike Srbije, kao važan dokument
kojim se štite ljudska prava. Veliki značaj pri sticanju praktičnih znanja o demokratiji i ljudskim pravima učenici su dali Građanskom vaspitanju. Njihova iskustva se dakle razlikuju od mišljenja trenutnog ministra prosvete, koji je dao predlog za izbacivanje ovog predmeta iz obrazovnog procesa. Ta izjava je dosta uzburkala javnost, ali je to pitanje do danas ostalo nerešeno ili možda ostavljeno
novom ministru. Boriša Aprcović 21 je govoreći o ulozi političkog obrazovanja u
procesu demokratizacije izneo stav da „učenici na časovima usvajaju demokratske političke stavove, ali problem nastaje kada se u svakodnevnom životu suočavaju sa različitim oblicima autoritarizma i osporavanjem školskih lekcija u praksi. Jedan čas Građanskog vaspitanja sedmično, ne može formirati demokratsku
svest u okolnostima gde autoritarnost prožima sve društvene i političke odnose“
(Aprcović, 2016:111). Odgovori učenika o učestvovanju u porodičnom životu
potvrdili su ranija istraživanja o paternalističkim stavovima roditelja. „Participativna prava adolescenata u porodici se ostvaruju samo delimično i samo neka participativna prava, što znači da porodica ne priprema mlade u dovoljnoj meri za ži21 Boriša Aprcović (2016). Uloga političkog obrazovanja u procesu demokratizacije.
U: Religija i tolerancija, Vol. XIV, No 25, 103-122. www.ceir.co.rs/ojs/index.php/religija/article/
view/219/166 (datum pristupa: 05.05.2016).
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vot u građanskom društvu“ (Pešić i sar., 1999, prema Joksimović, 2005:21). Ono
što je zabrinjavajuće, jeste ocena života i rada škole kao nedemokratskih. Budući da se školi pripisuje značajna uloga prilikom razvoja demokratskih vrednosti i
ponašanja, ovakvi odgovori navode na zaključak da je ličnost nastavnika početna
karika u lancu demokratizacije školskog života i vaspitanja za demokratiju. „Organizovanje i funkcionisanje škole na demokratskim principima nije moguće bez
širih promena sistema obrazovanja i škole kao institucije“ (Joksimović, 2005:27).
Učenici su pokazali svesnost o komercijalizaciji masovnih medija, izjavivši da se
više bave estradom i skandalima nego ostalim temama. Moramo napomenuti, da
je raspoloženje ispitanika bilo srdačno, puno iskrenosti, emocija i želje da ih neko
sasluša i uzme u razmatranje njihova mišljenja i odgovore. Sveukupni zaključak
je da trenutno stanje u društvu utiče na atmosferu u kojoj se mladi obrazuju, ali i
na promovisanje demokratije i ljudskih prava u svakodnevnom životu.
Zaključak
Vaspitanje mladih nekad i sad u Srbiji može se oceniti kao specifično. Posle srednjovekovne izgubljene države, gde je crkveno vaspitanje bilo dominantno, padom u tursko ropstvo vaspitnu ulogu preuzima patrijarhalna porodica.
Glavni instrumenti vaspitanja tokom tih nekoliko vekova bez države, a i kasnije kada je bila obnovljena, bili su narodne epske pesme, i naravno gusle. Škole
su počele da se obnavljaju počev od prve četvrtine XIX veka. Vaspitni i obrazovni uzori sve do završetka Drugog svetskog rata, preuzimani su sa Zapada, iz Nemačke i Francuske gde su se školovali budući najistaknutiji srpski intelektualci.
Posle rata modeli vaspitanja mladih preuzimali su se sa Istoka, iz Sovjetskog Saveza, ali na kratko, da bi potom način vaspitanja postao autohton („nešto između“, ni Istok ni Zapad), u integraciji države i bez ikakvog uticaja crkve. Društvenu promociju omogućavala je škola posredstvom prohodnosti, kroz njene različite nivoe. Većina je srednjim obrazovanjem okončavala svoje školovanje, a završeni fakultet je bio relativno retki izbor za najtalentovanije. U vanškolskom vaspitanju država je praktikovala različite forme vaspitnog uticaj i kontrole nastojeći
da mladima nametne one vrednosti koje je želela da afirmiše. Sportske aktivnosti
i radne akcije, domovi mladih i domovi kulture bili su načini i mesta vanškolskog
okupljanja. Socijalističkom vaspitanju mladih bilo je suprotstavljeno vaspitanje
koje je dolazilo sa Zapada posredstvom komunikacionih sredstava i neposrednih kontakata tokom kojih se upoznavao atraktivniji stil života, kojim su se inaugurisale vrednosti demokratskog društva i liberalni pogled na svet. Kada smo uz
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dosta društvenih trzaja uplovili u demokratsko društvo i stali na liberalnu stranu
sveta, problemi vaspitanja mladih postali su izrazitiji nego ikada ranije, a njihove
životne perspektive tamnije nego ikada pre. Sa ulaskom srpskog društva u proces
tranzicije sve se izmenilo, pa i sistemi vrednosti. Pred mladima su se otvarali neki novi, netradicionalni sistemi vrednosti, koje nisu više stvarale ni država, ni porodica, naravno ne ni crkva. Škola je danas sklona da optuži porodicu što dopušta
ekstravagantno ponašanje i oblačenje mladih, dok porodica optužuje školu misleći da to ona čini, a upravo su pod pritiskom nekoga trećeg. U savremenom svetu
mediji su od porodice, države, crkve i škole preuzeli na sebe ulogu ključnog činioca vaspitanja mladih. Tako se opredeljenje mladih za liberalno vaspitanje kroz
demonstraciju osvojenih sloboda ogleda u velikom procentu u prepuštanju porocima i bolestima zavisnosti. Može se reći da su mladi danas, za razliku od pređašnjih vremena sve više žrtve nego akteri, odnosno da su postali neka vrsta globalizacijske kolateralne štete (Milosavljević, 2009:171-184).
„Živimo u vreme kada se sve više narušavaju međuljudski odnosi, ruše prijateljstva, slede egoističke svrhe, sve je manje iskrenosti i poverenja. Kriminal raste, manipuliše se ljudima, ograničava se njihova sloboda, vređa dostojanstvo. Ne
poštuju se ljudska prava, montiraju se politički procesi i suđenja, ne toleriše se
drugačije mišljenje. Nekulturno ponašanje, psovanje, javna vređanja, ismevanja,
krađe, prevare – postale su svakodnevne pojave. Život je izgubio istinska ljudska
obeležja, lepotu i etičnost. Vaspitanje, u ovakvim uslovima ‚ne sme postati sredstvo politike. Ono mora slediti svoje svrhe, ljudske, a ne političke ideale‘“ (Vukasović, 1991:339, prema Budić i dr. 2015:64-65).
Problem pred kojim se danas nalaze gotovo sve „nove demokratije“ bivših
komunističkih zemalja jeste kako razviti „difuznu podršku“ građana kada su autoriteti devalvirani, vrednosti anomične, socijalizacijske institucije nerazvijene, a
poruke koje šalju nekozistentne i konfuzne. Odgovornost za ovakvo stanje ne leži samo u „prirodnim“ tokovima tranzicije, već i na vladajućim paradigmama političke socijalizacije – koncepcijama vaspitanja za demokratiju – koje promoviše
nova politička i društvena elita (Vasović, 2005:68).
Ako su mlade osobe u toku socijalizacije izložene pritisku različitih autoriteta (u porodici, školi, na poslu) koji im u ime reda i discipline guše individualnu inicijativu, njen najčešći rezultat je masovna proizvodnja heteronomnih, autoritarnih ličnosti. Ta i takva socijalizacija nema oslobađajući, već upravo represivni, porobljavajući karakter. U njoj su pojedinci potpuno potčinjeni volji pretpostavljanih koji, po pravilu, govore u ime postojećeg političkog poretka, nacionalne ili religijske tradicije (Stevanović, 2008:105). U osnovne izvore nedemokrat-
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ske vaspitne i obrazovne orijentacije mogu se svrstati 5 faktora: politički sistem,
kulturno-istorijska tradicija, struktura ličnosti, višeznačnost pojma „demokratija“, odnos demokratskih vrednosti i procedura (Avramović, 2005:32). Ali veoma
su važni i društveni uslovi, pre svega materijalni uslovi, političke prilike i sâm
kulturni nivo ljudi. Može se reći da su opšta kultura, politička kultura, tranzicija i
siromaštvo, glavne prepreke na putu Srbije ka demokratskom društvu, koje se između ostalog odražavaju i na vaspitanje i obrazovanje mladih.
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UPBRINGING AND EDUCATION FOR
HUMAN RIGHTS AND DEMOCRACY
Abstract:
A fundamental starting point in this paper is the fact that there is no democracy without respect for human rights. These are terms everyone refers to, from politicians, nongovernmental organizations to common people. However, a question is raised: “Who is
teaching young people about democracy, human rights and being a responsible citizen?”
Therefore, the problem of upbringing and education for living in a democratic society will be emphasized in this paper. There is no democratic society without developed democratic competences of all members of the community, especially of children and young
people, and therefore democratic culture is learned behavior. Bearing in mind the necessity of socialization of the young for living in a democratic society, three agents of socialization will be emphasized: family, school and mass media. Based on in-depth interviews with seniors of one of the gymnasia in Nis, we will attempt to draw conclusions on
promotion of democratic atmosphere and respect for human rights by family, school and
media in everyday life.
Key words: upbringing, education, the young, democracy, human rights.
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СМИСАО И ПРЕГЛЕД УЧЕЊА СВ. ПИСМА
НОВОГ ЗАВЕТА О МОЛИТВИ
Резиме
Ово истраживање има као свој циљ излагање новозаветног учења о молитви
уопштено. Тема молитве је изабрана јер представља један од најбитнијих елеме
ната библијског учења, али и живота и праксе новозаветне Цркве. Новозаветно
учење о молитви има своју основу у Христовим речима и примеру. Сама молитва у
себи садржи елементе учења о Богу, о човеку, о спасењу, као и елементе есхатоло
шке мисли. Посебан нагласак у раду је стављен на сотириолошки моменат у моли
тви изражен из новозавенте перспективе. Такође значајно место у раду заузима и
питање о непрестаној молитви, које је изражено као апостолска заповест (1. Сол.
5, 17). Ово питање је веома битно у Православљу. Због теме овог рада питање не
престане молитве је дотакнуто помоћу излагања патристичких извора који се до
тичу теме непрестане молитве. Антрополошки аспекат молитве (молитва и жи
вотне ситуације и положаји тела на молитви) чини практични део рада.
Кључне речи: Нови завет, молитва, непрестана молитва, Христос, Св. Дух

Увод
Молитва је једна од најважнијих тема у Св. Писму. Као што је Мојси
јев Закон доведен до пуноће у Новом завету, тако је и молитва добила своју
пуноћу. Хришћани су за разлику од својих старозаветних претходника, до
били могућност да називају Бога својим Оцем и добили су власт да буду де
ца Божија (Јн. 1, 12). Тиме је и молитва хришћана квалитативно другачија
од молитве људи Старог завета. Ово се односи не само на литургију као мо
литву par excellance него и на појединачну молитву. Како смо купљени скупо
(1. Кор. 7, 32) и прве дарове Духа имамо (Рим. 8, 23) и наша молитва је по
клоњење Богу у Духу и у истини (Јн. 4, 24). На овој основи у овом раду ће
бити дат приказ смисла новозаветног учења о молитви. Основа новозавет
ног учења о молитви ће бити дата у уводу, а затим приказ молитве поједин
ца. После молитве појединца ће бити дат сотириолошки значај молитве за
једно са њеним својствима. Практичан – чулима подложан израз молитве ће
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бити изложен у поглављима који описују улогу молитве у животним ситуа
цијама и положаје тела на молитви.
Шта Нови завет уопштено говори о молитви?
У овом одељку, као уводни приказ новозаветног учења о молитви мо
рају се размотрити основне поставке. Под основне поставке учења о моли
тви се подводе порекло молитве и разлог за њено вршење, затим коме се мо
литва узноси у вези са тим како се узноси и постојање евентуалних Божијих
заветних обећања везаних за молитву.
Нови завет јасно учи да молитва има божанско порекло. Молитву је
заповедио Бог. Као Божија заповест молитва је представљена у јеванђељу по
Матеју: „Иштите и даће вам се; тражите и наћи ћете; куцајте и отвори
ће вам се“ (Мт. 7, 7). Наредни стих (Мт. 7, 8) даје разлог за молитву. Разлог
је што: „сваки који иште прима; и који тражи налази; и који куца отвориће
му се.“ У апостолским посланицама је молитва такође заповеђена с тим што
Апостол Павле тражи да молитва буде спојена са захвалношћу (Фил. 4, 6).
Код црквених Отаца постоје разна тумачења на Мт. 7, 7 – шта треба искати
и тражити и како. Августин сматра да се иштење односи на добијање здра
вља душе, док се тражење односи на проналажење истине. 1 Јован Златоу
сти у Христовим речима у Мт. 7, 7 види подстицај на неуморно тражење од
Бога, али са пламеним срцем. За њега реч тражите управо говори о непре
кидном тражењу, чак и ако се молитва не испуни. 2
У оба навода се молитва представља као целосно човечанско дејство 3,
са којом треба да буде сједињена благодарност Богу да молитва не буде се
бично захтевање. 4
Питање коме се узноси молитва је тема према којој се Библија одно
си веома пажљиво. У Новом завету се наставља старозаветна пракса моли
тве живом Богу, с тим да се ово учење проширује: молитва у Новом завету
се узноси Богу кроз Христа: „Јер кроз Њега и једни и други имамо приступ
ка Оцу у једном Духу“ (Еф. 2, 18). У Посланици Јеврејима се детаљније го
вори на исту тему, с тим да имамо слободу за улазак у небеску Светињу Кр
1 Библейс кие комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков, Новый Завет
томъ 1, 188. Августин, О Беседи на Гори 2, 21, 71-72
2 Исто, 189. Јован Златоусти, Беседа 23, 4 на јеванђеље по Матеју
3 Лопухин 8, 149. Молитва није ограничена само на духовно него Господ дозвољава
и молитву за телесне потребе
4 Исто, том 11, 298-9
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вљу Исусовом (Јев. 10, 19). 5 Приступ Оцу кроз Христа у једном Духу је знак
рушења преграде између Бога и људи, али и између Јевреја и незнабожаца.
Јер Јевреји не могу приђи Оцу кроз Закон, него само кроз Христа, док за не
знабожце то значи да се укида потреба за идолима и посредницима. 6 Зани
мљиво запажање Јеронима Стридонског на овај стих је да ће потпуно при
ступање Оцу небеском бити у есхатону, када ће се десити установљење но
вог човека и сједињење небеског са земаљским. 7
Нови завет даје и начин вршења молитве: Преклањењем колена (Еф.
3, 14); призивање Имена Божијег (Дап. 22, 16); приближавањем Богу (Јев.
10, 22).
Обећање Христа нас охрабрује на молитву (Лк. 11, 9–10; Јн. 14, 13–
14). У јеванђељу по Луки обећање о испуњењу молитава је окружено са 3
приче које се тичу теме: прича о човеку који је тражио хлеб од пријатеља у
поноћ (Лк. 11, 5–8) и она учи да Бог Својој деци увек одговара на молитве,
али да постоје времена када је упорност молитве потребна. Друга прича је у
Лк. 11, 10–13 која пореди Оца небеског са земаљским родитељима. Ова при
ча упућује на смелост у молитви и показује Божије стално промишљање.
Молитва има божанско порекло, јер ју је Христос заповедио. Као та
ква она је природна човеку, боголиком бићу. Пошто је човек призван да при
несе свет Богу, а човек је психосоматска целина, то је и молитва активност
која укључује тело и душу. Молитва хришћанина, али и Цркве првенствено,
има моћ од тога што смо кроз Христа добили Светога Духа. Црква се моли
Оцу кроз Христа у Светоме Духу. Изрази молитве као преклањање колена,
призивање Имена Божијег или приближавање Богу су изрази целог човеко
вог бића. Разлог за молитву се налази у томе што је Син Божији обећао да
ће упорна молитва наићи на одговор.
Молитва појединца у Новом завету
Св. Писмо Новог завета је зборник апостолских списа који је првен
ствено упућен Цркви и то се на много места истиче. 8 Као што и канон Но
5 Лопухин, том 11, 471. Слобода молитве долази од опроштаја грехова. Аутор наводи
речи Св. Јована Златоустог о томе да је Бог отпустио грехе када је дао Нови завет.
6 Библейс кие комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков, Новый Завет
томъ 9, 164. Марије Викторин, Коментар на Посланицу Ефесцима 1.2.18
7 Исто. Јероним Стридонски, Коментар на Посланицу Ефесцима 1.2.18
8 Тако читамо да су апостолски списи упућивани Црквама јер наводе своје адреса
те у множини:А ова су написана да верујете…Јн. 20, 31. Посланице ап. Павла у уводу стално
имају означено да су упућене Црквама или како их ап. Павле назива Светима (Рим. 1, 6-7;Еф.
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вог завета има списе упућене појединачним личностима (две посланице Ти
мотеју, једна Титу, Филимону, јеванђеље по Луки и Дела апостолска), тако и
молитва у Новом завету има и лични карактер у смислу да се односи на по
јединца. Прве јасне наводе имамо у јеванђељу по Матеју 6, 5–6; оба стиха
говоре о молитви појединца. 9
Значај појединачне молитве долази из Христовог примера. Јеванђеља
представљају да је Христос стално био у молитви: после исцељења многих
болесника и Петрове таште, иде сâм да се моли (Мк. 1, 35) 10; после Своје
молитве пита ученике шта кажу људи, ко је Он (Лк. 9, 18); у току молитве
се дешава Његово преображење (Лк. 9, 29); 11 моли се сâм, после отпуштања
народа (Мт. 14, 23); сâм се моли у Гетсиманском врту пред хапшење (Мт. 26,
36, 39). Христова молитва у Гетсиманском врту је била истовремено и борба
са сатаном. 12 Једини Лука од Синоптичара бележи да је питање ученицима
о идентитету Исуса уследило после молитве (Лк. 9, 18). Петар, од свих уче
ника, једини схвата месијанску мисију Исуса и својим одговором на Исусо
во питање Христово пророштво о томе да је њима дано да знају тајне Цар
ства Божијег (Лк. 8, 10). 13
Такође значај појединачне молитве долази и отуда што је она директ
на заповест од Христа (Мт. 6, 6).
Молитва појединца у Новом завету је првенствено Христова моли
тва. Чак и као Његова појединачна молитва, она није индивидуална у сми
слу како се генерално схвата, као молитва индивидуе. То је молитва Главе
Тела Цркве и самим тим та молитва се тиче свих оних који су чланови Те
ла Христовог, Цркве.
Сваки хришћанин се уподобио Христу крштењем у Његову смрт (Рим.
6, 3–4) и има за циљ да се унутра у свакоме понаособ Христос уобличи (Гал.
1, 1;Фил. 1, 1), затим упућене су Цркви (1. Кор. 1, 2; Цркви Божијој (2. Кор. 1, 2; или Црквама
(Гал. 1, 2) или означено којој локалној Цркви-Солунској (1. Сол. 1, 1;2. Сол. 1, 1).
9 Мт. 6, 5:И када се молиш Богу…Мт. 6, 6:А ти када се молиш…
10 Лопухин, 9, 23. Проф. Лопухин наводи речи Спуржона који каже да Христос у
молитви налази за Себе одмор од исцељења тог дана којих је према речима Ап. Марка било
много (Мк. 1, 34). Али се молитвом припрема и за напоре наредног дана.
11 OʼBrien P. T. “Prayer in Luke-Acts”, Tyndale Bulletin 24, 115 (1973):111-127. Поред
тога што једини Лука спомиње да је Исус повео са Собом Петра, Јакова и Јована, реч којом
се описује молитва у стиху 28. је προσευξασθαι што је инфинитив. Велика је сличност Прео
бражења описаног код Луке са сликом Сина Човечијег у Старом завету (Дан. 7, 13). Чини се
не само да се Преоб
 ражење десило за време молитве, него као да је било изазвано молитвом.
12 Blaising A. Craig, Gethesemane: A prayer of faith, JETS 22/4, december 1979, 335;
333-343
13 OʼBrien P. T. „Prayer in Luke-Acts”
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4, 17). Због овога је молитва хришћана не само као Цркве, него и као поје
динаца – Христова молитва.
Изрази којима се молитва описује у Новом завету
Опис молитве одговара њеној сврси. Ако је молитва дефинисана као
разговор са Богом, у коме човек није само онај који говори него и онај који
слуша, онда ове карактеристике налазимо у библијским изразима којима се
молитва описује. Молитва се описује као:
Преклањање колена. Ап. Павле своју молитву за Цркву прати са
преклањањем колена пред Богом Оцем (Еф. 3, 14). Преклањање колена има
смисао као израз молитве, али и као израз јединства са Христом. Човек је
психосоматско јединство и као такав смирује се у молитви пред Богом ду
шом и телом. 14 Ово је преклањање колена као израз молитве. Преклањање
колена као израз јединства са Христом је зато што је Христос Бог, али и слу
житељ Божији кроз Кога се молитва извршава. 15 У Делима апостолским 4,
12 видимо да Апостоли Петар и Јован пред Синедрионом сведоче да нема
другог Имена под небом којим би се људи могли спасити, осим Имена Ису
са Христа. Апостоли се позивају на пс. 117, 22, на који се и Господ Исус по
звао пред јеврејским старешинама (Мт. 21, 12). У овом случају исповедање
Имена Господњег се односи на тренутно спасење-исцељење непокретног
човека од Апостола и на вечно спасење. 16
Призивање Господа. Директно је молитва овако описана када ап. Па
вле сведочи пред Јеврејима о свом сусрету са васкрслим Христом пред Да
маском (Дап. 22, 16).
Приближавање Богу. Посланица Јеврејима посебно молитву опису
је као приближавање Богу (Јев. 4, 16;10, 22). Новозаветно приступање не
беској Скинији има своју праслику у старозаветном култу, али је суштин
ски другачије. Небеска Скинија је престо благодати, коме верни приступа
ју са смелошћу због спасења. 17 Овај опис има везе са учењем да је Христо
вом Жртвом на Крсту људима отворен пут у небеску Скинију (Јев. 9, 11, 24).
Сврха молитве је превасходно сотириолошка. Изрази којима се мо
литва описује то приказују. У сврси молитве мешају се аспекти који молио
14 Библейс кие комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков, Новый За
вет томъ 8, 176. Марије Викторин, Коментар на Посланицу Ефесцима 1.3.14.
15 Исто
16 Лопухин, 10, 32
17 Исто, 11, 452
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ца приказују као грешника који треба спасење (преклањање колена, призи
вање Господа) са изразом који приказује човека већ спасеног (приближава
ње Богу).
Сотириолошки значај молитве
Као важан део Јеванђеља молитва има везе са Христом и Св. Ду
хом. Ова веза резултира тиме да онај ко је прихватио Христа и задобио Св.
Духа, молитву има као знак обраћења и оружје у стицању спасења. Хри
стос, Јединородни Син Божији нам је открио Оца (Јн. 1, 18;6, 46) 18. Моли
тва кроз Христа је због тога постала прихватљива Богу (Јн. 14, 13, 14, 14;
15, 16; 16, 23; 16, 24). 19 Христос, Јагње Божије, узима књигу из руку Бо
га Оца и тада двадесетчетири старешине и четири животиње падају пред
Њим са гуслама и златним чашама пуним тамјана, које су молитве Светих
(Окт. 5, 8).
Свети Дух је Дух усиновљења Који и уздиже молитву деце Божије
(Рим. 8, 15). Овим Духом се деца Божија и обраћају, односно моле Оцу ре
чима: Ава Оче! (Гал. 4, 6–7). Свети Дух не само да узноси молитве верних
пред Бога, него Он и управља молитве и шта више Сâм се моли уздисаји
ма неисказаним (Рим. 8, 26). Спасење долази од Бога, и зато Марије Викто
рин у Гал. 4, 6–7 види дејство Св. Тројице: „Бог Отац – говори Павле – по
слао је Сина Свога – Христа (Гал. 4, 4). И опет – Христос (Који је Сила Бо
жија и Сâм јесте Бог), послао је – говори Павле – Духа Свога, Који и јесте
Свети Дух.“ 20
Значај молитве за спасење проистиче из тога што је молитва тек у
Христу постала пријемчива за Бога. Дело спасења је заокружено давањем
Св. Духа Цркви. Црква – хришћани се моле као усиновљена деца Божија,
Христовом молитвом Богу Оцу, кроз Св. Духа.
18 Исто, 9, 376. Син Божији је једини Који је видео Оца-то потврђује Његово претпо
стојање у односу на стварање света. Христове речи да свако ко слуша глас Оца долази Њему
се ослањају на речи Пророка Исаије (Ис. 54, 13) оо томе да ће у последња времена сви би
ти научени Богом.
19 Исто, 9, 450. При употреби Имена Христовог, односно приликом призивања Хри
стовог Имена. Стих 12. говори каква чуда ће Апостоли чинити, док стих. 13. говори на који
начин ће Апостоли чинити чуда. Молитва која се састоји у призивању Имена Христовог тре
ба да је сагласна са Његовом вољом. Видимо да је испунитељ молитви Христос, што говори
о Христовом јединству са Богом Оцем по Суштини.
20 Библейс кие комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков, Новый За
вет томъ 8, 66. Марије Викторин, Коментар на Посланицу Галатима 2.4.6
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Начини на које се молитва узноси
Св. Писмо Новог завета даје много начина на које се молитва може уз
носити. Они се могу поделити на начине који говоре о Св. Духу, затим на
чине које приказују однос молиоца према Богу и на начин који говори о ста
њу самог молиоца.
Узношење молитве у Св. Духу је молитва у Св. Духу (Јуд. 20), затим
молитва Духом али и умом (1. Кор. 14, 15). Молитва у Духу Светом и Исти
ни је знак истинског поклоњења Богу (Јн. 4, 22–24). У разговору са Самар
јанком Господ Исус уклања просторну ограниченост богослужења, са њим
и ограниченост молитве (Јн. 4, 23). Његове речи одражавају мишљење Јуде
ја и Самарјана да успешност молитве зависи од места где се она произноси. 21
Такође, са уклањањем просторне ограничености молитве, уклања се зави
сност молитве од чисто спољашњих форми и Христос представља молитву
као првенствено унутрашњу активност – у Духу и Истини.
Однос молиоца према Богу треба да је такав да се моли у вери (Мт. 21,
22; Јак. 1, 6) и у пуној уверености вере (Јев. 10, 22). Истинску молитву прати
дух опраштања (Мт. 6, 12) у целовитости срца (Јев. 10, 22). Молитва је у по
верењу у Бога (1. Јн. 5, 14) и са покорношћу Богу (Лк. 22, 42). Молитва хри
шћанина је са светошћу (1. Тим. 2, 8).
Стање молиоц
 а треба да је обележено храброшћу (Јев. 4, 16), са рев
ношћу (1. Сол. 3, 10; Јак. 5, 17) и са поуздањем (Лк. 11, 8–9; 18, 1–7). Прича
о човеку који је дошао да од суседа тражи хлеба у поноћ, показује не само
потребу упорности молитве него открива и која молитва треба да буде упор
на. Молитва у којој се молимо за друге је пре свега молитва којој се допушта
упорност. Христос овде шаље поруку да слободно молимо Бога за наше по
требе и да ће Бог услишити молитву. 22
Начини узношења молитве који говоре о Св. Духу приказују Божи
је дејство у молитви. Човек не може сâм од себе да се моли Св. Духом, ни
ти да се поклања Богу у Духу и Истини. С друге стране, постоје начини уз
ношења молитве који приказују човечанско дејство у молитви (са вером, са
храброшћу, са ревношћу и поуздањем). Треба приметити да је ово ипак ака
демска подела начина узношења молитве, јер ко се моли са вером, моли се
у Духу Светом.
21 Лопухин, 9, 351
22 Лопухин, 197

304

Радош Мирковић: Смисао и преглед учења Св. Писма Новог Завета

Својства молитве
Молитва новозаветног човека је временски неограничена. Она се уз
носи „ноћ и дан“ (1. Тим. 5, 5) и без престанка (1. Сол. 5, 17). Није неогра
ничена само временом, него и местом. Молитва се узноси свуда (1. Тим. 2,
8) и у свему (Фил. 4, 6). Безбрижност и сећање на Божија обећања су узрок
молитвене бодрости. 23 Надање да ће Бог испунити молитве 24 је спојено са
утехом да је Господ близу, али и са леком у невољама, а то су молитва и бла
годарење. Молитва и благодарење треба да прате и угодне и неугодне дога
ђаје. 25 Заповест Ап. Павла у 1. Сол. 5, 18 је донела много различитих тума
чења и пракси у складу са тумачењима. Вероватно да Апостол овде нема на
уму временски непрекидну молитву као непрекинуту делатност, него је же
лео да адресати буду људи од молитве као што је и он. 26 Могуће је да израз
„молите се непрестано“ има значење заступничких молитава хришћана јед
них за друге, мада означава молитву уопште. Апостол тражи од адресата да
се стално моле за потребе своје и својих ближњих. 27 У историји Цркве запо
вест у 1. Сол. 5, 18 је добила други смисао. Игнатије Богоносац 2. Сол. 5, 18
односи на удовице које требају да избегавају грех и стално пребивају на мо
литви. 28 Тертулијан ово место тумачи као хришћанску слободу од простор
не ограничености молитве 29, а такође га пореди са часовима молитве ко
ји према њему одражавају свакодневни поредак човечанског живота. 30 Гри
 ухватног Божијег Промисла 31,
горије Чудотворац га тумачи у смислу свеоб
док Ориген 2. Сол. 5, 18 наводи као доказ Христове поуке о упорној моли
тви удовице пред неправедним судијом. 32
У 4. веку ситуација није много другачија поводом тумачења 1. Сол. 5,
17. Јероним Спиридонски то сматра као разлику између Старог и Новог за
вета. 33 Иларије из Поатјеа учи да је непрестана молитва духовно стање у ко
23 Библейс кие комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков, Новый За
вет томъ 8, 312. Амбросзијастер, На Посланицу Филипљанима 4, 7.
24 Исто. Марије Викторин, Коментар на Посланицу Филипљанима 4, 6.
25 Исто, 313. Јован Златоусти, Омилија 14. на Посланицу Филипљанима.
26 Посланице Ап. Павла сведоче да је он велики део свог живота посветио моли
тви:2. Сол. 1, 11;Рим. 1, 10;Кол. 1, 3, 9
27 The Epistle to the Thessalonians:A commentary on the Greek text, 1990.
28 Игнатије Богоносац, Посланица Филипљанима 4
29 Тертулијан, О молитви 13.
30 Исто. О посту 10.
31 Григорије Чудотворац, Друга Беседа на Благовести
32 Ориген, Из Друге књиге коментара на јеванђеље по Матеју, књига 14, 25
33 Malatu Y. T. 2000. стр. 58. Јероним, На Пс. 31. Он каже да је у Старом завету Бог
тражио од Јевреја да се моле три пута дневно, а хришћани имају заповест да се моле стално,
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ме човек превазилази потребе тела и потпуно се концентрише на духовно. 34
Августин такође сматра да је немогуће стално се молити у смислу пропи
саних молитава, и говори да је непрестана молитва у вољи да се чине до
бра дела. 35
Крајем 4. века долази до промене. Први пут је стих. 1. Сол. 5, 17 про
тумачен у смислу непрекидне умне молитве од стране Евагрија Понтијског
ради очишћења страсног дела душе и довођења ума у стање чистоће и кре
пости за борбу са демонима. 36
У 6. веку се појављује знаменито аскетско дело Лествица рајског ус
хођења од Преп. Јована Лествичника. Иако у овом делу нема директног на
вођења стиха 1. Сол. 5, 17 али постоје алузије, које су основа за Лествични
ково учење о молитви. Лествичник каже да подвижници никада нису пре
кидали умно делање и молитву. 37 У периоду 6–7 века је живео такође један
од познатих аскетских писаца, Преп. Јован Карпатски. Он такође 1. Сол. 5,
17 тумачи буквално, али каже да би молитва постала непрестана, она мора
бити вршена у смиреномудрености, и као таква, непрестана молитва поста
је средство за достизање уздржања. 38 Симеон митрополит Евхаите у писму
Јовану монаху и затворнику саветује да избегава преизобилност у врлини
као и недостатак врлине. Као знаке да је достигао средње стање, Симеон на
браја многе врлине, међу које убраја и непрестану молитву. Непрестана мо
литва са побројаним врлинама је према Симеону Евхаитском један од даро
ва Св. Духа који се стичу натприродно. 39
У 14. веку Св. Григорије Палама у полемици са Варламом се користи
стихом 2. Сол. 5, 17 и тумачи га буквално. 40 Разлози за молитву су следећи:
за животне благослове (Мт. 6, 11), за духовне благослове (Мт. 6, 33), као и за
мада због природе послове и хришћани имају одређена времена за молитву.
34 Исто, стр. 59. Иларије из Поатјеа, На Пс. 1, 12
35 Исто. Августин, На Пс. 38, 13.
36 Евагрије Понтијски, Слово о духовном делању 49.
37 Јован Лествичник, Лествица 4, 17. Она наводи пример подвижника који су један
другом не само за време тропезе, него и у свакој прилици напомињали о умном делању и мо
литви, користећи се неким својим системом знакова. Лествичник не каже који су то били зна
кови којима су се поменуто подвижници служили.
38 Дунајев. Византијски сихастички текстови. Јован Карпатски, 117 глава, гл. 104.
39 Исто. Симеон Евхаитски, Писмо Јовану монаху и затворнику.
 у священно-безмолвствующ
 их 2,
40 Григорий Палама, святитель. Триад ы в защи т
30. Против Варламове тврдње да је прави смисао 2. Сол. 5, 17 непрестано молитвено стање,
а не буквална непрестана молитва, Св. Григорије Палама противставља библијска места Еф.
6, 18 и Лк. 18, 7;11, 13. У првом месту Ап. Павле саветује непрекидну молитву у Духу а у дру
гом месту је прича о неправедном судији. Св. Григорије Палама оба места тумачи да означа
вају не само молитвено стање, него непрекидност молитвене активности.
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милост и благодат у време потребе (Јев. 4, 16). Конкретно у Мт. 6, 11 се го
вори о делу Молитве Оче наш, где се молимо за хлеб наш насушни. Ову про
збу Црква је од почетка схватала не само као прозбу за материјални хлеб, не
го и као прозбу за духовни хлеб, Тело Христово. Овај, духовни Хлеб је хра
на која храни човека створеног по образу Божијем. 41 Сврха прозбе за насу
шни хлеб према Кипријану Картагинском је приопштавање Христу, које је
могуће само у оквиру Цркве, као мистичног Тела Христовог, јер ми говори
мо и Оче наш, јер Бог је Отац оних који познају и верују у Њега, тако и Хри
ста називамо нашим хлебом, јер је Он хлеб оних који се приопштавају Ње
говом Телу. 42
Постоје и елементи који сметају вршењу молитве и са њом никако ни
су у складу. Молитву не сме да прати празнословље (Мт. 6, 7) као хвалиса
ње и разметање (Мт. 6, 5). Хвалисавост и разметање су особине лицемера,
које Господ у Мт. 6, 5 критикује и поручује да им се подражава. Исус напа
да фарисејску (односно лицемерну) праксу која се тиче давања милостиње,
молитве и поста. Он то чини јер према јудејском схватању милостиња, мо
литва и пост су фундаментални акти праведности. Они превазилазе Закон,
доносе посебну награду, имају власт да уклоне грех и чак помогну на Стра
шном суду. 43 Св. Писмо нигде не осуђује јавну молитву. Исус овде напада не
јавну молитву као такву, него изражавање личне побожности на јавном ме
сту, на очиглед свих, са намером да се буде слављен од људи. 44
Постоје елементи који се у Новом завету препоручују као пратиоци
молитве. Молитву требају да прате пост (Дап. 13, 3), будност (Лк. 21, 36;
1. Пет. 4, 7) и захвалност (Фил. 4, 6; Кол. 4, 2). Будност молитве је конкрет
но у Лк. 21, 36 везана за будност у невољама пред Други Христов долазак. 45
Слично говори и Ап. Петар у 1. Пет. 4, 7, с тим што он молитви додаје у
трезвену будност, која је у наредном 8. стиху условљена међусобном љуба
вљу међу хришћанима, јер љубав покрива мноштво грехова – односно чи
ни Бога милостивим. 46 Дела апостолска не говоре о каквој молитви се ради
у Дап. 13, 3, али из Дап. 14, 26 видимо да су мисион
 ари за незнабошце би

41 Библейс кие комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков, Новый За
вет томъ 1, 170. Ориген, О молитви, 27, 2
42 Исто
43 Oakley Ivor W. J., “Hipocrisy” in Matthew, IBS 7, july, 1985.
44 Hendriksen, 1973.
45 Tertullian, Concerning Ressurection of the fesh 22
46 Лопухин, 10, 283
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ли послати не само постом и молитвом, него пре свега су били предани бла
годати Божијој. 47
Својства молитве су пратила развој богословске мисли. У доникеј
ском периоду видимо да појам непрестане молитве, како се он схвата у иси
хастичком предању, није био развијен. Исти став су задржали и Оци 4. и 5.
века. Тек стварањем чувеног аскетског приручника Лествица у 6. веку до
лази до промене схватања непрестане молитве, заповеђене у 1. Сол. 5, 17.
Ово схватање, које први изражава Јован Лествичник је дошло до свог врхун
ца у исихастичким споровима и послужило као оруђе православног учења о
нествореној Таворској светлости. Вршењу молитве сметају празнословље и
лицемерје, док њеном вршењу помажу пост, будност и захвалност.
Молитва и животне ситуације
Као психосоматска активност разговора са Богом, молитва покрива и
цео спектар људских свакодневних животних ситуација. Она је моћно оруж
је у свакодневним искушењима која сусрећу не само нехришћане, него и
хришћане. У молитви се налази Божанско учење (Лк. 11, 1). У трпљењу тре
ба бити упоран у молитви (Рим. 12, 12). Молитва помаже у међусобним од
носима мужева и жена и уклања препреке које су последице пада (1. Пет. 3,
7). Молитва је корисна у невољама (Јак. 5, 13). Краткоћа времена и близина
Другог Христовог доласка је мотив за молитву (1. Пет. 4, 7).
Упорност у молитви мора бити сједињена са разумном ревношћу у
служењу Богу према приликама времена. Како је заповеђена истрајност у
молитви, онда је потребна и истрајност у разумној ревности. 48 Брачни жи
вот такође потребује истрајност у молитвама мужа и жене, са посебним мо
ментом у њиховом заједничком животу. По апостолу Петру мужеви су носи
оци овог односа, јер с једне стране њихове жене су санаследнице благодати,
али и слабији сасуди. Да би њихова молитва, било домаћа било црквена (1.
Кор. 7, 5; 1. Тим. 2, 8–9) била несметана и израз хришћанског духа, мужеви
морају да према женама имају став који произилази из апостолових речи, а
који је плод хришћанске вере. 49
Молитва као средство које нам помаже у невољама је директно при
звана у Посланици Јаковљевој 5, 13. Хришћанин не треба само да се сећа
47 OʼBrien, 126
48 Лопухин, 10, 501
49 Исто, 279
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Бога када је радостан (Еф. 5, 19; Кол. 3, 16; Јак. 5, 13), него и када страда.
Према речима Отаца Цркве веселост коју наводи ап. Павле (Еф. 5м 19; Кол.
3, 16; Јак. 5, 13) је знак испуњености Св. Духом. Јован Златоус ти учи да је
молитва нераздвојна од духовног весеља, које долази од појања псалама и
испуњености Св. Духом. 50 У коментару на исто место Амброзијастер каже
да се Дух Свети усељава у онога који живи разумно, јер такав живот тражи
Св. Дух и ко притом прославља Бога. Знак испуњености Св. Духом је раз
мишљање о духовном које исходи из срца и пројављује се као песма Богу. 51
Молитва треба, према речима Теофилакта Охридског, да буде сапутник у
страдањима, да би за страдалника лакши био излазак из страдања. 52
Човек је боголико биће, психосоматска целина. Зато и молитва, као
психосоматска активност има додира са ситуацијама у којима се човек као
целина налази. Ниједно људско стање (радост, туга, страх, благодарност)
нису искључени из молитве. Ово је посебно видљиво у псалмима. Права мо
литва доноси равнотежу између личне ревности у служењу Богу и живот
ним приликама. Између свих људских животних ситуација Св. Писмо ста
вља посебан акценат на молитву у невољи.
Положаји тела на молитви
Нови завет не прописује посебан положај тела на молитви, али даје
примере. Тако имамо стајање на молитви (Мк. 11, 25), затим клечање (Лк.
22, 41; Дап. 20, 36), падање на лице (Мт. 26, 39) и подизање руку (1. Тим. 2,
8). Предуслов за успешну молитву је опраштање ближњима, као што је на
глашено у Мк. 11, 25. Овде је једини пут у јеванђељу по Марку Бог назван
небеским Оцем свих ученика. 53 Чини се као да Мк. 11, 25 понављају Хри
стове речи у Мт. 6, 14–15, где се услов за добијање опроштаја грехова поста
вља опраштање ближњима. 54
Стојање на молитви у Мк. 11, 25 је повезано са вером која верног
ставља у стање као да је већ добио оно за шта се моли. 55 Међутим, таква ве
50 Библейс кие комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков, Новый За
вет томъ 8, 217. Јован Златусти, Омилија 19. на Посланицу Ефесцима.
51 Исто, 218. Амброзијастер, Коментар на Посланицу Ефесцима 5, 19.
52 Наћи у ПГ
53 The New International Greek Testament Commentary:The Gospel of Mark. Занимљи
во је да је и у Мк. 11, 25 и у Мт. 6, 14-15 искоришће израз παράπτωμα да означи грех, одно
сно преступ.
54 Исто
55 Лопухин, 9, 11
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ра је, као што се види из самог стиха, условљена опраштањем онима који су
нас увредили. 56
Клечање у Лк. 22, 41 је један од јачих израза молитве. Оно је у Св. Пи
сму често израз душевне узнемирености (Дан. 6, 10), изражене молитвено
сти (Пс. 95, 6) или израз есхатолошке слике коначне победе Христа над Ње
говим непријатељима (Рим. 14, 11). Јеванђеље по Луки у 22, 41 такође при
казује молитвену усхићеност код Христа. 57
Падање на лице у Мт. 26, 39 је увод у молитву Христа да се уклони
ако је могуће чаша страдања. Околности, речи молитве и положај (падање
на лице) показују да је ово молитвени положај који изражава много јаче ста
ње од клечања. 58
Подизање руку које ап. Павле заповеда у 1. Тим. 2, 8 59 је древни обичај
код Јевреја али и код пагана. У Старом завету Арон је благословио народ по
дижући руке (Лев. 9, 22), Израиљци су побеђивали Амаличане док је Мојсеј
држао подигнуте руке (Изл. 17, 11) и Господ Исус је благословио Апостоле
подизањем руку пре него што се вазнео на Небо (Лк. 24, 50). Подизање ру
ку показује унутрашње стање онога који се моли. Према учењу Отаца Цркве
за молитву су потребни само чистота душе и сабраност духа (Тертулијан 60,
Макарије Египатски 61, Августин Ипонски 62, Јероним Спиридонски 63). Пре
ма речима Максима Туринског, подизање руку на молитви има за хришћане
посебан значај, јер је то форма Крста, на коме је извршено наше спасење. 64
Положаји тела на молитви нису прописани у Св. Писму. Они су плод
црквене богослужбене праксе од много чинилаца (локално црквено преда
ње, обичаји, историјске прилике). Св. Писмо даје примере положаја тела
на молитви. Ови положаји нису апсолутно обавезни него се морају схвата
ти у контексту у коме се спомињу. У Св. Писму као најчешћи положаји тела
на молитви се спомињу стојање, клечање, падање на лице и подизање руку.
56 Исто
57 Исто, 262
58 Исто, 8, 423. Постоји недоумица око израза паде на лице Своје у Мт. 26, 39. Могу
ће да је Христос пао на колена и онда додиривао земљу лицем, или се распростро по земљи
и тада говорио речи молитве.
59 Zerwick, 629. Постоји разлика између глагола θελω који исказује жељу и глагола
βουλομαι који исказује јасну вољу, захтев-Лопухин, 11, 391.
60 Библейс кие комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков, Новый
Завет томъ 9, 215. Тертулијан, О молитви 13.
61 Исто. Макарије Египатски, Духовне беседе 15, 12.
62 Исто. Августин Ипонски, О хришћанском животу 11.
63 Исто. Јероним Стридонски, Трактат на Пс. 92.
64 Исто. Максим Турински, Проповеди 38
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Закључак
Једна од најбитнијих тема у Св. Писму је молитва. Као што је пока
зано у овом раду, хришћанска молитва има неколико својстава по којима се
издваја од молитве схваћене у другим верама. Она је психосоматска актив
ност, укључује целог човека, душу и тело. Затим, молитва је таква актив
ност која се не задржава само на садашњости, него је усмерена ка Есхато
ну. Ово се посебно види по томе што је хришћанска молитва par ecxellance
литургија, трпеза Царства. Тако и молитва хришћанина као појединца има
есхатолошки карактер, јер извире из литургије. Божанско порекло молитве
проистиче из Христове заповести, из примера Његових молитава и из то
га што хришћани као усиновљени у Христу кроз Св. Духа имају могућност
да називају Бога својим Оцем. Усиновљење условљава и узношење молитве
као и њена својства. Иако је по својој природи хришћанска молитва есхато
лошка, она у историјској равни не остаје без изражаја, и зато имамо телесне
изразе молитвеног расположења.
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Radoš Mirković 65

MEANING AND OVERVIEW OF NEW TESTAMENT
TEACHING ON PRAYER
Summary
The theme of this paper deals with is one of the most important elements of biblical revelation. God reveals in the history and establishes a covenant with man, and the
man to respond to God’s covenant. One of the elements of man’s response is prayer. Man
is a psycho-somatical being and his prayer involves body and soul. Biblical soteriology culminates on the Cross, physical sacrifice of the Son of God for the salvation of men.
The reality of redemption, which arises from the sacrifice of the Cross and the descent of
the Holy Spirit upon the Church transforms the prayer of the redeemed man. It is like a
prayer that includes pre and everyday needs, but it is no longer prayer of man slave of
God to his God master, but is directed by people who become children of God. This reality of redemption conditions and external expressions of prayer (postures, words, the environment).
Keywords: New Testament, prayer, unceasing prayer, Christ, Holy Spirit
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ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ ИНСТИТУЦИЈЕ КУМСТВА
У СВЕТОТАЈИНСКОМ ЖИВОТУ ДРЕВНЕ ЦРКВЕ
Резиме
Циљ рада је кратки приказ настанка и развоја институције кумства у првих
пет векова постојања Цркве. У науци су често претпостављани бројни спољашњи
фактори који су утицали на појаву кумства у Цркви, али се, ипак, ради о институцији која је par excellence хришћанска. Коначно уобличавање данас познатог кумства везује се за период петог века, док су у времену које му претходи постојале
две међусобно независне институције, са карактеристикама које касније препознајемо у кумству. Прва од поменутих институција се директно односила на Крштење одраслих, и тицала се сведочења о њиховој искреној вери и намери да постану хришћани. Друга се односила на крштавање деце и тицала се одговарања и
активног учествовања на Крштењу у име детета, с тим да је она била у тесној
вези са самим чином Свете Тајне Крштења, што није био случај са претходно поменутом, која је имала строго преткрштењски карактер. Свака од ових институција била је условна, дакле, није имала обавезујући карактер. Преовладавањем крштавања деце после 4. века долази до синтезе ове две институције, која ће резултирати појавом кумства, као и тиме да оно постане неизоставни део сваког Крштења.
Кључне речи: Крштење, кумство, кум, воспријемник, сведок, јемац

Увод
Немогуће је не приметити колико се у нашој црквеној традицији, као
и фолклору и народним обичајима, негује институција кумства. Међутим,
и поред тога, наша знања о пореклу и функцији исте су недовољна, али је
алармантније то што нико и не поставља питање о суштинском значењу дате институције, већ се она одржава у постојању тек ради испуњења форме,
коју смо наследили од наших учитеља и отаца. Није се, колико нам је познато, ни у нашим академским круговима много говорило о овом питању, било је само спорадичних чланака и студија, и то најчешће у оквиру бављења
Светом Тајном Крштења. Ми ћемо покушати да дамо одређене одговоре
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(или бар да поставимо питања) у вези са овом темом, у нади да ћемо дати
одређени допринос истој.
Пре свега, требало би да саопштимо неколико напомена, које се тичу назива ове институције. Када је реч о кумству, приметан је плуралитет
термина који се користе за његово означавање. Наш језик не може на прави начин да искаже тај плуралитет, при чему често долази до забуне, нарочито када се преводи неки текст са страног језика. Наиме, ми данас називамо кумом оног човека који доводи кандидата на Крштење, који активно учествује у чину Крштења и стара се за духовни живот кандидата после
Крштења. Али, осим тога, ми кумовима називамо и родитеље, браћу и сестре кумчета (тј. онога над ким је савршено Крштење). Употребљавајући
исти термин, не можемо да направимо разлику између кума који „крштава“
и, рецимо, родитеља детета, због слабости нашег језика. Тако, на пример,
када читамо текст на латинском језику, налазимо неколико појмова које
бисмо ми превели речју „кум“, а који нису чак ни синоними. Постоје уобичајени термини patrinus/matrina које бисмо ми могли превести са „кум/кума 1“, али постоје и они неуобичајени, за које ми немамо адекватан превод.
Наиме, у периоду када је преовладало „крштавање“ (кумовање) деце од
стране оних који нису родитељи детета, појавило се схватање да се та веза (сродство), која настаје Крштењем, између кума и кумчета, преноси и на
кумчетове родитеље. Сходно томе, појављује се термин compater/commater
који означавају духовну везу између кума и кумчетових родитеља. Можда
би, ради бољег разумевања, требало размотрити увођење нових појмова
који би олакшали разумевање ових, да их тако назовемо, улога. Оно што је
за нас много важније јесте то што наш појам „кум“ није погодан за превод
две најстарије речи које су употребљаване за означавање ове службе. Те две
речи су: латинска – sponsor и грчка - ἀναδοχος. Разлог за непогодност овог
термина је тај што реч „кум“ представља уобличену институцију која вековима постоји у Цркви, док се споменуте речи односе на њене делове и коришћене су да би означиле прилично конкретне улоге. Реч sponsor је, према нашем мишљењу старија, и означава улогу сведока или јемца који је доводио кандидата за Крштење у Цркву. Реч ἀναδοχος је млађа и за њу имамо
адекватан превод – „воспријемник“. Ова реч, у ствари, означава оног човека који је активно учествовао у Крштењу, водећи кандидата кроз сâм чин.
Битно је направити ове дистинкције, јер ћемо, у нашем истраживању, по1 И у другим језицима постоје ови појмови: godfather/godmother на енглеском, parraine/marraine на француском, padrino/madrina на шпанском, итд.
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казати да ове две речи заправо означавају две различите службе, које су тек
касније сједињене у једну.
Циљ овог нашег истраживања је да, уколико је то могуће, пронађемо
одговоре на питања о времену и узроку настанка институције кумства. Притом ћемо се нарочито оријентисати на проналажење сведочанстава која се
тичу самог чинопоследовања Свете Тајне Крштења.
Најпре ћемо се бавити питањем да ли је кумство нешто што је било
„потпуно ново под Сунцем“, или оно представља само хришћанску модификацију постојећих институција у оквиру традиција са којима је хришћанство долазило у контакт. Затим ћемо се, позивањем на отачке ауторитете,
позабавити темом настанка кумства у Цркви, од самог њеног оснивања. Размотривши наводе који се тичу порекла и времена настанка кумства, наставићемо са истраживањем времена када се ова служба учврстила и почела да
добија онакву форму какву и ми данас препознајемо.
Битно је напоменути да је наш рад хипотетичког карактера. Ми не
тврдимо да су претпоставке којима смо се водили у нашем раду једини могући начин расветљавања суштине кумства, али је наш циљ да дамо одређене смернице које би могле да допринесу том задатку.
Порекло кумства – нехришћанско или хришћанско?
Било је доста покушаја, нарочито од стране аутора 19. и 20. века, да
се институцији кумства припише новозаветно порекло. Христове речи из
Мт 28: 19 и Мк 16: 15–16: „Идите, дакле, и научите све народе, крстећи их у
име Оца и Сина и Светога Духа“ се сматрају актом установљења Свете Тајне Крштења (Милошевић 2012: 11). Свакако, ове речи нам не говоре ништа
о начину савршавања Крштења у најранијем периоду постојања Цркве. Ни
у Мт 3: 5–17, Мк 1: 4–11, Лк 3: 3–22, Јн 1: 25–33, где се говори о Крштењу
које је савршавао Свети Јован Крститељ, не можемо наћи било шта што би
указивало на то да је том чину присуствовала личност коју бисмо могли
означити као ритуалног сведока (пошто је сведока, свакако, било). Ни Дела Апостолска, у којима можемо видети испуњавање Христове заповести
да се крсте сви народи (Дап 2: 38–41, 8: 12–13, 8: 36–39, 9: 18, 10: 47–48,
11: 16, 16:15, 16: 33, 18: 8, 19: 5), не садрже опис обредословља Свете Тајне Крштења у апостолско доба, те нам, самим тим, не дају повода да мислимо да је за савршавање саме тајне било потребно присуство сведока (кума).
Ипак, сматрамо за сходно навести мишљење познатог протестантског тео-
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лога Оскара Кулмана, који је у неким од наведених одељака Новог Завета
ипак видео нешто што би могло представљати најстарије сведочанство о институцији која је предмет нашег истраживања. Наиме, у Дап 8: 36, 10: 47 и
11: 17, Кулман уочава сличност, када је реч о Крштењу. Та сличност, у ствари, представља појављивање глагола κωλύειν - „спречити“, у контексту тога
да ли постоји нека препрека да се Крштење изврши (Кулман 2011: 78–87).
Кулман је сматрао да је ово питање да ли постоји некаква препрека („Шта
ме спречава да се крстим?“) временом постало обредно (Исто, 79). Дакле,
он из ових речи ишчитава литургијски карактер. Обједињујући ове одељке,
Кулман је закључио да је „већ у првом веку, кад год би неко ко је пришао вери био приведен на Крштење, вршена истрага да ли постоји препрека, односно, да ли је кандидат заиста испунио тражене услове“ (Исто, 82). Уколико би услови били испуњени, било би проглашавано: οὐδέν κωλύει, тј. „нема
препреке“ (Исто, 83) 2. Међутим, оно што је за нас најзанимљивије је то што
Кулман говори да „према другом и трећем одељку (Дап 10, 47 и Дап 11, 17),
питање поставља треће лице, које је имало функцију неке врсте кума (у другом пасусу, вода; у трећем, сâм Бог)“ (Кулман 2011: 83). Даље каже, имајући
у виду поменута два пасуса: „Можда та два пасуса садрже најраније трагове својеврсног кумства“ (Исто, 86). Иако овакво тумачење представља иновацију у теологији, ипак бисмо га назвали смелим и прилично натегнутим,
јер, никако није јасно на који би то начин вода, или још невероватније – Бог,
могли играти улогу сведока приликом вршења Свете Тајне Крштења. Улога
воде је, као што нам је познато из Предања Цркве, вишеструка: у њој човек
умире за свој пређашњи (везан за плотско) живот, али се, истовремено, рађа
за нови живот у Христу. Међутим, никако не бисмо могли рећи да вода сведочи да ли је неко испунио услове за крштење или не. Такође, узимајући у
обзир Дап 11: 5–17, не треба да закључујемо да Бог овде игра улогу некаквог обредног сведока (кума), јер се сведочење о којем је овде реч („Што је
Бог очистио, ти не погани“) одиграло једном за свагда, страдањем Спаситељевим, којим је очистио васцелу људску природу, позивајући тако све народе да кроз Њега задобију живот вечни.
Ипак, и даље остаје неразрешеним питање порекла институције кумства (сведочења; воспријемништва). То јест, остаје нејасно да ли је оно нешто потпуно ново (настало у оквирима хришћанске традиције), или је оно
упливало у хришћанство посредством неких других токова (јудејство или
грчко-римско друштво, нпр.).
2 Види и: Афанасјев 2002: 115
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Постојале су неке назнаке да је и сâмо хришћанско Крштење потекло од јудејске праксе обрезања, нарочито обрезања прозелита. Наиме, да
би приступили заједници изабраног народа Израиља, незнабошци су морали бити обрезани, али је пре самог чина обрезања кандидат морао да прође
кроз тзв. бању очишћења, коју можемо сматрати претечом крштењске купељи, и која је, исто тако, имала покајни карактер 3. После очишћења у купељи, следило је обрезање којим је сваки мушкарац (раније само Јеврејин)
постајао члан народа Божјег. За нас је овде значајно то што су постојале
претпоставке да је и при чину обрезања било неопходно присуство сведока
(Алмазов 1884: 606 4). Наиме, говори се да је „обрезање савршавано у присуству двојице сведока: једног, који је био било који Јеврејин кога су бирали родитељи, и другог, који је претпостављан, а који је био невидљиви пророк Илија“ (Алмазов: 1884, 606), те је то био повод да се закључи да је у 2.
или 3. веку, када је у Цркви било доста Јудеја, овај обичај упливао у праксу
крштавања хришћана. Међутим, ако је веровати Алмазову, овакав став Јохана Буксторфа (на кога се позвао) је неутемељен, будући да у Старом Завету нема сведочанстава о сведоцима приликом обрезања, а у Новом Завету (Лк 1: 59–63 и Лк 2: 21), ако се и помињу сведоци, нема никаквих назначења да су они обављали неку (обредну) функцију (Исто, 607). Будући, дакле, да је веома тешко потврдити хипотезу да је за чин обрезања било неопходно учешће ритуалних сведока, закључујемо да је став о јудејском пореклу воспријемништва, у најмању руку, неутемељен. Пракса обрезања је могла, на неки начин, утицати на развој кумства, али је свакако не бисмо могли
назвати пресудном, или чак рећи да је кумство само модификована верзија
неке од служби које су вршене приликом обрезања.
Имајући у виду прву половину другог века, неки истраживачи (Смирнов 1876: 270–271) су претпостављали да је институција кумства производ
утицаја грчко-римског друштва на хришћанство. Конкретно, реч је о утицају римског права. Претпоставка је била да су неки од учитеља Цркве, који
су били правници, гледајући на Крштење као уговор (савез) између Бога и
људи и закључујући аналогно својој правничкој свести, установили да је за
склапање таквог једног уговора било неопходно учешће сведока (Алмазов
1884: 607–608). Потреба за таквим сведоцима постала је још израженијом у
време гоњења хришћана, која су се одигравала у дато време. Наиме, Цркви
3 Подробније о овој теми у: Кулман 2011: 59-76
4 Алмазов се овде позива на дело Synagoga Judaica које је 1661. написао Johannis
Buxtorfi, где се на страницама 92-97 говори о сведоцима при јудејском обрезању. О овој теми
и у: Смирнов 1876: 270.
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је био потребан јемац (сведок) да се кандидат за крштење неће поколебати,
већ ће остати веран до краја, чак и под претњом мучења и смрти. Ипак, не
бисмо се могли до краја сагласити са оваквим претпоставкама, односно става да је кум сведок уговора Бога и човека. Одмах бисмо могли рећи да у то
време Црква није потребовала појединца који би сведочио о вршењу воље
Божје унутар њене заједнице, већ је ту улогу сведочења обављала иста та
заједница у целини, јер „Где су два или три сабрана у име моје, онде сам и ја
међу њима“ (Мт 18: 20). Осим тога, савез између Бога и људи нема јуридички карактер, јер „Закон влада над човеком само докле он живи“ (Рим 7: 1).
Што се, пак, тиче јемчења да кандидат има искрену веру и намеру да постане хришћанин, о томе је опет одлучивала заједница са својим предстојатељем, иако можемо претпоставити да је Црква бирала једног члана који је
пазио на његово понашање изван Цркве 5. Дакле, ни претпоставка да је воспријемништво тековина Jus Romanum-а није одржива, будући да за њу не
постоји никакав доказ из периода ране Цркве.
Било је, такође, и мишљења да је увођење воспријемништва последица крштавања деце, која нису способна да активно учествују у обреду крштења. Овакво мишљење је нарочито заступано од стране аутора са Запада
(Lynch 1986: 13–16), нарочито од каролиншког периода (9. век), али је у 20.
веку углавном напуштено захваљујући открићима бројних списа из првих
векова хришћанства (Исто, 33–43).
Нама се чини да је институција кумства par excellence хришћанска, те
да није наслеђена из неке друге традиције. Црква је, одговарајући на историјске околности, можда већ почетком другог века, почела бити много опрезнија са примањем нових чланова под њено окриље, будући да се појавило
много оних зломислећих, који нису приступали Цркви са искреном вером, већ
би се поколебали при најмањој опасности. Зато је уведена институција сведока, који је јемчио да кандидат има чисту и искрену жељу да постане члан
Цркве. Међутим, ову службу не можемо поистоветити са оном службом коју
ми данас називамо кумством, будући да она представља само један њен део.
Могли бисмо просто рећи да ова служба представља само предфазу (или почетну фазу) развоја институције кумства. Видећемо у даљем тексту да вршиоци службе сведочења нису узимали активног учешћа у чину Крштења, што
је и основни разлог за то што ову службу не можемо потпуно поистоветити са
5 Упореди: Иполит Римски, Апостолско Предање, 15-17 у: Дела апостолских
ученика, превео са грчког Епископ Атанасије, умировљени херцеговачки, Врњци-Требиње,
2005, 383-409
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кумством. Врло је могуће, чак, да су постојале две службе, које су касније сједињене у ову коју ми данас познајемо. Поред сведочења, постојала је и служба коју бисмо најпрецизније могли назвати службом воспријемништва, будући да се она односила на вршење чина Крштења, односно на примање кандидата из крштењске купељи, као и одговарање у његово име. Та служба је вршена искључиво приликом вршења Крштења детета или болесних одраслих,
и то од стране њихових родитеља или сродника. Историјске околности, као и
преовладавање крштавања деце, условили су да се ове две службе сједине и
да буду препознате као веома корисне за Цркву, дубље се укорењујући у њену праксу. На тај начин се формирала служба кумства, која је данас добила готово обавезујући карактер, чак и у случају крштавања здравих одраслих, што
није била пракса ране Цркве. Наш следећи задатак ће бити да препознамо институцију кумства у делима отаца ране Цркве, покушавајући тако да утврдимо време и узрок њеног настанка, као и разлоге због којих се ова институција
учврстила, тако да постоји у Цркви већ око 19 векова.
Прва сведочанства о кумству
Велики проблем за наше истраживање представља чињеница да се
много аутора, који су се пре нас бавили овом темом, позивало на неке од
писаних споменика ране Цркве где не можемо видети чак ни наговештај
да је у време њиховог настанка уопште постојала институција кумства. Тако, на пример, Александар Алмазов у делу које смо помињали наводи Дидахи као први извор који говори о кумовима, тј. воспријемницима (Алмазов 1884: 611–612). Он конкретно има на уму Дидахи VII, 4, где се каже да
„Пре крштења посте онај који крштава и крштавани, и ако неки други могу“. 6 Иако Алмазов признаје да је ово указивање на воспријемнике прилично нејасно, он каже да под овим „другима“ пре свих треба разумети управо њих. Ипак, сматрамо да је овај Алмазовљев став превише натегнут, и да
представља учитавање институције воспријемништва онде где за то нема
основа. Много је вероватније да се ово „неки други“, у ствари, односи на читаву Цркву, јер знамо на основу сведочанстава других писаца ране Цркве да
је овај предкрштењски пост прерастао у четрдесетодневни (Велики) пост,
који је обавезан за целу Цркву (Tertulijan, 20, 1, 85; Милошевић 2012: 14), не
само за воспријемнике.
6 Упореди: Учење Дванаесторице Апостола у: Дела апостолских ученика, превео са
грчког Епископ Атанасије, умировљени херцеговачки, Врњци-Требиње, 2005, 119-129
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Постоје, такође, и наводи код Алмазова и Смирнова (Алмазов
1884: 612; Смирнов 1876: 272), који говоре да је институција воспријемништва установљена у другој половини другог века. Наиме, они се позивају на Грацијанов Decretum 7, где се налази један текст приписан папи Хигину, који је живео око 154. године, и наводе претпоставку (вероватно преузету од неких аутора са Запада) да се оно развило у римској Цркви управо
у време блиско времену папе Хигина. Ипак, закључују обојица, позивајући
се један на другога, воспријемништво није настало у римској Цркви, већ се
развило у некој другој Цркви, а пренело се у римску. Разматрајући ко потребује воспријемнике (одрасли или деца) и позивајући се на аутора или дело
које не наводи, Смирнов каже да се у једном правилу папе Хигина говори
да је „јемчење потребно, тачније – да се допушта и у односу према одраслима, у случају нужде“ (Смирнов 1876: 273). Нужда је подразумевала болесна
лица, која не могу да одговарају за себе, и робове, за које је било потребно
сведочење господара о њиховом понашању (Исто). Дакле, према његовом
мишљењу, воспримани су и одрасли и деца. Џозеф Линч, пак, говори да је
текст који се приписује папи Хигину апокрифан, те да је постао познат у 8.
веку, кроз спис упућен Теодору Кентерберијском или неком од његових ученика (Lynch 1986: 19). Текст говори следеће: „Ако нужда тако захтева, може
бити један отац у катихуменату, крштењу и миропомазању (конфирмацији).
Али то није обичај; уместо тога, воспримају различити очеви у различитим
обредима“ (Исто). Уколико је овај текст апокрифан, што је највероватније,
он не би требало значајније да усмерава наше истраживање. А, будући да он
говори о катихуменату, сматрамо да је он могао настати тек почетком трећег
века, када први пут срећемо јасне наводе о његовом постојању 8. Стога, овај
текст нам није од помоћи при утврђивању порекла воспријемништва.
Узимало се и да у делима Светог Јустина Мученика постоји указивање на институцију воспријемништва (Алмазов 1884: 612). Иако Алмазов
не говори прецизно где то Јустин указује на воспријемнике, истражујући Јустинова дела, уочили смо места која би могла да буду предмет његове алузије. Наиме, у првој Јустиновој Апологији 9, која је настала између 150. и 155.
Године (Пападопулос 2012: 192), у 60. глави, постоји следећи исказ:
7 Gratian, Decretum, Decreti pars tertia de consecratione, Distinctio IV, C: Necessitate cogente in catecismo et confirmatione idem conpater esse potest.
8 О првим фазама развоја катихумената, као и детаљнији опис истог, можемо наћи у
Апостолском Предању Иполита Римског, доступног у српском преводу у: Дела апостолских
ученика: 383-409.
9 Свети Јустин Мученик, Апологија I у: Свети Јустин Мученик и Философ, Сабрана
дела, превео са руског протонамесник Миливој Р. Мијатов, Београд, 2002.
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„Ако се неко убеди и увери да је учење наше истинито и да су
нам речи добронамерне и ако такав схвати да би могао да живи у заједници са нама, такве саветујемо да се молитвом и постом обрате Богу
и измоле опроштај пређашњих грехова, а и ми сви ћемо заједно са
њим молити се и постити“ (Свети Јустин Мученик: 49).

Уколико бисмо следовали за логиком оних писаца који су у Дидахију
видели да се позив на пост заједно са крштаваним неких „других који могу“
односи на воспријемнике, онда бисмо могли закључити да се и ово Јустиново обећање да ће „сви заједно са њим постити“ такође односи на воспријемнике. Међутим, будући да смо горе већ образложили да се ту, заправо, ради о
посту целе Цркве (који је, овде видимо, већ постао обавезујућим за све чланове), закључујемо да овај Јустинов навод не можемо употребити као доказ
постојања воспријемништва у то време. Постоји, такође, још једно место у
истој глави Јустинове Апологије, које би можда могло изазвати мишљење да
се у њему говори о воспријемништву: „…У води се утискује име Оца свега
и Владике Бога на ономе који жели да се роди и који се раскајао. То име изговара онај који приводи раскајанога у купељ, јер нико не може изрећи име
неизрецивог Бога…“ (Исто). Иако би ова синтагма „онај који приводи“ можда могла навести некога да помисли да се овде ради о воспријемнику, ипак
се, из самог контекста, јасно види да се овде, несумњиво, ради о свештенику
или ђакону, који је трократно погружавао крштаваног у име Оца, Сина и Светога Духа (Милошевић 2012: 19). Дакле, иако постоји могућност да је институција воспријемништва постојала и заживела у Цркви половином другог века, Јустин нас о томе у својим делима не обавештава.
Видели смо, дакле, да нам списи чији се настанак датира до половине другог века не говоре ништа, или веома мало, о институцији воспријемништва. То нас наводи на закључак да се ова институција у овом периоду
можда тек почела установљивати, али да још увек није била распрострањена у целој Цркви. Место и околности њеног настанка нам и даље остају непознати. Међутим, ми ћемо се сада позвати на дела која су настала крајем
другог и почетком трећег века, где се експлицитно помињу кумови, као и
њихов задатак.
Сачувани спис који хронолошки следи иза ових је Тертулијанов спис
De baptismo, настао између 198. и 203. године (Пападопулос 2012: 296). Тертулијан спомиње воспријемнике у 18. глави овог списа. Наиме, говорећи о
времену, односно узрасту, у којем треба крштавати, Тертулијан, противећи
се крштавању одојчади и деце, каже следеће:
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„Зашто, ако не постоји таква неопходност, подвргавати опасности кумове (sponsores), који и сами не могу испунити своја обећања,
будући да су смртни, или могу бити обманути каснијим развојем зле
нарави [својих воспримљених] 10“.

Ово Тертулијаново сведочанство је за нас веома драгоцено. Оно представља прво, свету познато, експлицитно сведочанство о присуству сведока
при вршењу Свете Тајне Крштења у Цркви. Међутим, оно што је занимљиво јесте то што се Тертулијан према овој институцији односи тако као да му
је већ дуго позната, будући део крштењске Црквене праксе за дужи временски период, пре настанка овог списа. Ово нам, свакако, даје повода да недвосмислено закључимо да је институција сведока настала у другом веку,
иако не можемо тачно прецизирати када. Такође, иако говори само о деци,
Тертулијан нам оставља места за претпоставку да су сведоци своју службу вршили и приликом крштавања деце и приликом крштавања одраслих.
Али, да ли је та улога била богослужбена? Будући да он овде говори само о
обећањима (заветима) које дају сведоци, немамо основа за претпоставку о
њиховој индивидуалној улози приликом вршења чина Крштења. Када је реч
о крштавању одраслих, чини нам се највероватнијим да је, у овом периоду,
само кандидат био тај који је давао индивидуалне одговоре приликом вршења ове Свете Тајне, тако да сведок није имао неку посебну функцију када је реч о самом (богослужбеном) чину Крштења одраслог човека. Претпостављамо да је његова улога била да приведе кандидата и јемчи за његову
веру пре Крштења, као и да пази на његов духовни живот, после истог, онда када то заједница не може (тј. ван богослужења). Активно учествовање
воспријемника на самом чину Крштења је последица крштавања мале деце
и одојчади, која нису могла одговарати у своје име. Поткрепљење оваквог
става налазимо у још једном спису, насталом почетком другог века. Ради се
о Апостолском Предању Иполита Римског 11.
Институција катихумената је у ово време већ увелико постојала.
Међутим, оно што је за нас ново јесте то што у Апостолском Предању можемо видети више служби које су данас обједињене у личности кума. Вероватно је ово био повод да неки од истраживача закључе су „у раној Цркви
постојале две одвојене форме кумства, једна за одрасле и друга за децу, и да
ниједна од њих није била идентична са кумством средњовековног и модер10 Tertulliani, Septimii Florentis, De Baptismo Liber, Edited and translated by Canon Ernest Evans, p. 39, London, 1964. (превод аутора)
11 Дело је настало око 217. године. Види: Дела апостолских ученика: 98
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ног хришћанства“ (Lynch 1986: 39). И, заиста, читајући Апостолско Предање можемо уочити више служби повезаних са Крштењем.
„Они који се представљају први пут да би чули реч, треба да буду доведени пред учитеље пре но што сав народ дође, и тада ће их питати за разлог њиховог приласка хришћанској вери. Који су их довели
сведоче за њих, да ли су способни да слушају науку… 12“.

Дакле, прва од служби јесте служба сведочења. Онај који сведочи
треба да потврди да кандидат испуњава услове потребне за крштење: ако је
роб – да има дозволу господара, да није ђавоиман, да се не бави саблазним
занимањима, итд. Свакако, сведок је био дужан да води рачуна о кандидату за све време трајања катихумената. Тако би, када дође време за Крштење,
сведочио да је начин живота кандидата био достојан једног хришћанина
(Иполит Римски: 391–394). Друга од служби тиче се богослужења. Ово је
прво дело које говори о богослужбеној улози кумова!
„Они (новокрштени) се свлаче и крштавају се прво деца. Они
који могу одговарати за себе, они говоре. А за оне који то не могу,
њихови родитељи говоре за њих, или неко од њиховог рода. Затим
се крштавају мушкарци, а потом жене… (Исто)“.

Видимо, дакле, да су за малу децу и одојчад одговарали родитељи или
њихови сродници. За одрасле се подразумевало да могу одговарати за себе,
али се, вероватно, са онима који су болесни, те не могу одговарати за себе,
поступало на начин сличан крштавању одојчади. Трећа служба, која се не
спомиње, али је можемо подразумевати, јесте служба старања за духовни
живот новокрштеног. Ову службу су, што је и природно, у време ране Цркве обављали родитељи. Касније се и та служба почела приписивати кумовима, који су били одговорни за духовни напредак детета, те су, стога, били
дужни да стално обитавају у његовој близини, поучавајући га истинама вере, и пазећи да не скрене са пута познања Истине.
Знамо да се данас све ове наведене службе приписују личности духовног оца (кума), али ми, с разлогом, можемо претпоставити да су (бар прве
две) испрва биле одвојене. С тим у вези, навешћемо једно занимљиво гледиште Ернста Дика, римокатоличког теолога из прве половине двадесетог
века. Наиме, Дик у једном свом чланку, у коме говори о катихуменату, ос12 Апостолско Предање у: Дела апостолских ученика, превео са грчког Епископ
Атанасије, умировљени херцеговачки, Врњци-Требиње, 2005: 390
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лањајући се на Апостолско Предање, разликује три службе од којих ми сваку разумевамо као институцију кумства (Dick 1939: 1–49):
1. Katechumenatzeuge – Ова фигура је, као што смо и ми закључили,
фигура која представља хришћанина који је у „добрим односима“ са Црквом, и која сведочи да је воља за прикључењем одраслог паганина истинита.
За нас је значајно то што Дик каже да „сведок у катихуменату није имао
улогу у чину Крштења, али постоје докази (које не наводи) из 4. и 5. века да је био присутан на Крштењу“ (Исто).
2. Taufhelfer – Он представља личност која је „помоћник на Крштењу“,
често ђакон или ђакониса, који је пратио крштаваног, водећи га кроз сâм
чин и одговоре. Не зна се тачно, из Диковог чланка, на основу чега је овако
закључио, бар када се узме у обзир Апостолско Предање. У сваком случају,
постоје индиције да су ђакони и ђаконисе, који су воспримали новокрштаване на руке, претече данашњих воспријемника, бар када је реч о њиховој богослужбеној функцији (Исто)!
3. Sprecher – Онај који одговара. Ова личност је, према Диковим речима, присутна када се крштавају деца, због њихове неспособности да активно учествују. Она је, као што каже и сâм Иполит, најчешће била неко од дететових родитеља (Исто).
Видимо, на основу свега реченог, да је Иполит први који спомиње кумове у контексту воспријемника (ἀναδοχοι), што је термин par excellence
који означава богослужбену улогу кумова. Иполитови претходници су говорили о кумовима као о sponsores (јемци, сведоци), што бисмо могли да схватимо као означавања функције сведочења, која није нужно морала бити повезана са институцијом коју ми препознајемо као кумство.
Дакле, као одговор на питање када је настала институција кумства
(воспијемништва), у њеном богослужбеном контексту (што је и предмет нашег интересовања), можемо рећи следећу нашу претпоставку: Онда када се
у Цркви појавила потреба одговарања и деловања на Крштењу у име другог
(а то је морало бити веома рано – можда чак и у апостолском времену), нарочито када је реч о деци (вероватно и о болесним одраслима), Црква је деловала тако да никога не лиши Светог Крштења, па је зато позивала верне
родитеље детета да буду њихови удови, који ће надоместити немогућност
њиховог личног учествовања. Дискутабилно је да ли воспријемнике повезивати са сведоцима и јемцима искрене вере, јер су они били потребни само као сведоци одраслих нехришћана који желе да приступе заједници, а све
одговоре и делања би даље кандидат извршио сâм (Афанасјев 2002: 116).
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Најлогичније је закључити да је воспријемништво настало унутар Цркве,
као њен одговор на живот у свету и оно што он носи, дакле, не приписивати му ванцрквено порекло. У неком савршеном случају, оно не би ни морало да постоји. Међутим, бројне околности су утицале да се оно појави и заживи у Цркви. Наравно, о тим околностима, ми можемо само нагађати, али
је Предање Цркве посведочило ову институцију као корисну, па смо је, стога, и ми прихватили као такву. Највероватније је да је крштавање деце било иницијална каписла за увођење кумства у Цркву, будући да су прву генерацију хришћана чинили махом одрасли људи (али је могуће да је међу
њима било и деце, када су крштавани читави домови). Међутим, у другој и
трећој генерацији хришћана, који су и даље имали јаку есхатолошку свест,
највероватније се појавила бојазан да се њихова новорођенчад неће спасти,
ако се деси (што је био чест случај у то време) да напусте овај свет пре него што стасају да исповеде веру у Христа и приме Крштење, па су захтевали да њихова деца што пре буду крштена. Такође, било је оних који су боловали, а желели су примити Крштење, па је сигурно Црква нашла начин да се
те препреке превазиђу. Али, да ли је превазилажење тих препрека значило
увођење кумства? Наш став је да је Црква вероватно покушавала да одложи
крштавање деце за период када буду могла да одговарају у своје име, те да
се само у посебним ситуацијама прибегавало крштавању деце и, последично, узимању некога од чланова Цркве (пре свих – родитеља) ради одговарања у име детета, односно болесних. Логично је претпоставити да би Апостоли и њихови ученици прво приступили њиховом исцељивању, да би тек
после тога били способни да приме Крштење. Такође, поставља се питање
да ли болесни спадају у ред ђавоиманих, што би била непремостива препрека за Крштење 13? Наглашавамо, ми не можемо дати одговор на ова питања, али предлажемо правац кретања мисли који се нама чини најприближнијим ономе што се заиста десило. Воспријемништво се у Цркви развијало
постепено. На основу свих писаних сведочанстава која смо навели, видимо
да се учврстило тек крајем другог века, иако је постојало доста раније. Оно
што је веома битно је да је улога воспријемника par excellence богослужбена. Врло је вероватно да су први воспријемници били ђакони и ђаконисе 14,
а у случају деце родитељи, да би воспријемништво тек касније попримало
нове форме и облике, и усложњавало се, заједно са усложњавањем чина Кр13 О овом питању, види подробније у: Афанасјев: 135-153.
14 О ђаконима и ђаконисама као воспријемницима, говорићемо ниже, у контексту
њиховог спомињања у делу Апостолске Установе.
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штења. Ипак, од једне условне институције, која се активирала по потреби
и служила конкретном циљу, не утичући, притом, на валидност Тајне, дошли смо до ситуације да су данас кумови неизоставни приликом вршења крштења, било деце, било одраслих, што је производ препознавања ове институције од стране отаца Цркве као врло корисне, нарочито у периоду када је
Црква постала признатом од стране римске империје, и када је мноштво незнабожаца похрлило у Цркву.
Учвршћивање и даљи развој институције
Поред Апостолског Предања Иполита Римског нисмо успели пронаћи дело неког од отаца и учитеља Цркве из трећег века, у којем бисмо
могли прочитати нешто више о институцији воспријемништва. Први следећи спомен о њој налазимо у списима четвртог века. Међутим, ово затишје
није значило да је кумство стагнирало у развоју, напротив, сведочанства која
имамо сведоче не само о томе да је институција наставила да постоји, већ
да се учврстила и добила новe обликe и садржај. У Апостолским Установама, спису „који је највероватније добио своју коначну форму око 380. године“ (Пападопулос 2012: 388), а садржи елементе који потичу из много ранијег периода, многи богослови су видели управо овај развој и обогаћивање
садржаја институције кумства. Наиме, ми смо видели у претходном делу излагања да је воспријемништво била служба која је у прва три века обављана углавном од стране родитеља. Међутим, неки западни теолози су, узимајући у разматрање параграф из Апостолских Установа који ћемо навести, закључили да су службу воспријемника могли обављати и нека друга
лица, „која су читав свој живот посветила Цркви“ (Алмазов 1884: 616).
„Потом или ти, Епископе, или потчињени теби презвитер, произневши над сваким од њих свештено призивање Оца, Сина и Светога Духа, погрузи их у воду; притом, нека мушкарца (вос)прима
(ὑποδεχέσθω) ђакон, а жену ђакониса, да би се предавање неуништивог печата савршило благоприлично 15“.

Тако се, следујући овом параграфу, закључивало да су воспријемници могли бити и ђакони и ђаконисе (Bingham 1864: 566), који су себе препо15 Постановления Апостольские, III, 16, рус. пер., Казань, 1864; Διαταγαὶ τῶν
ἁγίων ἀποστόλων διὰ Κλήμεντος τοῦ Ῥωμαίων ἐπισκόπου τε καὶ πολιτοῦ καθολικὴ
διδασκαλία, Clemens, Franciscus Turrianus, and Giordano Ziletti. Venetiis, ex officina Iordani Zileti, M D LXIII.
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ручили за ту службу својим благочешћем и непрестаним обитавањем у Светињи Божјој. Међутим, свако ће се запитати да ли су ђакони и ђаконисе у
овом параграфу само вршиоци Свете Тајне Крштења, или они, и поред те
(главне!) улоге врше и улогу воспријемника? У Египатском поретку пише
да су ђакони ти који савршавају Крштење (погружење) кандидата, и помажу му да исповеди веру, тј. постављају му питања да ли православно верује
(Αἰγυπτακή Διάταξις: 46). Врло је могуће да су ђакони и ђаконисе, у оним
случајевима када је то било потребно, били изабирани, као најдостојнији, да
делују уместо онемогућених да активно учествују у Светом Крштењу. Ипак,
овај параграф из Апостолских Установа не може бити узет као озбиљан и
неупитан доказ тога да су ђакони и ђаконисе били воспријемници кандидатима за Крштење у четвртом веку, или раније. Са оваквим нашим становиштем сагласан је и Алмазов, који још каже да су Апостолске Установе
циљале на, човеку природан, осећај стидљивости када гледа на наготу људског тела (Алмазов 1884: 616).
Следеће сведочанство до којег смо дошли, а које говори о кумовима, јесу Kрштењске поуке Светог Јована Златоустог. Џозеф Линч, иначе, каже да је Јован Златоусти први од писаца који пишу на грчком језику,
који спомињу кумове (Lynch 1986: 55). Друга поука овог Светог оца, која
представља наставак прве, као и објашњење шта се савршава у фигуративном и симболичком смислу у Светом Крштењу 16, садржи један одељак који
је упућен управо кумовима. У том одељку се говори о дужности кума као
јемца и старатеља за духовни живот онога за кога јемчи. Поредећи ту дужност са дужношћу јемца (жиранта) у пословима који се тичу новца, и говорећи да јемац у тим пословима прихвата одговорност да исплати целу своту,
Свети Јован закључује да „они који јемче за друге у духовном смислу треба да буду много опрезнији“, те да су „дужни да покажу своју очинску љубав охрабрујући, саветујући и исправљајући оне за које јемче“ (Saint John
Chrysostom: 49). Он, такође, говори да је велика награда онима који буду водили оне који су им поверени путем врлине, као и да је велика казна за оне
који буду неодговорни. Због тога, каже Свети Јован, кумове треба називати „духовним родитељима, да би их, овим поступком, могли научити колику љубав морају да покажу онима за које јемче, у погледу духовног вођења“
(Исто). Иако нам Свети Јован овде не говори ништа о учествовању кумова
16 Saint John Chysostom, Baptismal instructions, in: Ancient Christian Writers, The
Works of Fathers in Translation, No 31, p. 45, Edited by Johannes Quasten and Walter J. Burghardt, S. J., 1963, Mahwah, NJ
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у чину Крштења, он нам, у овој својој беседи, открива неколико значајних
ствари у вези са кумовањем на Крштењу у четвртом веку. У првим вековима
је, као што смо и могли видети у претходном делу истраживања, био обичај
да се за кума изабере неко од родитеља или сродника кандидата, од чега се
одступало само у изнимним ситуацијама. Међутим, начин на који Златоусти
комуницира са кумовима као да говори да они нису у блиском сродственом
односу са онима који се крштавају, што се нарочито види када каже:
„Ако је племенита ствар водити ка чежњи за врлином оне који
ни на који начин нису повезани са нама, много више морамо испунити
тај задатак у случају да некога прихватамо као духовног сина“ (Исто).

Овако формулисана изјава била би сувишна да се Светитељ обраћао
родитељима детета, јер се зна колика је њихова одговорност за васпитање
детета. Чини се да се овде уводи једна трећа личност, која ће имати нарочиту улогу у духовном васпитању детета, а то је личност кума. Оно што је
такође занимљиво, јесте чињеница да се главна пажња усмерава на духовни живот кандидата после Крштења. То, највероватније, може представљати постепено слабљење институције катихумената, која је, у прво време, чинила кандидате за Крштење потпуно спремним на хришћански живот и оно
што је у вези с њим. Будући да је, у овом периоду, било све мање житеља
римске Империје који нису били хришћани, претпостављамо да су већина
оних који су се крштавали били деца, што аутоматски повлачи укидање катихумената. У таквој ситуацији, заиста је било потребно, од најранијег детињства, постепено уводити дете у Тајне Цркве. Разуме се да је то задатак
који би требало да обављају првенствено родитељи, али је Црква, вероватно
препознајући неодговорност према духовном животу детета, почела инсистирати на изабирању одређених појединаца који би преузели ову одговорност на себе. Овај период, највероватније, представља прекретницу од које
се почела развијати институција кумства, онаква каквом је ми данас препознајемо.
Постоји још један спис из периода о којем говоримо (4. век), који садржи најпластичнији опис припремања за Свето Крштење, као и опис самог чина Крштења, а то је Етеријин путопис 17. Сматра се да је овај спис,
који представља белешке са путовања кроз Свету Земљу, настајао у годинама после 393., када је путовање и почело, и то од стране монахиње Етерије
17 Етерија, Етеријино ходочашће у Свету земљу, превела мр Душица Стојковић,
Београд, 2015.
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(Силвије), која је живела у западном делу Империје. Етерија је, описујући
подробно период Великог поста у Јерусалиму, сматрала за сходно да опише процес припремања кандидата за Крштење, које се савршавало на Велику суботу.
Читав период поста био је прожет сталним поучавањима, егзорцизмима и молитвама за катихумене, где су значајну улогу играли и воспријемници.
„Сутрадан, онога дана када почиње осма седмица поста, поставља се столица за епископа посред веће цркве, односно Мартиријума. Са обе стране седе свештеници на столицама, а стоје сви клирици. Тада се приводи један по један кандидат; ако су мушкарци, долазе са својим кумовима (cum patribus), ако су жене, са својим кумама
(cum matribus). Епископ сваки пут пита суседе онога који је ушао говорећи: Да ли је овај добра живота, да ли поштује родитеље, да није
пијанац или лажљивац… Ако је, пак, неко странац, он се не пушта лако крштењу, осим ако има сведока који га познају.
Овде је такав обичај за оне који прилазе крштењу, за ових четрдесет дана поста, прво рано ујутру свештеници чисте од злог духа, одмах после отпуста у Васкрсењу. Одмах се поставља столица за епископа у Мартиријуму, у већој цркви, и сви који треба да се крсте, поседају у круг око епископа, како људи, тако и жене. Исто стоје ту и њихови кумови или куме… Почињући од Постања, за тих четрдесет дана прелази све књиге, излажући најпре њихов буквални смисао, а затим духовни… А кад се наврше пет седмица од почетка подучавања,
тада они добијају Символ вере (Етерија: 123–125).
По истеку седам седмица, преостаје само једна пасхална седмица, коју овде називају Великом седмицом и тада епископ долази рано
у већу цркву, у Мартиријум. У апсиди иза олтара постављају столицу
за епископа и тамо један по један иде, мушкарци са својим кумовима, а жене са својим кумама и враћају епископу Символ“ (Исто: 127).

У наведеним редовима видимо да кумови овде нису имали улогу сведочења о достојности кандидата за крштење, већ су ту улогу обављали многи људи, који су на било који начин повезани са крштаваним. Улога поверена кумовима је да постепено уводе катихумене у сабрање Цркве, учвршћујући их у вери и учењу које им је предато од стране заједнице. Видимо
да су, током читавог период катихумената, кумови били уз катихумене, вршећи своју дужност. Међутим, оно о чему ни овде, нажалост, немамо по-
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датке, јесте улога кума (воспријемника) у сâмом чину Крштења. Да ли је он
био тај који је новокрштеног прихватао из крштењске купељи? Ми претпостављамо да је кум у овом периоду заиста учествовао у чину Крштења, одговарајући и делајући уместо кандидата само онда када ситуација тако захтева, а у свим осталим случајевима би, вероватно, прихватао крштаваног на
руке, обавезујући се да ће се и надаље старати о његовом духовном животу.
Важан податак је, такође, поновно потврђивање праксе да мушкарац кумује
мушкарцу, а жена жени, да би се све савршило, као што је већ речено, благоугодно. Занимљиво је, такође, то што је свима (чак и женама) дозвољено да
приступају у олтарску апсиду, чиме је наговештена њихова будућа улога, тј.
улога царског свештенства Христовог.
Први покушај дубљег богословског тумачења институције воспријемништва налазимо код Августина, у његовом 98. Писму 18, упућеном Бонифацију, написаном око 408. године. На ово његово богословље су се касније
доста позвали теолози каролиншког периода, који су заступали мишљење
да кумство води порекло од праксе крштавања деце (Lynch 1986: 14). У
писму се говори следеће:
„Штавише, ја бих волео да не останеш у заблуди претпостављајући да оков кривице који је наслеђен од Адама не може бити
укинут ни на који други начин, до од стране родитеља који лично доводе своју децу да приме милост Христову; јер ти пишеш: Будући да
су родитељи били ствараоци живота, што их чини одговорним за осуду, деца треба да добију оправдање истим путем, кроз веру истих родитеља; с обзиром на то да видиш да многи од њих нису доведени од
стране родитеља, већ и од стране неких других, јер су понекад одојчад или робови довођени од стране њихових господара. Понекад,
такође, када су њихови родитељи преминули, одојчад су крштена, бивајући донесена од стране оних који су имали у својој власти да изразе њихову сагласност на овај начин. Опет, понекад су сирочад, коју су
родитељи без срца напустили да би се за њих бринуо неки пролазник,
бивала узимана од стране светих девственица, и довођена на Крштење
од стране оних особа које чак и нису имале жељу да имају своју сопствену децу: а на ово погледај пажљиво, шта је урађено у случају споменутом у Еванђељу, о човеку рањеном од стране лопова и остављеном полумртвим на путу, за кога је Господ питао ко је његов ближњи,
и добио одговор: Онај који му се смиловао“ (Augustine: Letter 98).

18 Augustine, Letter 98, Translated by J.G. Cunningham, From Nicene and Post-Nicene
Fathers, First Series, Vol. 1. Edited by Philip Schaff, 1887, Buffalo, NY
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Августин овде отвара једно веома важно питање, које је изгледа правило проблеме теолозима његовог периода. Наиме, из учења да се кроз
природно рођење преноси првородни грех на дете, неки су, изгледа, извели закључке да се првородни грех може укинути само онда када родитељи
лично донесу дете на Крштење, чиме би њихову телесну похоту, која је узроковала природно рођење, заменила њихова вера у Бога, која би узроковала друго (духовно) рођење детета. Овакво учење ствара веома озбиљне теолошке проблеме, јер се њиме, у ствари, говори да нема спасења онима чији
родитељи нису хришћани. Осим тога, лична вера човека, која је неопходна
да би он уопште био крштен, би била излишна, будући да би легитимност
његовог Крштења и пребивања у Цркви давала вера његових родитеља 19.
Оправдање за овакво учење не би могла да буде ни чињеница што се оно односи на децу, јер би, опет, она деца која су без родитеља била лишена спасења. Јасно је да су овакви погледи настали у време пелагијанских диспута
(почетак 5. века), али они нису одговорили на постојећи проблем на задовољавајући начин, те, стога, Августин и пише ово објашњење.
За нас је битно то да су родитељи и даље ти који воспримају децу, уз
поменуте изузетке. Занимљиво је то да се, и даље, нико не изражава експлицитно о томе да ли су воспријемници потребни и приликом Крштења одраслих, или не. Изгледа да је већ у овом периоду пракса крштавања деце већ потпуно преовладала.
Бонифације, коме Августин одговара писмом које смо спомињали се
такође пита да ли родитељи или кумови уопште смеју на себе узимати такву
одговорност, гарантујући да ће дете бити чедно и верно и када буде одрасла
особа. Августин говори да изражавање вере и није толико битно, колико је
битна сама „Тајна вере“ коју представља Крштење:
„Зато одојче, иако још увек није верник у смислу да поседује веру која подразумева пристајућу вољу онога ко је поседује, ипак постаје верник кроз тајну те вере. Јер ако је одговорено [од стране воспријемника] да оно верује, оно је такође и названо верником, не због
тога што оно пристаје на истину путем његовог сопственог расуђивања, већ због тога што он прима тајну те истине. Када, међутим, оно
почне да има слободу одлучивања у зрелом добу, неће поновити тајну,
19 Николај Афанасјев је веома лепо објаснио да је једини прихватљив услов, који
афирмише праксу крштавања деце, тај да дете које се крштава потиче од верујућих родитеља,
при чему се од њих не би захтевала преткрштењска вера, која је, иначе, услов за крштење,
већ би сама чињеница да су они рођени од хришћанских родитеља омогућила да се над њима
саврши Тајна Крштења: Афанасјев 2002: 143-153
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већ ће разумети њено значење и сагласиће се са истином коју она садржи, својом сопственом вољом…“ (Augustine: Letter 98).

Ми нисмо наводили читав параграф у коме Августин оправдава крштавање деце, јер то и није предмет наше теме, али нам је довољно то што
смо од Августина чули да тзв. прелиминарна вера није препрека за крштавање деце, будући да није суштина сама вера, већ тајна вере која се савршава Крштењем. Због тога је легитимно постојање кума који ће одговарати у име детета и старати се о његовом животу после Крштења. Ово Августиново учење је касније било тачка спотицања, која је стварала многе проблеме теолозима на Западу, који су, желећи да сачувају формулу „вера-крштење-вера“, погрешно схвативши Августинову идеју, увели појам супституције који говори да вера родитеља или кума замењује личну веру детета
(Афанасјев 2002: 143–153). Овакво учење је апсолутно неприхватљиво, јер
ничија вера, па ни вера кума не може заменити личну веру било ког човека,
о чему је већ говорио Николај Афанасјев.
Занимљиво је да, све до Августиновог времена, нико (изузев Етерије)
не говори о присуству и активности воспријемника приликом крштавања
здравих одраслих особа. Осим тога, нигде се прецизно не наводи богослужбена улога кума приликом Крштења.
Кумство се коначно уобличило, у форми која је веома слична данашњој, већ у периоду 5. века. Када ово кажемо, мислимо да је оно прихваћено као неизоставна служба приликом савршавања Крштења, чак и одраслих,
а оно што се јавља у каснијем периоду јесте тумачење већ постојеће праксе на основу нових околности у којима се Црква нашла. Последњи нама познат спис из периода ране Цркве који говори о воспријемништву јесте спис
О Црквеној јерархији Псеудо-Дионисија Ареопагита 20, који је, каже се, настао у петом веку (Мајендорф 2005: 302–304). Он каже следеће:
„…И моли да тај на себе прими старање његовог привођења вери, тако и за сав каснији живот. Тај прималац с једне стране, пламти
светом жељом спасења онога који се обраћа, а с друге одмерава с висине дела људске немоћи и обузимајући се невољним страхом и недоумицом, на крају добија благонаклоно обећање да ће испунити молбу
и, узевши га, приводи га ка саименујућем јерархије“ (Дионисије Ареопагит: 41).

20 Дионисије Ареопагит, О Црквеној јерархији, у: Дионисије Ареопагит, Дела, превод
са старогрчког: Александар М. Петровић, Ниш, 2015.
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Овде видимо први ниво службе кумства, који, према нашем мишљењу,
није постојао у најраније време Цркве. Онај ко је доводио кандидата, тј. сведок, није имао улогу воспријемника (кума) на његовом Крштењу, иако је
сведочио да кандидат има непоколебљиву веру и вољу за спасењем. Службу
воспријемника обављао је, ако је било потребно (будући да није било воспријемника на сваком Крштењу, већ само у неким случајевима, о чему смо
горе говорили), не сведок, већ неко од родитеља или сродника, итд. У сваком случају, служба сведока и воспријемника се нису преклапале. Међутим,
код Дионисија видимо управо сједињење ових служби у личности једног кума, који је дужан да доведе кандидата на сабрање, да јемчи за његову веру, а
затим и да присуствује самом чину Крштења.
„Када тај човек, по савету прихватајућег /кума/ богољубазно осуди безбожје, незнање истинског добра, прекине отуђивање од
божанског живота и почне да пита о приближавању, путем његовог
свештеног посредовања, Богу и божанским стварима, тада му јерарх
саветује да је потребно да његово обраћање буде сасвим савршено, као
обраћање Богу, свесавршеном и непорочном. Затим му разоткрива богоугодни поредак живота питајући да ли ће и он тако да живи; а након
завета од стране упитаног, полаже му руку на главу и, стављајући печат крсним знамењем, заповеда јерејима да запишу име тог човека и
његовог прихватитеља /кума/“ (Исто: 42).

Важно је нагласити да Дионисије, говорећи о Крштењу, има у виду
крштавање одраслог човека. То је за нас од изузетног значаја, јер видимо
да кандидат сâм изговара одрицање од сатане, исповедање вере и присаједињење Христу. Одговарање у име кандидата је, дакле, увек имало условни
карактер, не обавезујући. То нам говори и Алмазов, позивајући се на Генадија Схоластика, који каже да су и најглупљи људи одговарали у своје име,
осим у случају да потпуно нису разумели учење, када би, уместо њих, одговарали кумови (Алмазов 1884: 626). У чему се, онда, састоји улога кума?
„Када један од јереја огласи према запису име крштаваног и његовог прихватитеља /кума/, крштавани се приводи јерејима у воду и
подводи се под руку јерерха. А јерарх, стојећи на узвишеном месту,
када свештеници поново близу воде кажу име крштаваног, трипут га
урони, обзнањујући у три урањања и уздизања тројичну ипостас божанског блаженства. Након тога, свештеници, узимајући крштеног предају га прихватитељу (куму) и руководиоцу у обраћању вери, те, заједно с њим, стављајући на њега одговарајућу одећу, поно-
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во приводе јерарху, који, запечаћујући га најбогодејственијим миром,
објављује на крају да је достојан причешћа свештенослужеће Евхаристије“ (Дионисије Ареопагит: 43).

Овај одељак представља прво јасно сведочанство да је, већ у 5. веку, воспријемник био присутан на сваком Крштењу, али се у њему говори
и каква је била његова улога. Дионисије нам, недвосмислено, сведочи да је
воспријемник, што и његово име говори, примао крштаваног на руке из крштењске купељи, као и то да је учествовао у његовом облачењу, што је први спомен овакве праксе.
Личност која нам даје нешто више података о самом учествовању воспријемника у Светој Тајни Крштења јесте Теодор Мопсуестијски 21. У његовим предкрштењским беседама можемо видети поткрепљење наше хипотезе о сједињењу службе сведока и службе воспријемника у служби кума. Тако у својој првој Крштењској беседи (Teodor Mopsuestijski: 104–118) каже:
„Онај који је за то постављен, након што те уписао у књигу Цркве уписује у књигу, уз твоје име, и име онога који је као сведок или
’водитељ’ у том месту или за ту ’дисциплину’“ (Исто: 104).

Теодор Мопсуестијски нам овде доноси једну веома занимљиву чињеницу, коју нисмо имали прилике да видимо у претходним сведочанствима.
Наиме, чини се да речи „сведок у том месту или за ту дисциплину“ заправо значе да је локална Црква у којој је Теодор био Епископ имала кумове
(воспријемнике, сведоке) као засебну службу коју су могли обављати само
одређени чланови, и то за сваког кандидата који је желео приступити Крштењу. Уколико то јесте био случај, што нам се чини врло вероватним, претпостављамо да је таква пракса била одговор на профанацију хришћанства,
па је Црква реаговала тако што је одабрала неке од својих чланова који би
вршили службу кума, тако да нико други није могао бити кумом осим њих.
Ипак, из другог дела беседе не можемо закључити да се овде ради о посебној служби, већ је предуслов за бивање кумом само припадање Телу Христовом.
„Зато, будући да је странац у граду и туђинац тим обичајима, неко од оних који су привржени том граду у који се уписује, и за којега се зна да познаје сва његова занимања, прати га и доводи ономе
који уписује, како би дао сведочанство да је достојан тога града и
21 Teodor Mopsuestijski, Katehetske Homilije, Predgovor, uvod i prijevod: Tomislav
Zdenko Tenšek, Zagreb, 2004.
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да у њему борави, и да му буде водич у његовом стању странца – њему који није стекао искуство тога града и његовог начина живота и не
зна како се треба понашати.
Ово је улога коју врши онај који се назива ’јемац’ за оне који се
крштавају. Свакако да није јемац за будуће грехе, будући да сваки од
нас одговара за себе пред Богом; он за онога који приступа даје сведочанство о ономе што је учинио и да се припремао, кроз прошло време, да постане достојан тога града и живота који се ту живи. Право је
да је тај прозван јемцем, јер на његову реч ће постати достојан примити Крштење“ (Исто: 111).

За разлику од Јована Златоустог, Теодор Мопсуестијски каже да јемац
не одговара за сагрешења онога за кога је сведочио, учињена после Светог
Крштења.
У другој крштењској беседи наилазимо на малопре поменуту потврду
хипотезе о сједињавању службе сведочења и воспријемништва. Наиме, ту
се говори о томе да, после помазивања јелејем, заклињања и благодарења,
кум ставља на главу крштаваног ланени рубац, који представља сведочанство о примању кандидата у службу царског свештенства Христовог.
„Одмах потом твој јемац који стоји иза тебе, истовремено
ставља на твоју главу ланени рубац и подиже те да стојиш усправно“ (Исто: 128–129).

Видимо, дакле, веома недвосмислено, да је служба кумства у периоду
петог века већ увелико заокружена, са прецизно дефинисаним задацима које
кум треба да обавља при Крштењу. Кумство више не представља изузетак,
већ обавезност, чак и када се ради о крштавању одраслог човека.
Овим наводима бисмо могли да закључимо наше позивање на списе
из периода ране Цркве, будући да се готово сви списи из каснијег периода,
који помињу кумство, тичу канонског права, као и одређених диспозиција и
санкција, које су настале кроз развој богословља о кумству.
Закључак
Векови гоњења хришћана, уништавање рукописа, као и неодговорност потоњих генерација према делима Црквених отаца, учинили су ово наше истраживање доста тежим. Истражујући оне изворе који су преживели
зуб времена и остали сачувани у преводима на различите језике, видели смо
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да се о самој институцији кумства, у било ком од њених облика, говори веома спорадично и успутно. Будући да је количина материјала који нам је био
доступан недовољна за стварање комплетне слике о настанку и развоју кумства, наши закључци ће имати само условни карактер.
Занимљиво је, свакако, да појава кумства у Цркви није изазивала никакве спорове и недоумице. Сви су га препознали као службу која је неопходна да се надсветски организам Цркве прилагоди потребама палог света. Ми се нисмо трудили да инсистирамо на потпуној историчности, јер то
и није била суштинска ствар у нашем истраживању. Нас су само интересовале околности које су могле узроковати да се у неком периоду појави кумство, али и друге околности које су узроковале да се оно још више учврсти
и развије у службу која ће опстати, сада већ око 18 векова.
Као што смо већ рекли, институција се појавила почетком другог века,
када су у Цркви пребивале друга и трећа генерација хришћана. Навели смо
да су гоњења хришћана, као и крштавање деце и болесних узроковала то да
се у Цркви јави потреба за личностима које ће бити јемци искрене вере (за
одрасле који приступају) и воспријемници (за децу и оболеле), који су учествовали у Светој Тајни Крштења. Наш став је да ове две службе на почетку нису биле делови једне исте службе, већ су постојале независно једна од
друге, све док, у једном моменту, нису биле обједињене у служби коју данас
идентификујемо са кумством. Списи које смо анализирали углавном потичу из латинског говорног подручја, па су, стога, оправдане претпоставке да
се кумство развило у римској Цркви, или пак некој која је била под њеним
утицајем. Важно је напоменути да кумство (сведочење, воспријемништво)
није од почетка имало општи карактер, већ је активирано по потреби, тј. ако
ситуација тако захтева. Мишљења смо да је служба сведочења раније попримила обавезни карактер од службе воспријемништва, која је, све до петог века, обављана само приликом Крштења деце и болесних. Осим код Етерије, Августина, Дионисија Ареопагита и Теодора Мосуестијског, нисмо нашли сведочанство о присуству воспријемника на Крштењу одраслих у периоду ране Цркве. Изгледа да је крај четвртог и почетак петог века представљао моменат када је ова институција постала неодвојива од Свете Тајне Крштења. Што се тиче сведока (јемаца), видимо да је ова служба установљена јако рано, те да је сваки одрасли човек који је желео да се крсти морао имати члана Цркве који би јемчио за њега. Сведоци су били присутни
на крштењу, али нису обављали оне радње које су обављали воспријемници.
Дакле, нису одговарали, исповедали веру, примали крштаваног на руке, итд.
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Одмах по проглашавању хришћанства за званичну вероисповест Империје, када је мноштво незнабожаца похрлило у Цркву, дошло је до синтезе службе сведочења и воспријемништва у једну службу, коју ми називамо
службом кумства. Нажалост, постојећа сведочанства нам недовољно говоре о улози кумова у самом чину Крштења. Ипак, можемо разликовати неколико нивоа службе:
1. Вођење и поучавање кандидата током катихумената – Видели смо
да су кумови доводили кандидате за Крштење на сабрање, да су увек били
присутни када их је Епископ поучавао, као и да су били задужени да се старају о животу кандидата ван Цркве. Они за које би кумови посведочили да
су достојни, приступали би Светом Крштењу.
2. Учествовање у Крштењу кандидата – Кум је, када је реч о крштењу
одраслог човека, примао крштеног на руке после трократног погружења у
крштењској купељи и учествовао у његовом облачењу у крштењску одећу.
Односно крштења деце и болесних, био је дужан и да одговара у њихово
име.
3. Старање о духовном животу после Крштења – Улога кума у Цркви је веома брзо добила на значају. Будући да је Крштење сматрано другим
рођењем, кум је доживљаван као духовни родитељ, при чему је доста отаца
ову улогу сматрало важнијом од улоге природних родитеља. Кум је био дужан да се постара да човек или дете кога је он „крстио“ постане активним
чланом Цркве.
Ова три нивоа представљају основну структуру службе кумства, коју
и данас можемо јасно препознати. Међутим, знамо да кум некада није могао бити неко други до осведочени члан Цркве, који је познат читавом сабрању, а данас смо дошли до ситуације да је готово једини услов, који се некоме поставља да би био кум, тај да буде крштен у православној Цркви. То
значи да је, иако је структура кумства остала нетакнутом, његова суштина
апсолутно заборављена, те оно данас није ништа друго до пука формалност.
Будући да је катихуменат одавно ишчезао, ишчезла је и улога кума као учитеља кандидата за Крштење. Такође, ако се допушта да кум буде неко ко можда никада и није био на Црквеном сабрању, исто тако се, без икаквог сведочења о добром начину живота, који би у крајњој линији водио одрицању
од овог света, допушта Крштење сваком ко изрази жељу за тим, независно
од побуде. Самим тим, учествовање таквих кумова и кандидата у Тајни Крштења је углавном механичко, лишено искрене жеље за прибрајањем стаду Божјем. Уколико оставимо по страни однос поштовања који се јавља из-
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међу кума и кумчета, кумови готово да немају никаквог утицаја на живот
кумчета, нарочито када је реч о његовом духовном животу. Препознајући
ове аномалије, наша је дужност да наново осмислимо институцију кумства,
враћајући јој њено првобитно значење. Свакако, такав подухват би требало
да буде само део једне шире крштењске реформе, где бисмо поновно размотрили враћање институције катихумената, која би формирала, како одговорне кумове, тако и хришћане који знају Разлог свог Крштења и ступања у
Цркву, где Крштење више не би било посматрано као пуки фолклорни чин,
већ као пут који води у живот вечни.
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HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE
INSTITUTION OF GODPARENTS IN SACRAMENTAL
LIFE OF THE ANCIENT CHURCH
Abstract
The aim of this paper is a brief overview of the origin and development of the institution of godparents in the first five centuries of the Church. The scientists often suppose
number of external factors that caused the emergence of godparents in Church, but nevertheless, it is the institution which is par excellence Christian. Final shaping of the godparenthood as we know it today is related to the period of the fifth century, while in the time
that preceded there are two mutually independent institutions with characteristics that we
recognize in the later godparenthood. The first of these institutions was directly related to
the Baptism of adults and concerned with the testimony of their faith and sincere intention
to become Christians. The second one was related to administering Baptism of children
and concerned with the answering and active participation in the Baptism in the name of
the child, and was closely related to the very act of the Sacrament of Baptism, which was
not the case with the aforementioned, which had strictly prebaptismal character. Each of
these institutions was conditional, therefore, not legally binding. Predominace of baptizing children after the fourth century caused the synthesis of these two institutions, which
will result in the emergence of godparenthood and in godparenthood becoming the indispensable part of every Baptism.
Keywords: Baptism, godparenthood, godparent, anadochos, witness, surety
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АФИРМАТИВНИ КАРАКТЕР ПРАВОСЛАВНЕ
ТЕОЛОГИЈЕ ИЗРАЖЕН КРОЗ ДИЈАЛОГ
ПРАВОСЛАВНИХ СА НЕПРАВОСЛАВНИМ
ХРИШЋАНИМА
Резиме
Дијалог, разговор и комуникација је у основи живота православног хришћа
нина. Дијалогом почиње заједница Бога и човјека. Дух Свети конституише Богочо
вјечанску заједницу, али не без дијалога. Бог позива, човјек одговара, човјековим по
зитивним одговором благодат Божија се актуелизује и заснива се заједница. Бла
годатни дијалог је прожет љубављу, Божијом љубављу, којој се човјек уподобља
ва. Пошто је Божија љубав неограничена, она обасјава и грли сваког човјека, тако
и љубав православног хришћанина треба, сходно Божијој љубави којој је уподобље
на, да буде смирена и спремна да грли, прихвати и побрине се за спасење за сваког
човјека. На темељу те љубави почиње сваки међухришћански дијалог. Православни
у међухришћанском дијалогу није тражилац Истине, он Истину посједује, њоме је
причешћен и сједињен. Јер, Истина је Богочовјечанска Личност, Господ Исус Хри
стос. Православни свједочи Истину и позива брата са којим води међухришћански
дијалог да осјети и сједини се са том Истином. Истина се показује и свједочи, ни
је предмет компромиса, нити објективне научне рационализације. Уједињење хри
шћана није ствар прихватања одређеног конфесионалног минимума потписаног на
одређеном документу. Уједињење надилази етичко, интелектуално и сентимен
тално усаглашавање. Оно бива остварено тек у пуноћи личних односа, личног љу
бећег односа са Богом и ближњим. Стварно јединство и циљ дијалога јесте једин
ство у искуству вјере, јединство тајни, јединство живота у Богу и Цркви Њего
вој. Ако у међухришћанском дијалогу поставимо љубав уподобљену Божијој љуба
ви као темељ дијалога, те свједочење Истине којом смо причешћени, као методи
ку дијалога и пуноћу личносних односа и јединство у искуству вјере и тајнама Цр
кве, као циљ дијалога, онда на најбољи начин афирмишемо Православно богословље
у свој његовој ширини и љепоти. На тај начин остварујемо и стваралачки динами
зам молитвеног позива“ за сједињење свих“.
Кључне ријечи: Дијалог, комуникација, међухришћански дијалог, љубав, свје
дочење истине, афирмативни карактер православног богословља, јединство у ис
куству вјере.
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Уводне напомене
Ако би било потребно са двије ријечи исказати методику живота и
развоја Богочовјечанске заједнице, онда су то дијалог и љубав. Љубав у
дијалогу и дијалог љубављу или љубећи дијалог, то је оно што у најкра
ћем описује методику и динамику заједнице Бога и човјека, Цркве Божи
је. Љубав увијек покреће дијалог, а дијалогом исказујемо правовјерје и љу
бав, а дјелатном љубављу потврђујемо вјеру и свједочимо Истину. Моли
тва је увијек дијалошка, било лична, било заједничка. Свако сабрање је ди
јалог, дијалог свештенослужашчег и вјерних окупљених на сабрању и дија
лог свих сабраних са Богом.
Дијалог љубављу или љубећи дијалог не исцрпљује се само унутар
вјерника сабраних на јединствено сабрање Цркве – Евхаристију. Дијалог ни
како не може да се исцрпи само унутар вјерних на сабрању, како због самог
небоземног и свекосмичког карактера Евхаристије, тако и ради неограниче
не Божије љубави и свесаборног карактера Божанског домостроја спасења.
Евхаристија је небоземна служба и радост, јер Христос предстоји на Евхари
стији, анђели, свештенство и народ саслужују, а природа се приноси Богу на
освећење и бива освећена. Према томе, она је небоземни и космички догађај
који обухвата сваког човјека и сву творевину. Може ли православни хришћа
нин ограничити и омеђити своју љубав? Љубав је љубав ако је прожета бла
годаћу Божијом. А можемо ли благодат ограничити? Да ли је љубав истин
ска љубав, ако је ограничена? Да би љубав била љубав она мора бити неогра
ничена, по благодати неограничена. У једној од најдивнијих и најузвишени
јих бесједа, Бесједи на Гори, Христос своје ученике, слушаоце и све хришћа
не позива на љубав без ограничења и спутавања. На љубав која неће бити оп
терећена ни националном ни вјерском ни класном, интелектуалном нити би
ло којом другом припадношћу. Та љубав и тај дијалог неће тражити разлоге
ни оправдања, већ ће бити уподобљени Божијој љубави, која љуби и грли сва
ког човјека. Христос позива на љубав према сваком човјеку, јер „ако љубите
оне који вас љубе, каква вам је плата… и ако поздрављате само браћу сво
ју, шта одвише чините“ (Мт. 5, 46–47). Није ли задатак сваког човјека да бу
де неограничен, да своју ограниченост, по благодати уподоби Божијој неогра
ничености? Такав задатак му је поставио сâм Господ Христос, да се у свему
уподобљава своме Творцу и Спаситељу, да буде неограничен и савршен као
што је савршен Отац наш небески (Мт. 5, 48). Тај узвишени задатак да љуби
мо сваког човјека и да своју љубав самјеримо и уподобимо Христовој безгра
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ничној љубави, обавезује нас на дијалог и комуникацију, те на љубав према
сваком човјеку. Екуменизми, међухришћанска комуникација и сарадња мора
ју да имају утемељење у Христовој свесаборној љубави. Та свесаборна љубав
је Христово оваплоћење и крсно-васкрсна жртва, намјењена свим људима.
Христос се жртвовао за спасење и слободу свих људи. Његова жр
тва је свеопшта, Он је свјетлост истинита која обасјава сваког човјека ко
ји долази на овај свијет (Јн. 1, 9). Проповиједајући своје јеванђеље по сви
јету Христос прилази сваком човјеку, слијепом, губавом, грешном, прељуб
нику, царинику, фарисеју, ма ко он био и у ма каквом положају или у ма ка
квом гријеху и невјерству он био. Пришао је сваком човјеку, помиловао, по
разговарао, утјешио, исцијелио, васкрсао. Славио је и хвалио вјеру човјека,
не вјеру изабраног Израиљца, већ вјеру презреног и одбаченог Самарјани
на (Лк. 10, 25–27) Самарјанке (Јн. 4,-29) и Хананејке (Мт. 15, 21–28). Уда
рио је на гордост и лицемјерје, гдје год га је нашао, како код других људи,
тако и код оних који су увијек били уз њега – светих апостола. А прославио
је и хвалио вјеру, наду, љубав, смиреност, кротост, покајање и праштање као
главне особине по којима се неко назива Његовим, Христовим.
Нико не може имати ексклузивитет на Христа и на Божанске даро
ве по роду, поријеклу, припадности и усаглашености ставова, већ по истин
ској љубави, заједници међу собом и заједници са Богом. Заједницу право
славних хришћана, заједницу Православне цркве карактерише и конститу
ише општење, комуникација и дијалог. Дијалог Бога и човјека. На бази тог
дијалога заснована је Богочовјечанска заједница. Бог позива, човјек одгова
ра. Кад човјек одговори и попут Богородице каже „ево слушкиње Господње“
(Лк. 1, 38), то јест „ево слуге Твога Господе“, долази до стварне животне ко
муникације и дијалога, самим тим и до истинске заједнице. Кључна енерги
ја за одржавање те заједнице је благодат Божија, а језик на којем се води ди
јалог је љубав, љубав којом је љубио и љуби Христос. Ко љуби, тај је Хри
стов човјек.
Екуменизам није ни у чему лош сâм по себи. Зар може бити лош дија
лог, зар може бити лоша тежња ка љубави? Ако тежи ка љубави, ако је напо
јен љубављу, такав дијалог је на трагу Христове љубави. Оно што екумен
ске сусрете и међухришћанске дијалоге може учинити лошим јесте погре
шно схватање љубави Христове и погрешно схватање заједнице са Богом.
Имати љубав Христову не значи напросто исповједити и потписати одређе
ни конфесионални минимум на папиру, изјавити љубав без намјере да се та
љубав пројави на дјелу и конкретизује на јединственом сабрању Цркве. Уса
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глашеност са Христом не бива на психолошком плану, него на суштинском,
лично(сно)м, животном, благодатном плану. Усвојити до краја љубав Хри
стову и присајединити се Њему, то је истинска усаглашеност са Христом.
Јести Хљеб живота (Јн. 6, 35) – јести Христов хљеб – Тијело и Крв Његову,
суштински се сјединити са Њиме, то је врхунац заједнице. Не само изјављи
вати вјеру, већ је суштински живјети, то значи Творити вољу Његову, Вољу
Оца Његовог који је на небесима (Мт. 7,21). Зато се у сваком дијалогу мора
кренути од тих претпоставки. Сваки дијалог, уколико полази од тих претпо
ставки је љубећи дијалог, дијалог који афирмише љубав, Христову љубав,
која љуби сваког човјека.
Оно што је свакако веома важно, јесте да у том дијалогу нема прет
постављених, нема надређених и подређених, нема покоравања било ка
квом ауторитету. Усудио бих се рећи да ни Христос не жели бити аутори
тет, бар не онакав ауторитет какaв ми људи данас замишљамо. Он је до
шао као слуга, служио, молио, праштао и волио. Он нас није покорио, под
редио и потчинио, него заволио, загрлио, опростио и помиловао нас. По
страдао је ради нас, усиновио нас Богу Оцу и побратимио. Зато ми данас, у
том дијалогу, не смијемо зауз имати позиције „изабраника божијих“, а оне
насупрот себи окарактерисати као „отпаднике од вјере“, презрене, одба
чене и слично. Ако унапријед одредимо себи позиције изабраника и пра
ведника, а оне друге поставимо за нижи ранг од себе, онда тај дијалог не
ма успјеха, унапријед је осуђен на пропаст. Тада, у том дијалогу, те друге
приводимо к себи и усаглашавамо са собом, а не са Богом. Нема нарочито
предодређених за избор и спасење. Сви су потенцијално изабраници Бо
жији. Сви су иконе Божије.
О дијалогу и комуникацији
Дијалог је у основи човјековог бића. „Није добро да човјек буде сâм“
(Пост. 2,18), рече Господ по стварању Адама и начини му жену Еву. Жена
Ева је особа за дијалог и комуникацију. Дијалог између човјека и жене ства
ра прву људску заједницу. Дијалог је предус лов сваке заједнице. Бог позива
Адама, Адам одговара, разговара, општи, комуницира и заједничари са Бо
гом и тиме се успоставља однос и заједница са Богом. Читав Стари Завјет
је дијалог Бога са изабраницима Божијим, са патријарсима, судијама, царе
вима, пророцима, а преко њих дијалог и са изабраним народом Божијим.
Пуноћа дијалога остварује се у Личности оваплоћеног Бога, Господа Ису
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са Христа. Он комуницира са сваким човјеком и позива апостоле да „иду и
науче све народе“ (Мт. 28,19), да их крсте и да их уведу у заједницу дијало
га и љубави Божије.
Дијалог, како га виде световна социологија и философија, јесте при
је свега вербални дијалог. „Дијалог (диа – два; логос – разговор, = разговор
у двоје) је отворен, искрен и непосредан сусрет најмање двојице слободних
(појединаца, заједница, култура) који у равноправним условима расправља
ју о неком проблему о коме не постоји општа сагласност, да би дошли до
рјешења с којим обојица могу да буду задовољни“ (Шушњић, 1994: 14). Чо
вјеку је, из угла социологије, неопх одан дијалог ради тога што је он недовр
шено и непотпуно биће, те му је зато потребан други како би себе „довршио
и усавршио“ (Шушњић, 2004: 8). Дијалог и толеранција у друштву, према
Шушњићу, имају гносеолошку претпоставку и циљ. Други ми је потребан
да би употпунио своје знање, јер „ниједан човјек не зна толико да би се мо
гао ослонити само на своје знање и искуство, па му је потребно знање и ис
куство других“ (Шушњић, 2004: 8). Осим тога, дијалог и толеранција имају
и вриједносни карактер, јер без толеранције „не бисмо никад могли да упо
знамо разноврсност искустава, мисли, осећања, веровања и деловања поје
динаца и група“ (Шушњић, 2004: 8).
Дијалог у Православном библијском и светопредањском поимању има
дубљи смисао. Он није само вербалног карактера. Он је начин живота право
славног хришћанина. Бог позива и призива, а човјек у складу са својом сло
бодом одговара на тај позив и призив Божији. Може да прихвати, или да од
бије ту комуникацију. Ако прихвати комуникацију, ступа у заједницу са Бо
гом. Комуникација, од латинске ријечи comunion, у ствари значи заједница,
а на грчком ријеч кинонија означава исто заједницу. Комуникација је „на
чин постојања заједнице – преко односа, одношења према некоме, оствари
вањем везе – јер личност човјекова је, прије свега комуникациона и релаци
она стварност“ (Дурић, 2008: 120). Дијалог је, дакле, одговор човјеков на Бо
жији призив и од момента када човјек одговори, дијалог тада постаје начин
живота за сваког хришћанина. Ријеч у дијалогу постаје везивно ткиво зајед
нице, јер она гради заједницу. Исто тако, погрешно изговорена ријеч, ријеч
која одбија дијалог са човјеком и Богом, руши заједницу, а човјека који одби
ја дијалог, води у самоизолацију. Ако прихвати дијалог, човјек од усамљене
индивидуе постаје саборна личност; и обрнуто: ако одбије и прекине кому
никацију, он запада у гордост и самољубље, те се од саборне личности вра
ћа у стање индивидуе.

346

Предраг Вујић: Афирмативни карактер православне теологије…

Дијалог човјека са Богом и дијалог човјека са човјеком остварен у Бо
гу, нема гносеолошки циљ, већ животни. Богочовјечански дијалог има за
циљ успоставити вјечну заједницу међу људима и људи са Богом – заједни
цу љубави. Када човјек са својим ближњим оствари такву заједницу, чији је
основ у Богу, у Христовој Личности и Тијелу (Цркви), онда су та два човје
ка, два заједничара у дијалогу и заједници која почиње у времену и простору,
али надилази и вријеме и простор. И када се, за тренутак физички раздвоје
временски и просторно и када више не могу вербално да воде дијалог један
са другим, заједница им се не прекида, јер постоји суштинска нит која их по
везује упркос физичкој раздвојености. Та нит није сентиментално осјећање
нити патетика, то је осјећај суштинске животне везе између два човјека, спо
јених љубављу. Како та љубав надилази психолошке осјећаје, тако и дијалог
надилази психолошке осјећаје, емоције и страсти. Такву ванвременску и ван
просторну димензију дијалога омогућује благодат Божија, која прожима уче
снике дијалога. Благодат коју су хришћани добили као дар, чини да заједница
постаје вјечна. Благодат Божија претвара ријечи у енергију, љубав човјечију
претвара из тренутне у вјечну, вјечну и непролазну по благодати. Благодат се
задобија позитивним и смиреним одговором човјековим и уподобљавањем
човјечије љубави Божијој љубави. Када сами себе и све своје предамо Богу
као одговор на призив, када повјерујемо и у смирености заволимо ближњег
и Бога, благодат се актуализује. Један савремени мислилац и теолог, Никола
Лудовикос, о дијалогу којег покреће Благодат и о Благодати која се актуали
зује дијалогом, каже: „У нас православних све је дијалошко, све је дијалог.
Ако не одговорим, Благодат се не актуализује“ (Лудовикос, 2011: 88).
Дијалог човјека са другим човјеком треба да буде благодатни дијалог.
Такав дијалог свједочи и позива у заједницу љубави. Такав дијалог је љубе
ћи дијалог. Волим човјека и ако јесте и ако није у заједници са мном у Богу.
Волим га, је јер је икона Божија и јер је Бог и за њега пострадао. Волим га и
призивам у заједницу и стално се молим за њега. Он је мој брат иако је гре
шник, он ми је брат и ако не вјерује правилно. Такав дијалог призива у зајед
ницу и свједочи праву вјеру, љубав и истинитост те заједнице. Љубав благо
датног дијалога Не горди се и не надима него воли, трпи и подноси (1 Кор.
13, 4), схисходи слабостима. Носи немоћи и слабости других (уп. Гал. 6,2).
Благодатни дијалог са овим карактеристикама је неопходан и једини могућ
на екуменским сусретима, али се не исцрпљује само на екуменским сабра
њима. Његове границе су свугдје гдје је земља Господња, а призив и позив у
дијалог важи свима, свугдје и у вијекове вијекова.
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Афирмативност православног богословља у евхаристијској љубави
према свим људима, и онима на сабрању и онима „који су напољу“
Православно богословље је молитвословље, славословље, приноше
ње Богу на освећење самих себе и све творевине на сабрању Цркве – Светој
Евхаристији. И заиста, када православни хришћанин принесе Богу на осве
ћење дарове као „Твоје од Твојих“, он је богослов. Калемећи себе као лозу на
Чокот (Јн 15, 5), као уд на Тијело (уп. 1. Кор. 12, 12), православни хришћа
нин славослови Бога на најдубљи, најистинскији начин – утемељујући себе
и свој живот на једином Животу – Христу.
Евхаристијско сабрање је догађај – сабрање хришћана на једном мје
сту гдје хришћанин има све и изван тога му ништа не потребује. Ту је Бог у
Тијелу, са Којим човјек постаје човјек у Богу – Бог по благодати. На Евхари
стији су и остали људи – ближњи, правовјерни хришћани окупљени на са
брању. На Евхаристији су принесени плодови творевине који се освећују, а
преко њих се освећује, обесмрћује и спасава цјелокупна творевина. Дакле,
све је ту, све што је потребно хришћанину; ту је присутан цијели свијет. Па,
ипак постоје и они који су напољу (1. Тим, 3, 7), који су изван сабрања. Како
се хришћани на сабрању односе према њима? Да ли се вјерници на сабрању
дотичу и њих, или су литургијски скупови потпуно затворени за све, осим
за хришћане, окупљене на Литургији?
Литургијска сабрања нису затворени тајни скупови, нити су хришћа
ни својеврсни индивидуалисти уједињени ради свог спасења, одбацујући
„спољни свијет“ и све оне који нису са њима на сабрању.
Као што је за спасење и за превазилажење трулежности створене при
роде, онтолошки неопходна заједница хришћана на сабрању Цркве, тако
је и незамисливо да се та заједница, то Богочовјечанско сабрање не доти
че „спољног свијета“: оних који нису на сабрању. Да се заједнице вјерних –
Цркве Божије, тичу не само они који су причешћем Тијелом и Крвљу Хри
стовом у онтолошком јединству са удовима (међусобно уп. 1. Кор. 12, 27) и
са Главом Цркве – Христом, него и они који су напољу (1. Тим. 3, 7), јасно
је из чињенице свесаборног карактера Богочовјечанског Домостроја спасе
ња, који је по својој природи саборно-католичански догађај, акт који се ти
че свих: сваког створења и цјелокупне творевине. Намјера Христова није би
ла да у даровима Његовог Оваплоћења и у плодовима крсно-васкрсне жртве
учествују само апостоли или само они окупљени у Јерусалиму, Јудеји и Са
марији, него сви људи. Такву намјеру Христову видимо прије свега из њего
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вих ријечи апостолима да проповиједају науку свим народима (Мт. 28, 19),
јер тако је писано и тако је требало да Христос пострада и васкрсне из мр
твих трећега дана и да се у његово име проповиједа покајање и опроштење
гријехова по свим народима, почевши од Јерусалима (Лк. 24, 46–47). Христов
други долазак услиједиће тек онда, када сви народи чују ријечи јеванђеља:
„и свима народима треба најприје да се проповиједа јеванђеље“ (Мк. 13, 10).
Однос према „спољном свијету“, према онима који су напољу, не под
разумијева само мисион
 арски однос према њима, него и молитвени. То ви
димо и из ријечи апостолског ученика епископа Антиохијског, Светог Игња
тија, који Ефесцима савјетује: „А и за друге људе, молите се непрестано, јер
и у њима постоји нада покајања, да дођу до Бога, дозволите им, дакле, да ма
кар из дела (ваших) буду ваши ученици“ (Богоносац, 2002, 237). Молитвени
однос према свим људима: онима који плове, путницима, болесницима…“
(Служебник, 1998: 75), према творевини: „за благорастворење ваздуха, за из
обиље плодова земаљских и времена мирна“, те према цијелом свијету: „за
мир свега свијета… за сједињење свих“ (Служебник, 1998: 74), видимо и из
текста литургијских јектенија као и из низа других литургијских молитава.
О томе да се литургијске прозбе са почетка Литургије тичу не само
хришћана окупљених на сабрању, него да су управљене као молитвени ва
пај Богу за спасење свих људи, свједочи нам тумачење тих прозби које нам
је дао Свети Никола Кавасила: „Свештеник нас позива да са добротом упу
тимо прозбе и за остале, и то не само за Цркву, за државу и за поглаваре,
или за оне који се налазе у опасности, који су у тешкоћама и у несрећама,
већ уопште за све људе васколике васељене“ (Кавасила 2009: 65) 1.
Појединачно помињање везано је искључиво за оне који се причешћу
ју, који су ту на сабрању – правовјерне хришћане, као и за оне који се тек
припремају да то буду – оглашене, то јест оне који се спремају за просвеће
ње, за примање Свете тајне крштења. А за остале се молимо да дођу у позна
ње истине (1 Тим. 2, 4), али не појединачно него „за сједињење свих“, како
би сви они спознали Истину и покајали се.
Дијалог са неправославним хришћанима – свједочење, а не тражење
истине
Дијалог са неправославним хришћанима (римокатолицима и проте
стантима и другим хришћанима) је насушно потребан. Православни у дија
1 курзив П.В.
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логу са другим хришћанима саопштава искуство своје вјере опитно дожи
вљене на сабрању вјерних. Тим искуством вјере потврђене, искуствено до
живљене, протумачене и запечаћене Евхаристијским сабрањем, православ
ни почиње дијалог. У претходном одјељку видјели смо да се заједнице вјер
них Цркве, коју конституиш
 е Дух Свети сабирајући народ Божији у Цркву
на Евхаристију, на сједињење са Богом, тиче сваки човјек. Окренута је ка
сваком човјеку, све освећује и просвећује и сваког човјека призива на осве
ћење. На литургији православни хришћанин задобија благодат Духа Свето
га која му је, као што смо већ видјели, неопходна за искрен и плодоносан
дијалог са братом хришћанином. Благодаћу задобија сва неопх одна „оруђа“
за успјешан дијалог.
Православни хришћанин треба да је вођен хришћанском љубављу
према сваком човјеку. Та љубав га води ка жељи и потреби за јединством
у вјери и истини, са братом хришћанином. За успјешан дијалог неопходни
су трезвеност и духовни опрез. Свако од нас, започињући комуникацију са
оним којег сматрамо за странца, треба да зна да и Христос „љуби странце
и оне који га се одричу. Љубећи странце и оне које Га се одричу, Он љуби и
тебе. Шири ти хоризонт живота. Ако странци нису твоји, губиш своје и себе
самог. Ако у лицу странца не видиш Христа, тада Га уопште не познајеш“
(Гондикакис, 2008: 109). Дакле, у свакој комуникацији и дијалогу са браћом
хришћанима веома је важно препознати ко је Божији човјек. Божије људе и
сроднике препознао је Господ у онима који творе вољу Његову: „Онај ко из
врши вољу Оца мојега на небесима, тај је брат мој и сестра моја“ (Мт. 12,
50). У Царство Небеско не уводи нас ексклузивитет припадности изабраном
народу, већ творење воље Божије: „Неће сваки који ми говори: Господе, Го
споде, ући у Царство Небеско; но који твори вољу Оца Мојега Који је на не
бесима (Мт. 7, 21).
Дијалог без благодати, световни, научни, философски и други видови
комуникације, усмјерени су на увећање сазнања, на размјену сазнања, иску
става. Такав дијалог, у свим својим облицима има првенствено гносеолошки
циљ. У том дијалогу се, иако безблагодатном, назиру и контуре оног благо
датног циља изласка из себе и отворености према другоме као вјечном са
брату. Тако Шушњић каже „Свако полази од себе, или још боље ’излази из
себе’, и иде према другоме у коме види своју ’супротност и допуну’“ 2. Иако у суштини нема за основу Благодат Божију, овакав дијалог се овдје слаже
са поставкама благодатног евхаристијског дијалога, јер подразумијева изла
2 Ђуро Шушњић, Дијалог и толеранција, Беог рад, 1997, 12.
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зак из себе и сусрет са другим. Међутим дијалог је, по Шушњићу, осим то
га и „тражење истине, а не побједа над саговорником“ 3. Овдје се овај, на со
циолошким и философским поставкама базиран дијалог, с једне стране до
дирује, али са друге стране и разилази са основним поставкама благодат
ног дијалога. Зашто? Православни хришћанин, који живи своју вјеру, живи
у Истини, он је пронашао Истину и причешћен је Њоме, али у дијалогу са
Богом, са Христом, он тражи Истину, тражи „опет и опет“ на сваком сабра
њу, да заједничари и учествује у тој Истини – Христу – вечноживећем и оби
тавајућем у њему, православном хришћанину. Изнова је тражи, не у смислу
да је не посједује, већ у смислу Евхаристијског позива да му буде још при
снија: „О велика и најсветија Пасхо, Христе! Логосе и Мудрости Божија, дај
нам да се још присније причешћујемо тобом у незалазни дан Царства тво
га“ (Служебник, 1998: 123).
У дијалогу православног са неправославним хришћанином, благодат
ни дијалог не подразумијева тражење истине, као да је ни један учесник ди
јалога не посједује, већ свједочење истине. То је основна поставка од које
полази сваки међухришћански дијалог. Та поставка и та методика дијалога,
посвједочени су апостолском и светотоачким предањем Цркве, којег се др
жао и велики стуб православља на унионистичком сабору у Ферери и Фи
ренци 1439. године, Свети Марко Ефески. Читава дјелатност Светог Мар
ка на сабору у Ферери и Фиренци показује нам, по ријечима владике Ири
неја Буловића, да: „Православни учесник у дијалогу увек наступа као гла
сник и проповедник Истине, коју зна, којом живи и дише, јер живи и дише
у Цркви Божјој и Предању њеном, а не отискује се са неправославним саго
ворником у неко заједничко трагање за истином као да су је обојица лише
ни“ (Буловић, 1975: 8).
Православни хришћанин нуди Истину, онима који су напољу нуди
праву вјеру, показује гдје је и Ко је Истина, како се она прима и са Њом сје
дињује. Истина је Личност Богочовјека Исуса Христа, како и Он сâм каже
„Ја сам Пут, Истина и Живот (Јн. 14, 6). Ту Истину православни носи у
себи и с њом је сједињен. Благодатни дијалог је благодатни јер је напојен и
озарен свјетлошћу Благодати те Истине. Благодат Истине му даје садржај и
пуноћу. Православни истинује у љубави (Еф. 4, 15) и позива другу браћу да
приступе и истинују са њим у заједници љубави. Дијалог извире из зајед
нице истиновања у љубави и у њу се улива. Она му је темељ, садржај, стуб
3 Ђуро Шушњић, Дијалог и толеранција, Беог рад, 1997, 12.
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и кров. Такав дијалог је дијалог истине. О томе је богословствовао и писао
епископ Иринеј Буловић:
„Да би дијалог могао бити „дијалог љубави“, он мора бити „дијалог
истине“, а то може бити само онда кад православни сабеседник у дијалогу
стоји на бранику Истине, кад речју, делом и целим бићем заступа и предста
вља не себе, нити „интересе“ и „црквену политику“ појединих центара Пра
вославља, нити „екуменски програм“ појединих група, већ стварну веру и
истинито католичанско Предање Православне цркве“ (Буловић, 1975: 27).
Афирмативност православног богословља, осим у свакодневном ев
харистијском молитвеном вапају „за мир свега свијета“ 4, и „за сједињење
свих“, огледа се управо у свједочењу Истине према свим нашим ближњи
ма, који су изван крила Православне цркве, а номинално су хришћани. Ди
јалог не подразумијева безусловно покоравање било којем ауторитету (цр
квене власти или ауторитету Светих Списа), нити само потписивање одре
ђеног вјероисповиједања, око којег би се сви могли усагласити. Дијалог са
ближњима изван крила Православне Цркве подразумијева свједочење љу
бави према сваком човјеку и бригу за спасење сваког човјека, те поштовање
слободе сваког човјека. Поштујући слободу и показујући истинску љубав,
православни хришћанин свједочи искуство Истине. Он не прави компромис
по питању Истине, јер Истина није објекат научног усаглашавања. Истина
је живот којим живимо. Тај Живот и та Истина је Христос. Та истина – Бо
гочовјечанска Личност, не може бити предмет расправе и објективне рацио
нализације, већ Њено спознање претпоставља и захтијева личносни агапиј
ски однос и љубав. Љубав је слободна, али бескомпромисна, што ће рећи не
поколебљива. Зато православни хришћанин позива „Дођи и види“ (Јн. 1, 46),
види Истину, сједини се са Њим и причешћуј се непрестано Њиме.
У благодатном дијалогу православних са браћом хришћанима свједо
чење Истине и позив на истиновање у љубави (Еф. 4, 15) није сентиментал
ност, нити позив на интелектуално усаглашавање. Оно је позив и призив на
трезвеност, повратак апостолској вјери и вјери светих Отаца, а прије свега
4 О афирмативном евхаристијском односу хришћана, према свијету и осталим људи
ма, Свети Никола Кавасила нам говори тумачећи управо ову прозбу у којој молимо Господа
за мир свега свијета. Евхаристија је отворен догађај, догађај гдје православни хришћанин у
искуству личносног односа препознаје Бога као Господа, Саздатеља и Спаситеља свих људи
и цјелокупне творевине. Ту се за Божији свијет и све људе моле да имају мир међу собом и
да се спасу. „Он (свештеник) каже: За мир свега света. Најпре зато што хришћани знају да је
њихов Господ заједнички Господ свих људи и да се о свима стара, као што се стваралац стара
о својим створењима. Ако се неко о њима брине, тиме више Богу угађа него да Му приноси
жртву“ ( Кавасила, 2009 65; курзив П.В.)
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борба за Истину и безус ловно и непрестано свједочење исте. Овдје је кључ
но појаснити да наша љубав према брату хришћанину као икони Божијој и
нашем сабрату у Христу, самјерава се Христовој љубави према свима. То
смирено самјеравање подразумијева и педагошко карање, прекор и позив на
повратак Истини, а не љубав без конкретног стваралачког динамичког садр
жаја пуног љубавне педагогије према брату хришћанину. Христос је љубио
грешнике, али одбацивао и ударао на кваритеље вјере и гордељивце. Осу
ђивао је гордост и код апостола и критиковао маловјерност (Мт. 6, 8. Лк. 24,
25. Јн. 6, 64). Са друге стране, отворио је рај разбојнику, зато што је разбој
ник показао смиреност и покајање. Осим покајања, разбојник свједочи и
праву вјеру – потврђује и јасно исповиједа Христа за Спаситеља и Богочо
вјека. Док Пилат Христа пита: шта је истина? (Јн. 18, 38), разбојник пре
познаје Истину, не као „шта“, не као „нешто“, неку апстрактну идеју, систем
мисли и дефиниција, већ Истину види пред собом, на крсту, у Личности рас
петог Богочовјека Христа. И тој Ипостасној Истини, разбојник се обраћа
ријечима „сјети ме се, Господе, када дођеш у Царству своме“ (Лк. 23, 42).
Православни хришћанин када свједочи Истину и позива у заједни
цу истиновања у љубави, он браћу хришћане позива не да се врате „правој
страни“, зато што смо ми у праву а „они у заблуди“. Не. Ми православни по
зивамо сабраћу хришћане да нам истински постану сабраћа. Нисте нам са
браћа ако се само трпимо и подносимо и ако нам односи остану на лијепим
ријечима и у духу етимолошког значења толеранције као трпљења и подно
шења. Ми се морамо издићи изнад тога, као и изнад сваког вербализма и ис
празног дијалогизирања без суштинског уједињења. А да би се остварило
суштинско то јест стварно уједињење, мора се достићи и стварно јединство.
Стварно су сједињени они који су сједињени са Христом причешћем Тије
лом и крвљу Његовом. Без причешћа Истином, нема Истине, нема заједни
це у Истини. Дакле, све док не будемо уједињени у искуству вјере, у иску
ству заједничарења у Истини, нема истинске, већ само привидне заједнице.
Од конфесионалног минимума до јединства у искуству вјере
Најтрагичнија разлика и најболније по хришћанско јединство је раз
личито искуство вјере, различит доживљај тајни Цркве и саме пуноће Цр
кве. Раскол се није догодио само услед различитог вјероисповиједања, то
јест ради својеврсних самосталних и самоиницијативних уметања одређе
них интерполација у символ вјере. Раскол је услиједио усљед различитог
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искуства вјере. Потврду овога видимо и у ријечима великог православног
теолога Георгија Флоровског: „Подјела хришћанског свијета има првенстве
но догматски смисао. То је увијек подјела у вјери, у самом искуству вјере, а
не само у формули и вјероисповиједању“ (Флоровски, 2005: 19).
Ако се вјера доживљава и искуство вјере формира углавном на инте
лектуалном, психолошком и етичком плану, онда неминовно долазимо до
релативизације догматских одређења и свођења и односа према Богу и пре
ма ближњем на интелектуални, сентиментални и етички план. Православно
поимање и доживљај вјере формирано је на темељу личног односа човјека
са Богом, насупрот логичком, интелектуалном и сентименталном усаглаша
вању са Богом. То је оно што Свети оци, а и многи савремени теолози нази
вају светотајински доживљај вјере. Митрополит Јован Зизјулас овако опису
је доживљај вјере формиран на бази личног искуства, личног односа са Бо
гом за којег вјерујемо да је наш Отац:
„Када кажемо ’вјерујем’ како почиње Символ вјере, две ствари могу
да буду схваћене. Једна је да ми потписујемо, прихватамо оно што Символ
Вере говори: да је Бог Тројичан, да Христос има две природе… потпису
јемо и на основу тога говоримо да смо православни верници. Друга ствар,
која може да буде схваћена је, да то што исповедамо да верујемо ствара из
вестан лични однос и лично обавезивање. ’Верујем у једнога Бога’, мо
же просто да значи да прихватам монотеиз ам, али у опитном приступу ве
ри није довољно рећи да прихваташ идеју да је Бог један, умјесто идеје да
има много богова, као што прихватају идолопоклоници. Треба поћи и даље
и схватити да верујем значи стварање једног блиског, личног односа и оба
везивања са Оним Кога називамо једним Богом. Без личног односа, немо
гуће је схватити веру… то лично обавезивање и однос, по коме се разлику
је опитна вера од интелектуалне вере, управо је оно што одликује оно што
зовемо доживљајем, по православном схватању“ (Зизјулас, 2011: 74–75).
При крштењу у Православној цркви свештеник оног који се крштава,
пита: вјерујеш ли у Христа као Цара и Бога? Не пита га: знаш ли, јеси ли за
кључио, осјећаш ли? Пита га вјерујеш ли, то јест прихваташ ли Христа за
Спаситеља, Бога Оца за свог оца, хоћеш ли да се усиновиш Богу? Крштење
је управо усиновљење, улазак у Цркву, гдје ће човјек заиста да постане бли
зак Богу, до мјере обожења по благодати. Обожење је резултат живог, опит
ног, светотајинског односа са Богом и ближњима у Тајнама Цркве. Црква и
њене тајне су мјесто сусрета, личног односа, рађања и васкрсења, синовства
и братимљења. Као што ни свог тјелесног оца и мајку нисмо прихватили на
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основу интелектуалног закључивања, већ смо на основу вјере и повјерења
изградили лични однос са њима, тако и Бога прихватамо вјером и градимо
лични однос са Њим.
Човјек остварен и изграђен у личном односу са Богом, најбољи је
свједок вјере. Само такав православни вјерник, остварен и изграђен у лич
ном агапијском односу, може да позива на дијалог са инославним. Вјерник
који је проживио и изградио своју вјеру, то јест стекао искуство вјере на ба
зи личног односа са Богом, позива на дијалог у заједници прожетој личним
односом Бога и човјека. Православни са таквим искуством неће тражити да
неправославни само потпише православни символ вјере, већ да ступе у пу
ноћи личносног односа, да истинују у љубави. Да заједничаре у тајнама Цр
кве, јер то је пуноћа заједнице. уколико јединство остане само на потписима
испод вјероисповиједања, а не буде конкретизовано у пуноћи личних одно
са и зједничарења у тајнама Цркве, остаје само квази јединство у виду пот
писивања конфесионалног минимума на папиру.
Много пута у историји Цркве, постојали су покушаји да се православ
ни приволе да потпишу јединство за римокатолицима. И било је случајева
да су стављани потписи на различите врста унија као облика јединства свих
хришћана. Трагедија није само у приволи, притисцима, уцјенама итд… По
некад су потписи „падали“ и без уцјена, драговољно и непромишљено. Али,
овдје је трагедија управо у томе што се захтијевало да се вјероисповиједа
ње и догматске одредбе потпишу, без да се конкретизују и остваре динамич
ким стваралаштвом у пуноћу заједнице личних односа. Шта је потпис, ако
немамо лични однос? И муж и жена потпишу јединство у браку, али ако не
ма пуноће личног односа, тај потпис врло брзо постане мртав и долази до
раскида заједнице.
Потписано јединство без искуствено доживљеног јединства вјере, то
јест јединства Цркве је слабост и недовољност, а јединство у личносном од
носу, јединство у Истини је пуноћа и снага. Дакле, подјела се није десила
на интелектуалном и етичком плану, него на самом искуству и доживљају
вјере, те према томе ни дијалог се не може поставити и развити на етичким
основама. Јединство на етичком плану, велики екуменски теолог и учитељ
Георгије Флоровски, дефинише као морализам, који води у духовно сирома
штво и неим
 аштину. „Морализам је позив на јединство у сиромаштву, оси
ромашење, у невољи – не сагласност, већ споразум у тишини и прошлости.
То је изједначавање у инеим
 аштини, у саглашавању са најслабијим именио
цем“ (Флоровски, 2005: 20).
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Зато, ако хоћемо истински дијалог и пуноћу заједнице, треба да ра
димо на јединству живота, које надилази интелектуализам и сентиментали
зам, а врхуни се у личном односу. Јер, као што рече отац Георгије Флоров
ски: „Јединство Цркве је јединство живота, то јест јединство и заједница у
тајнама. Истинско јединство може бити остварено само у Истини, то јест
у пуноћи и снази, а не у слабости и недовољности“ (Флоровски, 2005: 21).
Нема, дакле, јединства, уколико оно остане само потписани конфеси
онални минимум, ма шта се на њему потписало, уколико се не оствари је
динство у тајнама, јединство у животу, искуству и доживљају вјере, једном
ријечју, јединство Цркве. Као што су догмати израз вјере цркве, а не израз
интелектуалног преимућства било којег ауторитета, па макар он био и све
титељ, тако и дијалог око догмата треба да прође кроз искуство и живот Цр
квене заједнице, да би се постигло савршено јединство. Дакле, нема намета
ња одозго, било каквог потписа, него предаје одлука сабрању Цркве на по
тврду и сагласност. Догмати, па и њихово тумачење и усаглашавање добија
ју ауторитет прихватањем, потврдом то јест „амином“ цјелокупног сабрања
Цркве. „Ауторитет догмата није одозго наметнут у име некакве власти схва
ћене у јуридичком смислу, него се појављује и установљује као „Амин“ це
локупне пуноће Цркве“ (Зизјулас, 2001: 33).
Да је, како за догмате, тако и за њихово „усаглашавање“ и тумачење
потребна сагласност Црквене заједнице, сваког, па и најмањег сабрања на
којем се врши евхаристија, видимо како из самог канонског, благодатно-ди
јалошког устројства Цркве, тако и из безброј историјских ситуација, заби
љежених у историје Цркве. Наиме, приликом потписивања Флорентинске
уније, иако ју је потписао и сâм византијски цар и многи епископи, папа је,
упркос свим ауторитетима који су је потписали, увидио да је неуспјешна.
Видјевши да ју није потписао Свети Марко Ефески, папа је узвикнуо „Ни
шта нисмо урадили“ (Поповић, 2006: 363). Дакле, свака Црква која је под
правовјерним епископом и која савршава евхаристију је католичанска – са
борна Црква, те је потребно да се епископ сваке од њих сложи са свим од
лукама. А потом да сваки епископ сабрању своје Цркве затражи „амин“, по
тврду и запечаћење сваке одлуке. Управо из разлога непостојања сагласи
ја међу свима у пуноћи помјесне Цркве, десило се да је народ одбацио ову
унију, како и свједоче историчари: „Спровођење уније на Истоку је било не
могуће и поред свих напора које је цар учинио. Свештенство и народ са ве
ликим негодовањем дочекали су повратак делегације из Италије. Сматра
ли су их с разлогом за издајице вере и Православља“ (Поповић, 2006: 363).
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Потребно је, дакле, да постоји једномислије и пуноћа сусрета и дија
лога у пуноћи Православне Цркве. Тек када смо искрени и сусретљиви јед
ни према другима и када у потпуности живимо и доживљавамо Цркву као
мајку која нас рађа за бесмртност и да бесмртност овиси о нама и о нашем
личном односу са Оним који је извор бесмртности – Богом, као и односом
са дјецом Његовом, можемо отпочети дијалог. Свјестан потреба непреста
ног сусрета и заједничарења у пуноћи личносног агапијског односа једних
са другима, православни вјерник ће увијек радити на потреби да остварен у
том личном односу, изнова – опет и опет свједочи радост тог односа пози
вајући и оне који су напољу да „дођу и виде“. Од спремности за сусрет и од
остварености у заједничарењу у Православној Цркви, зависи и успјех дија
лога са онима који су изван сабрања.
„Све док смо неспремни за сусрет самих са собом, најпре свако у се
би, па једни са другима унутар своје црквене заједнице, прича о међурели
гијском дијалогу чини нам се немогућом, а верски конфликти се нижу по
инерцији наслеђених сукоба, које прихватамо као „наслеђе“ од предака. То
нас чини заборавним у односу на здраво црквено памћење, јер смо се пре
више формализовали под теретом страха од греха издаје, којим непрестано
товаримо сами себе и једни друге“ (Стојановић, 2015: 83).
Закључак
Међухришћански дијалог православних хришћана са браћом непра
вославним хришћанима је не само потреба, већ и доказ усавршености у вје
ри православног хришћанина. Јер, како се неко може назвати хришћанином,
ако се не брине за спасење сваког човјека и ако не жели спасење сваком чо
вјеку. Хришћанин мора бити спреман на сусрет, разговор, дијалог и моли
тву за брата који је изван сабрања Цркве, мора учинити да се свијетли свје
тлост његова пред људима, да виде добра дјела његова и прославе Оца ње
говог који је на небесима“ (Мт. 5, 16). Љубав се не смије ограничавати само
на оне који нас љубе (Мт. 5, 46–47). Љубав мора бити уподобљена Божијој
љубави, која обасјава сваког човјека (Јн. 1, 9). Човјек напојен том љубављу,
може и мора да се уподоби тој безграничној љубави, не смије бити селекти
ван у љубави. Ако је селективан и оптерећен припадношћу правовјерујући
ма, онда таква љубав није уподобљена Божијој, нити се он може назвати Бо
жијим човјеком, јер који не твори правду, није од Бога, ни онај који не воли
брата својега“ (1. Јов. 3, 10).
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За искрен дијалог са инославним братом, православном хришћанину
потребна је чврста вјера, освједоченост и утврђеност у апостолској и свето
отачкој вјери. Утврђен у вјери је онај који је напојен благодаћу Духа Све
тога и који посједује плодове Духа: љубав, радост, мир, дуготрпљење, бла
гост, доброту, вјеру (Гал. 6,22). Имајући такве плодове Духа Светога и бла
годат Његову, православни ће у дубокој смирености, дуготрпљењу, радости
и миру препознати у ономе са ким води дијалог, брата у Богу. Неће бити оп
терећен никаквим ексклузивитетом правовјерности и припадности Богу по
поријеклу или изабраности. Православни мора бити свјестан да „Бог не гле
да ко је ко, него му је у сваком народу мио онај који чини добро (Дап. 10, 10).
Нема ексклузивитета изабраности, у сваком народу постоје дјеца Авраамо
ва, јер „Бог може и од камења овога подигнути дјецу Аврааму“ (Мт. 3, 9). Та
ква смиреност, правовјерје, правомислије и спремност да се прихвати сваки
човјек жељан спасења, не ограничавајући љубав ни према коме, предус лови
су почетка међухришћанског дијалога.
Православни хришћанин у дијалогу свједочи Истину, којом живи и
којом је причешћен. Он није тражитељ Истине, он не посједује „парче“ или
„дјелић“ Истине, него је причешћен цијелом Истином, цијeлом Богочовје
чанском Личношћу Христовом. Дијалог није тражење Истине, као да је ни
један од учесника дијалога не посједује, нити као да је посједује у „дјело
вима“. Истина се није подијелила, Црква се није подијелила. Истина је јед
на и остала је у Једној Цркви Христовој, која је нераздјељива и неуништи
ва, „Њу ни врата пакла неће надвладати“ (Мт. 16,18). Православни свједо
чи и нуди Истину онима који су изван сабрања, изван Заједнице, позивају
ћи их да „дођу и виде“ (Јн. 1, 46) да осјете, додирну и причесте се том Исти
ном. Око Истине се не може правити никакав компромис, јер Истина није
предмет научног испитивања, објективне рационализације, нити интелекту
алног и философског расуђивања. Она је дата, она се под видом хљеба и ви
на нуди на слободно усвојење и присаједињење к Њој, то јест к Њему – Бо
гочовјеку Христу.
Раскол међу хришћанима се догодио услед разлике у доживљају и ис
куству вјере. Вјера није само вербално, етичко, интелектуално и сентимен
тално подражавање и усаглашавање са Оним у којег се вјерује. Вјера је при
хватање Бога за Oца, Христа за вјечног сабрата и Цркву за мајку која нас у
Тајнама рађа за вјечни живот. Вјера је такође и прихватање свих људи са
браних на сабрању, као вјечну сабраћу у Богу. Вјера није ни вербализам ни
морализам у подражавању Христу, него заснивање личних односа са Хри
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стом. Вјера је стално себедавање и служење Богу и ближњем у пуноћи лич
них љубећих односа. С тим у вези, питање уједињења није само питање пот
писивања конфесионалног минимума у виду одређеног вјероис повиједања,
него јединство у искуству вјере. Јединство у животу у Богу, јединство у тај
нама, јединство у Цркви. Све испод и мимо тога, није ни сјенка истинског
јединства, већ сентиментализам и интелектуално усаглашавање, без јасне
визије живота у будућности и стварног уједињења, тако да је резултат та
квих компромиса привид љубави, која се и горди и надима и која је ограни
ченог рока трајања. Смирена љубав, која се нити горди, нити надима (1 Кор.
13, 4), рађа истинско јединство, јединство у тајнама, јединство у животу у
Христу, у пуноћи једне свете саборне и апостолске Цркве. Та љубав, уколи
ко је рођена и потврђена Тајном Цркве, одржава и проширује заједницу ко
ја је чувар и стуб Истине (1 Тим. 3, 15) и чувар апостолског и светоотачког
Предања, које правовјерни хришћани, имајући апостолску вјеру и Христову
љубав, непрестано надограђују својим светотајинским животом.
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Predrag Vujić 5

AFFIRMATIVE CHARACTER OF THEOLOGY
EXPRESSED THROUGH DIALOGUE WITH THE
ORTHODOX NON-ORTHODOX CHRISTIANS
Abstract:
The Holy Spirit constitutes the community between God and all human beings, but
not without dialogue. God calls and man responds, with man’ s positive response the gra
ce of God actualizes and establishes the community. The graceful dialogue is permeated
with love, the love of God which is similar to man’s love. God’s love is unconditional, it
shines and embraces every human being, that’s why the love of every Orthodox Christian
should be calm and ready to embrace, accept and take care of the salvation of every hu
man being. On the basis of that love, starts every dialogue between Christians. That kind
of dialogue is not looking for the Truth, it owns it through the Holy Communion. Becau
se the Truth is God’s personality, The Lord Jesus Christ. The Orthodox Christian witnes
ses the Truth and calls the brother with whom he has that dialogue to feel and unite with
that same Truth. The Truth needs to be shown and witnessed, it is not a subject of com
promises, or objective scientific rationalization. The unification of the Christians is not
a matter of accepting a certain confessional minimum signed on a particular document.
The unification goes beyond the ethical, intellectual and sentimental reconciliation. It can
only be established in the fullfilness of personal relationships, personal loving relation
ship with God and our closest ones. The real unity of secrets, the unity of life in God and
His Church. If we put love similar to God’s Love as the foundation of the dialogue bet
ween Christians, and the testimony of the Truth as a methodology of the dialogue and the
fullness of the relations and unity in the experience of faith as the goal of the dialogue
then that’s the best way to affirm Orthodox theology in it’s width and beauty. In this way
we achiev e the creative dynamism of the prayer „for the unity of us all“.
Key words: Dialogue, communication, love, the witness of truth, affirmative
character of Orthodox theology, a unity in experience of faith
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POVRATAK ZAJEDNICE
I BITKA ZA SVIJET
Rezime:
Članak predstavlja političko-teološku i fenomenološku razradu temeljne ideje o
prevladavanju društva zajednicom (Jean-Luc Nancy). U prvom dijelu rada razlikujemo
sreću (Aristotel) i autocentrično prisvajanje (Valdenfels) kao osnovna iskustva i temeljne
političke imperative predmodernog (zajednica) i modernog (društvo) iskustvovanja egzistencije. Iz njih proizilaze: autonomija (Dugin) kao samostalno organizovanje zajedničkog života (zajednica) te suverenitet (Šmit; Anidjar) kao autocentrično prisvajanje životnog prostora (društvo). Posljedica suvereniteta je neprijateljstvo (pitanje protiv-egzistencije) i sekularizacija (deontologizacija) svijeta. U završnom dijelu rada naglašavamo bitne aspekte ponovnog (ekstatičkog) utemeljivanja (desekularizacije) zajednice (svijeta).
Ključne riječi: Zajednica, društvo, autonomija, suverenitet, (de)sekularizacija.

Uvod
Sekularizacija nije „samo“ ukidanje religije kao takve (političke, ekonomske i kulturne moći crkve), nego još više i utoliko prije ukidanje (vjere kao osnove) onog oblika društvenosti koji je zasnovan na/kao relacija prema Drugom (Bogu). Naime, religija je odnos koji nije strukturiran kao intencionalnost. On nije
odnos koji sadrži predstavljanje i koji Drugo svodi na prisustvo i na saprisustvo. 1
Religija kao ličnosni odnos prema Bogu (Apsolutno Drugom) označava događaj potaknut tajnom smrti koja ličnost dovodi u osoben etički odnos prema drugom čovjeku (zajednici). Zbog toga sekularizacija (ispražnjenje nečega od imanentnog telosa) predstavlja strategiju sistemske kolonizacije svijeta života (instrumentalnu racionalizaciju društvenosti). Zasnovana na političkom načelu moći i ekonomskom načelu profita, sekularizacija je permanentno antisocijalna. Ona
vrši deregulisanje žrtve, odgovornosti, brige i smisla kao suštine socijalnog bića ukidanjem religijsko-etičkog iskustva i religijsko-etičkog stadija u razvoju lič1 Emanuel LEVINAS, Vrijeme i drugo, Oktoih, Podgorica, 1997, str. 6.
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nosti koji je neophodan da bi se svijet života kao izvorni svijet socijalnog uopšte
i mogao konstituisati. Upravo stoga što vrši instrumentalno restrukturiranje društvenih odnosa (ukidanje zajednice kao intersubjektivnog Mi-odnosa ličnosti kao
ciljeva i svrha i njeno supstituiranje udruženošću identiteta oko nekih ciljeva i
svrha koji nisu oni sami (u čemu uostalom i počiva razlika između zajednice kao
organizma i društva kao organizacije)), sekularizacija predstavlja ono iskustvo
moderne epohe unutar koga politička teologija pokušava nanovo postaviti pitanje
povratka zajednice i svijeta.
Suverenitet i neprijateljstvo
Karl Šmit u svome djelu „Politička teologija“ istoimeno poglavlje započinje stavom: „Svi značajni pojmovi moderne teorije o državi su sekularizirani teološki pojmovi…“. 2 Navedeni stav posve jasno sugeriše da bit politike nije političke već religijske prirode. 3 To zapravo znači da fundamentalni politički fenomeni nemaju vlastitu i samostalnu političku suštinu nego predstavljaju izraze vlastite religijske suštine. Međutim, kako je onda bilo moguće da politička teologija uopšte ispostavi zahtjev za prilagođavanje kršćanstva savremenim političkim
izazovima, kao što je to vidljivo kod Rasmusona? 4 Zahtjev političke teologije da
kršćanstvo aktivnije učestvuje u rješavanju savremenih političkih problema moguć je otuda što se u razumijevanju biti političkog, građanska epoha na bitan (sekularan) način distancirala od predmodernog iskustvovanja svijeta te je stoga neophodno savremene političke probleme sagledati na bitno drugačiji, predmoderan način. Predmoderno iskustvovanje egzistencije utemeljeno je u ideji Drugog
(zajednice, Boga). Otuda se kao osnovno iskustvo i kao temeljni politički imperativ predmodernog bivstvovanja pojavljuje ideja sreće. 5 Ideja sreće (εὐδαιμονία)
liturgijsko je pitanje polisa – to je organsko pitanje interesa kao onog zajedničkog između drugog i mene jer polis nastaje po prirodi, a ne po ugovoru. 6 Nasuprot, moderno iskustvovanje egzistencije utemeljeno je u ideji prisvajanja: „Novovjekovno – zapadno mišljenje, koje je po Maksu Veberu dalekosežno određeno putem projekta „ovladavanja svijetom“, tom prisvajanju daje poseban oti2 Carl SCHMITT, Political Theology. Four Chapters on the Concept of Sovereignty, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England, 1985., 36.

3 Sličan stav iznosi i Karl Levit u svome djelu Svjetska povijest i događanje spasa.
4 Arne RASMUSSON, The Church as Polis: From Political Theology to Theolo-

gical Politics as Exemplified by Jürgen Moltmann and Stanley Hauerwas, University of
Notre Dame Press, 1994.
5 Jacob TAUBES, Die Politische Theologie des Paulus, Verlag, München, 2003.
6 ARISTOTEL, Politika, Globus, Zagreb, 1988., 4-5.
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sak… Težnje za prisvajanjem nastupaju sa određenim formama centriranja: egocentrizmom koji polazi od individualne vlastitosti, etnocentrizmom koji proističe iz kolektivno vlastitog i logocentrizmom kojem je stalo do opšteg koje preseže vlastito i strano. U oba prva slučaja strano se svodi na vlastito… a u poslednjem slučaju vlastito i strano bivaju uvršteni u opštost.“ 7 Otuda se kao osnovno
iskustvo i kao temeljni politički imperativ modernog bivstvovanja pojavljuje ideja suvereniteta. Ideja suvereniteta je građansko-sekularno pitanje vlastitosti – to
je pitanje održanja vlastite egzistencije koja je zbog svoga životnog stava a priori ugrožena drugom egzistencijom. Druga egzistencija se javlja kao protiv-egzistencija zbog toga što se ona nalazi izvan suvereniteta vlastitosti prve egzistencije
te kao takva ne proširuje sferu njene vlastitosti. 8 Zbog toga, sve dok se egzistencija strukturira kroz autocentrizam, stranost ne može biti ništa osim neprijatelj –
ono što je izvan poretka. 9 Na taj način, sâm pojam suvereniteta kao autocentričnog prisvajanja životnog prostora (lebensraum), već implicira, ili pak jeste, ekvivalencija ideji neprijateljstva.
Suverenitet i autonomija
Dok se zajednica kao predmoderni, a to znači i predintencionalni oblik
društvenosti strukturira kroz autonomiju, društvo se kao moderni a to znači i intencionalni oblik društvenosti strukturira kroz suverenitet. Autonomija predstavlja prirodan oblik organizacije kolektiva ljudi ujedinjenih po nekom organskom
osnovu. Stoga je autonomija u suprotnosti sa suverenitetom – načinom organizovanja prostora tipičnim za nacionalne države u njihovoj modernoj formi. U slučaju suvereniteta, riječ je o prioritetnom pravu slobodnog i nezavisnog raspolaganja
teritorijom, dok autonomija podrazumijeva nezavisnost u organizovanju kolektivnog života ljudi u oblastima koje nisu povezane s ciljem organiziranja teritorija. 10 U modernoj epohi sâm identitet a susljedno tome i neprijatelj (protiv-identitet) deducira se iz sekularizirane trijade moć-poredak-prostor – to jest iz sposobnosti uspostavljanja poretka isključivog raspolaganja prostorom: „The enemy
is not one. He is at least two… The first enemy, then, the first enemy of humanity, hostis humani generis, is the tyrant, who rules over the land. The other enemy,
along with the tyrant, partakes of the rest of the earth. They, the two enemies, are
7 Bernard VALDENFELS, Topografija stranog, Stilos, Novi Sad, 2005., 54-55.
8 Bernard VALDENFELS, Topografija stranog, 51-52.
9 Gil ANIDJAR, Terror Right, The New Centennial Review, 4 (2004.) 3, 35-69.
10 Vidjeti: Aleksandar DUGIN, Evroazijski pogled, u: GEOPOLITIKA I MEĐU-

NARODNI ODNOSI, Savin lL.V. (ur), Evroazijsko dviženije, Moskva, 2012., 321.
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divided, and they share the world among themselves.“ 11 U modernoj slici svijeta prostor je pretpostavka moći i identiteta jer se sekularna (teritorijalno-građanska) koncepcija samobitnosti može uspostaviti samo u prostoru i to kao prisvajanje prostora – kao Δῆμος. Naprotiv, samobitnost zajednice (predintencionalnog
oblika društvenosti) nije sekularna – ona ne proizlazi iz trijade moć-poredak-prostor. Po svojoj suštini zajednica je blagodat. A blagodat je od Boga. Stoga zajednica uvijek jeste božanska bit ili bivanje božanske biti 12 – sveta prizvanost u saborno, euharistijsko i liturgijsko supostojanje ljudi s Bogom (liturgijska zajednica ljudi sa Bogom). Otuda je zajednica po svojoj suštini Λάος – sveti (kršteni) narod čija je samobitnost utemeljena u Bogu ali ne po vlastitoj volji nego po
blagodati: „A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni
da naviještate silna djela Onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu; vi, nekoć Ne-narod, a sada Narod Božji; vi Ne-mili, a sada Mili.“ 13 Povijesni
izraz Λάος-a kao religijske suštine zajednice predstavlja ἔθνος. Etnos je povijesni oblik, generička priroda zajednice – način na koji zajednica postoji u vremenu. Prostorno-teritorijalni izraz Λάος-a kao religijske suštine zajednice predstavlja Δῆμος. Demos je političko-prostorni oblik, teritorijalno-građanska priroda
zajednice – način na koji zajednica postoji u prostoru. Nasuprot građanstvu kao
sekulariziranom teritorijalno-fizičkom obliku prostorno-političke identifikacije,
zajednica (crkvenost, communio) svoj ekumenski, svesvjetski, univerzalni karakter ne gradi na teritorijalnosti i fizičkoj rasprostranjenosti niti na broju i članstvu.
Pitanje sekularizacije
Kako s pravom ističe Mec, sekularizacija svijeta nije se dogodila van tokova kršćanstva već putem kršćanstva. 14 Svoju sekularnu habitualnost, svoj sekularni životni stav građanska epoha nije izgrađivala radikalno autonomno i samovlasno (izvan kršćanstva), nego upravo suprotno – u opoziciji hrišćanstvu i
kroz odvajanje od hrišćanstva. Stoga se izmjena životnog stava građanske epohe ne može ni događati izvan eshatološkog habitusa kršćanstva, jer svaka politička kategorija po sebi već jest eshatološka, ali ne i obrnuto. Međutim, religijsko
preutemeljenje politike (izmjena životnog stava građanske epohe) ne može se sastojati u uspostavljanju novih odnosa između religije i društva, crkve i društvene
11
12
13
14

Gil ANIDJAR, Terror Right, 35-69.
Žan-Luk NANSI, Dva ogleda, Arkazin, Zagreb, 2003., 17.
1 Pt 2.9

Johann Baptist METZ, Theology of the World, Burns & Oates, United Kingdom, 1969., 19-20.
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svijesti, eshatologije i društvenog života, kako to misli Mec. 15 Zašto? Zato što kršćanstvo i ontološki i istorijski prethodi ideji društva. Društvo kao sekularni, politički, moderni, intencionalni oblik društvenosti nastaje odvajanjem od kršćanstva
i time dogmatski utvrđuje odnos prethođenja. To znači da sama činjenica društva
ukazuje na temeljnu nejednakost i neuporedivost – to jest da kršćanstvo i društvo predstavljaju radikalno drugačije dimenzije stvarnosti, zbog čega se po sebi nalaze izvan bilo kakvog odnosa uporedivosti. Nastajući izdvajanjem, društvo
zapravo dogmatski utvrđuje sebe kao herezu: „Dok se falsifikat ne pojavi, Istina
nema potrebu da odredi granicu iskustvu… dogmatsko utvrđivanje istovremeno
je sa pojavom hereze… hereza znači izbor, opredjeljenje, davanje prednosti jednom dijelu Istine u odnosu na sveobuhvatnu, sabornu Istinu.“ 16 Samo odvajanje
ne poništava bit onoga od čega se odvaja – to jest političko uspostavljanje društvenosti nije poništilo eshatološko prvenstvo i prethođenje zajednice kao predintencionalnog, te otuda i prirodnog oblika društvenosti koje je utvrđeno u kršćanstvu, te koje stoga jedino i može osigurati socijalni kapacitet bilo kakvom obliku društvenosti (bez žrtve nema religije, bez religije nema kulture, a bez kulture društvenost prestaje biti društvena, jer ne može osigurati socijalni kapacitet rađanja). Čak štoviše suvremeno društvo vlastitim bitkom smrti zapravo i potvrđuje ovo prvenstvo. 17 Otuda, upravo društvo, a ne odnos religije prema društvu jest
ono što valja eshatološki nadići, jer svoje biće društvo i gradi na odnosu neprihvaćanja, kao prostora koji stvara vlastitim odvajanjem i u kome uspostavlja svoju sekularnu samobitnost. A upravo to odvajanje jest suština problema, jer: „Ukoliko zajedničarimo, istinu tvorimo, a ako se pak izdvajamo, lažemo.“ 18 A izdvajanje je autocentrično prisvajanje prostora – to je širenje, aktivnost k izvanjkosti, nasilje. Nasuprot, eshatološka samobitnost zajednice je zajedništvo – to je zajedničarenje, aktivnosti ka unutra, sabiranje u zajedničkom iskustvu. Propovjednik je stoga metafora društva, a ispovjednik zajednice. Dok ispovjednik liturgijski stanuje u svijetu, propovjednik se politički nastanjuje u okruženju. Zato je on
uvijek stranac. Neudomljen. U organskom granice nema. Ona tu nema važenja. Iz
izlaska, iz otklona, iz ispadanja proizilazi granica. Izlazak i ispadanje uspostavlja granicu. Samouspostavljanje je autonomno samoograničavanje. Pokušaj da se
samouspostavi je otklon koji uspostavlja granicu, jer tek akt izlaska iz zajedničkog ograničava u odnosu na ono zajedničko, na pripadništvo od koga se distan15 Johann Baptist METZ, Theology of the World, 111.
16 Zoran ARSOVIĆ, Šta (pre)ostaje, Istočnik, Beograd, 2015., 156-157.
17 Vidjeti: Vladimor Aleksandrovič LISIČKIN – Aleksandr Nikolaevič Šelepin, Globalna
imperija zla, Forum Krimski most-9D, 2001.
18 Zoran ARSOVIĆ, Šta (pre)ostaje, 156.

366

Nemanja Đukić: Povratak zajednice i bitka za svijet

cira i prema čemu se, tek prestajući biti njegov dio, pokušava odnositi. Na taj način, sama svijest o odnosu, sama mogućnost odnošenja, sâm odnos već jest pokazatelj otpadništva (hereze), jer je distanciranje već nastupilo, sebi je već proizvedena autonomija-od, osnova je ustuknula pred korelatima, a iskustvo pred simulacijom. Tamo gdje nema (zajedničkog) iskustva (osnove) tamo nema organskog.
Tamo se nalazi organizacija – prisilno sklapanje izvorno nepovezanih elemenata kako bi se naknadno proizvelo simulirano jedinstvo. Tamo gdje moć proizvodi
stvarnost (relaciju), identitet postaje stvar korelacije. 19
Povratak zajednice i bitka za svijet
Kako piše Nansi: „Do naših dana povijest će biti mišljena na osnovu izgubljene zajednice – koju valja pronaći ili ponovo utemeljiti. Izgubljena ili prekinuta, zajednica se može oprimjeriti na različite načine i u raznim paradigmama:
obitelji, antičkom polisu…“ 20 Otuda prevladavanje društva ekstatičkim logosom
zajednice eshatološki je događaj koji određuje horizont našeg vremena. Povratak
zajednice događaj je religijskog preutemeljenja političkog, jer se tim povratkom
nadilazi individualizam kao sekularni životni stavi moderne. Ili kako veli Nansi:
„Individua je apstraktni ishod raspada zajednice… Ali jedino iskustvo koje, barem od Hegela naovamo, ta individua proživljava, valja priznati sa zaprepašćujućom ustrajnošću, iskustvo je toga da je individua jedino izvor i izvjesnost svoje
vlastite smrti… Uostalom, svijet se ne dâ sazdati od jednostavnih atoma. Potreban je klinamen. Potrebno je nagnuće ili naginjanje jednoga prema drugome, jednoga zbog drugoga, jednoga drugome. Zajednica je u najmanju ruku taj klinamen
„individue“. Ali nijedna teorija, nijedna etika, nijedna politika, nijedna metafizika individue nije sposobna sagledati taj klinamen, to sklanjanje ili to zapadanje
individue u zajednicu.“ 21 Stoga Berger griješi kada tvrdi da sekularizacija na socijalnom nivou nije nužno povezana sa sekularizacijom na nivou svijesti. 22 (De)
sekularizacija svijesti pretpostavka je socijalne (de)sekularizacije, jer se upravo
na nivou svijesti dogodilo ono izmiještanje u čijem je iskustvu rođeno moderno
doba. Preispitivanje povijesti preispitivanje je toga iskustva. 23 Preispitivanje povijesti preispitivanje je same dispozitivnosti zapadne moći.
19
20
21
22

Isto, 156-158.
Žan-Luk NANSI, Dva ogleda, 15.
Isto, 9-10.

Vidjeti: Peter BERGER, The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics, 1999.
23 Žan-Luk NANSI, Dva ogleda, 15.
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Dispozitivnost u strateškom smislu predstavlja metafizičku preduslovnost
koja osigurava organiziranost i koherentnost diskursa – to je cjelina nejezičkih i iz
njih ishodećih jezičkih postupaka koja kao kontekst prethodno (i prije konstitucije
vlastitog samoiskustva) određuje što se unutar diskurzivnosti uopće može pojaviti
kao predmet iskustva. Otuda je dispozitiv pitanje moći i granica saznanja. 24 Od ukinuća zajednice postupak utemeljivanja dokaz je nemoći same moći. Jer neophodnost da se naknadno (a posteriori) sebi proizvodi uslov već jest indikator vlastite
nesigurnosti. Moderna moć jest, ali na nesiguran način. Otuda moć svoj dispozitiv
(uslove koji određuju ograničenost njene vlastite samoobjektivizacije) mora izmaknuti u budućnost i istovremeno tu svoju budućnost proglasiti prostorom konačnih
ciljeva i svrha. Tako moć sobom vremenuje iz budućnosti. Međutim, budućnost još
nije nastupila. A to znači da je podložna projektiranju, konstrukciji, oblikovanju. I
upravo tu, iz budućnosti, čiju dostignutost već nekako pretpostavlja, moderna moć
gradi svoj dispozitiv (svoje uslove važenja). A taj dispozitiv je vremenska teleologija. U dispozitivu Moderne, cjelokupna socijalna tipologija povijesti (klasifikacija
svih oblika društvenosti na osnovna tri tipa i to divljaštvo, varvarstvo i civilizaciju)
okončava se u trijumfu savremene europske civilizacije, koja je najsavremenija, i
najviša u hijerarhiji. To znači da se vrijeme i prostor završavaju na Zapadu. 25 Upravo ova taksonomija dokaz je prirode i ukaz na prirodu moderne moći. Moderna može da osigura sebe, može da osigura uslove vlastitog važenja, može da potvrdi sebe
kao moć samo ukoliko organizuje i upravlja poviješću. Jer iz budućnosti moć povijesno obezbjeđuje autocentričnu (egocentrizam, etnocentrizam, logocentrizam) inkluziju prostora (političkog suvereniteta zasnovanog na kontroli teritorije) i vremena (biopolitičkog suvereniteta zasnovanog na kontroli proizvodnje života). Moderna (Zapad) upravo jeste ta inkluzija. Pojam subjekta jest rezultat te inkluzije – subjekt je egocentrični i etnocentrični izraz moći. Nauka (ekonomija, biologija, lingvistika) logocentrični (opšti) je izraz moći – to je jedinstvo rada, života i jezika.
Utemeljivanje zajednice (svijeta), ponovno je utemeljivanje ekstaze. Ponovno utemeljivanje ekstaze utemeljivanje je ekstatičnosti vremena koja povijest
čini nedovršenom. 26 Stoga, dekonstrukcija povijesti Zapada (a Zapad je vrijeme
redukovao na povijest, a povijest na vlastito civilizacijsko kretanje) istovremeno
jeste dekonstrukcija moći Zapada, dekonstrukcija njegove subjektnosti. Ponovno
utemeljivanje ekstaze utemeljivanje je ekstatičnosti samog bitka kao granice na
24 Đorđio AGAMBEN, Dispozitiv i drugi eseji, Adresa, Novi Sad, 2012., 60-61.
25 John HOBSON, The Eurocentric Conception of World Politics. Western Inter-

national Theory 1760-2010, University Press, Cambridge, 2012.
26 Giorgio AGAMBEN, Il tempo che resta: Un comento alla Lettera ai Romani,
Bollati Boringhieri, Torino, 2000.
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kojoj se rastvara autarhija apsolutne imanencije, jer ekstaza nema subjekta nego
je singularni bitak taj kome se zajednica (ekstaza) događa. 27 Upravo u toj tački
dovršava se desubjektivizacija subjekta. 28 Desubjektivizacija subjekta osporavanje je moderne subjektnosti i njeno svođenje na fenomenalnost objektnosti, to je
de-formacija (de-formatio) subjektnosti, raz-rješenje subjektnosti od vlastite subjektivnosti, to je implozija samog principa identifikacije koja subjektnost sada
u-obličuje (in-formatio) kao čistu objektnost.
Zaključak
Jedina stvarnost moderne društvenosti je ili individua u liberalno-pozitivističkom smislu ili društvo u totalitarnom smislu. U prvom slučaju, liberalna dekonstrukcija iracionalnih autoriteta vodi u demokratski tip nihilizma – liberalnu
i sekularnu ugroženost, jer se negativna sloboda (oslobodilačko shvatanje slobode), vođena logikom individualnog razvoja, pojavljuje kao negacija bilo kakve
odgovornosti. U drugom smislu (Hegel) država se pojavljuje kao izraz socijalno-etičkog kolektivizma u kome se događa apoteoza omasovljavanja. Tako omasovljeno zajedništvo umjesto smisla nameće subjektnost i autonomnost mase. U
oba slučaja totalitarizam je posljedica neodgovornosti – individualizam oduzima
odgovornost jer ličnost redukuje na samorazvijajući subjekt a kolektivizam oduzima odgovornost, jer ličnost redukuje na ekspresiju objektivne stvarnosti. Međutim, ličnost nije ekspresija stvarnosti (objekt) niti stvarnost ekspresije (subjekt)
– ona egzistira prema onome (događaju) što joj dolazi u susret. 29 Dok građanska
prava i slobode predstavljaju pragmatiku sopstva to jest tehniku posrednog odnosa prema sebi, 30 dijakonija (odgovornost i žrtva kao služeće samoprinošenje)
predstavlja jedinu praksu sopstva. Otuda zajednica nikada nije zauzimanje za sebe samog nasuprot onom drugom, već upravo suprotno: zauzimanje za ono zajedničko između drugog i mene (interes kao inter esse). Zajednica kao vrijednosno otvoren intersubjektivni prostor drugog i mene, predstavlja transcendentnu
povezanost. To je prostor ekstatičnog izlaska ličnosti, intersubjektivni logos socijalnog. Zajednica kao kontinuitet kulturnih vrijednosti predstavlja medijum povezivanja ličnosti. Ona predstavlja ukorijenjenost ličnosti u kulturi, koja nam kao
27 Žan-Luk NANSI, Dva ogleda,10-13.
28 Pogledati: Luis ALTHUSSER, Essays in Self-Criticism, New Left Books,

London, 1976.

29 Ivan KOPREK, Filozofska kritika totalitarizma, Obnovljeni život, broj 51, 1996, str. 76.
30 Mišel FUKO, Vladanje sobom i drugima, Antibarbarus, Zagreb, 2010, str. 12/13.
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moralna podloga omogućava da primimo snagu iz svoga duhovnog tla. 31 Otuda,
razlika između demokratsko-građanskog identiteta na jednoj strani te ličnosti kao
pitanja zajednice na drugoj strani, počiva u tome što za razliku od demokratske
individualnosti, ličnost i zajednica vode u odgovornost. Odgovornost kao otvorenost za druge imenentna je zajednici, za razliku od tzv. „odgovornosti otvorenog društva“ koja nije ništa drugo nego opravdavanje bjega od odgovornosti putem pozivanja na odgovornost. Dok zajednica predstavlja habitus (prirodno stanje) ličnosti – prirodno iskustvo neposredne odgovornosti kao neograničeno izlaganje drugima koje briše granicu između mene i drugih, ugovaranjem odnosa sa
drugim, institucionalizuje se odgovornost, zbog čega ona prestaje biti praksis i
postaje pragma. Otuda demokratska inverzija odgovornosti nužno mora biti neuspješna – građanin kao politička forma modernog čovještva ne prethodi nego radikalno ukida ličnost kao etičku formu drugosti. Otvoreno društvo stoga, kao zatvoren projekat univerzalizacije liberalne demokratije, nije ništa više nego jedna konstrukcija moći koja teži da postane stvarnost – ideološka kondicioniranost
privida da koncept kolonizacije, obavezujući u svom totalitarizmu, može da predstavlja univerzalizovano jedinstvo čovječanstva koje posjeduje samorazumljivu
legitimaciju. Kako demokratija i totalitarizam imaju isti korijen i isti rezultat (instrumentalnu racionalnost), odgovornost otvorenog društva može biti jedino samozainteresovanost (samoerotizam) – autocentrično uspostavljanje sebe kao jedinog ishoda vlastitog erosa (životne energije). Budući da je žrtva primarna forma erosa, odgovornost otvorenog društva predstavlja individualnu sposobnost
donošenja racionalnih odluka, zasnovanih na tržišnoj procjeni mogućih posljedica i interesnom oprijedeljenju za korisnije od njih. Međutim, odgovornost nema
veze sa racionalnošću. Ona pretpostavlja zajednicu, a ne društvo, ona pretpostavlja ličnost, a ne građanski identitet. Odgovornost kao događaj ličnosti, odgovornost kao događaj zajednice jeste ličnosna odgovornost u zajednici, jer drugi kao
preduslov mene i odgovornosti mene nije racionalna instanca, odakle slijedi da
odgovornost i ne može biti racionalna distanca. Otuda totalitarna otvorenost savremenog društva jeste totalitarna otvorenost racionalnog brisanja (distanciranja
od) drugog – a to konsekventno znači ništa drugo do racionalno brisanje (distanciranje od) odgovornosti same. 32 Stoga, ako hoćemo da ostanemo ljudska bića,
31 Opširnije: Simona VEJ, Ukorenjivanje. Uvod u deklaraciju o dužnostima prema ljudskom biću, BIGZ, Beograd, 1995.
32 Identitetskim pragmatikama sopstva redukovati drugog na razliku znači redukovati drugog na posjedovanje, izvršiti nad drugim nasilje. Otuda redukcija ličnosti na (građanski, individualni) identitet uvijek jeste ukidanje odgovornosti. Vidjeti: Emanuel LEVINAS, Totalität und Unendlichkeit. Versuch über die Exteriorität, Freiburg & Munich, 1987, pp. 55.
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onda postoji samo jedan put – ne put u otvoreno društvo, kako to pogrešno misli
Poper, 33 nego saborni (καθολική) put u zajednicu bez uslova.
Nemanja Đukić 34

RETURN OF COMMUNITY AND THE
BATTLE FOR THE WORLD
Abstract
The article presents the political-theological and phenomenological elaboration the
basic idea of overcoming society with community (Jean-Luc Nancy). In the first part we
distinguish happiness (Aristotle) and auto-centric appropriation (Valdenfels) as the basic
experience and basic political imperative premodern (community) and modern (society)
experience of existence. Arise from them: autonomy (Dugin) as a self-organizing community life (community) and sovereignty (Schmitt; Anidjar) as auto-centric appropriation
of living space (society as lebensraum). The consequence of the sovereignty is a hostility
(question the against-existence) and secularization (de-onthologisation) the world. In the
final part of article we point out on the important aspects (ecstatic) of re-foundation (desecularization) the community (the world).
Key words: Community, society, autonomy, sovereignty, (de)secularization.

33 Rejmond POPER, Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji, Elektronsko izdanje, Prvi
tom, str. 260.
34 University of Banja Luka Faculty of Political Science, nemanjadjukic00@yahoo.com

PRIKAZI I OSVRTI
TEORIJE KULTURE
(Đuro Šušnjić, Teorije kulture, Beograd, Zavod za udžbenike, 2015, str. 510)
Evo razloga za radost, ovdašnjoj
naučnoj misli Đuro Šušnjić daruje još
jednu knjigu. Već prve stranice su mi
odagnale tihu zebnju da li će uspjeti da
se i u ovom pozamašnom radu kreće
po teorijskim proplancima do kojih se
vinuo u prethodnim knjigama. Teorije
kulture, u čijem se jezgru nalazi neugasli ludistički plam, svjedoče o zavidnoj spoznajnoj i predavačkoj kondiciji
profesora Šušnjića. Saobrazno sadržaju knjige koju predstavljam, on je primjer da duh može stvaralački prkositi
zamoru tijela. Amin!
Nakon što se znalački okušao na
mnogim područjima znanja, kao što su,
primjerice, sociologija saznanja, religiologija, metodologija, teorija povijesti,
stvaralački nemir ga je nekako očekivano odveo i ka kulturološkim vidicima.
Koliko god se njegova saznajna lupa
prelamala na raznovrsnim predmetima,
stepen Šušnjićeve teorijske dosljednosti i zaokruženosti odista je neponovljiv. Bio bi pogolem istraživački izazov
da se iz ove vremenske tačke osvrnemo
na njegov opus, na postojanost i mijene njegovog misaonog razvoja. Nije se
plašio da dospje i u protivrječnost, nije
li to katkada zalog saznajnih iskoraka i
moralne tankoćutnosti.

Za hermeneutičke maštare njegove knjige, pokazaće se da ni Teorije
kulture nisu izuzetak, predstavljaju izdašnu građu. Svaki put nam nešto novo došapnu, pošto ih krasi značenjska
punoća i stilska izbrušenost. Svejedno
da li zavirimo među korice naslova kao
što su Ribari ljudskih duša, Znati i verovati, Dijalog i tolerancija ili, pak, Religija zaključujemo da im protok vremena nije naškodio. Čini se, štaviše, da
one još uvijek čekaju svog savršenog
čitaoca i tumača, koji, razumije se, nikada neće, kao u znamenitoj Beketovoj
drami, ni doći. Uostalom, bezinteresna
težnja da se dopre do istine, premda
nam nije dato da budemo njeni konačni
posjednici, tvori onu tačku do koje se
možemo uzvisiti.
U Šušnjićevim spisima oduvijek su bila uzbudljiva i svojevrsna autopoetička razabiranja. Ona su sastavni
dio narativnog tkanja njegovih knjiga
i nisu omeđena samo na prolegomene
ili, možda, pogovore, već se na svakoj
stranici razaznaje poneka od crta spoznajnomoralnog portreta autora. Jednovremeno, upravo uvodno i završno
slovo bivaju više nego zgodan okvir za
Šušnjiću svojstven (samo)ironijski otklon, donekle uporediv sa Sokratom,
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kome je, uzgred rečeno, svojevremeno
posvetio srčani traktat.
U podnaslovu je naznačeno da
su Teorije kulture sabrana predavanja
profesora Šušnjića, koja je održavao
na raznim fakultetima u minulih desetak godina. Detalj da se radi o predavanjima dovoljan je razlog za lični vremeplov u drugu polovinu 90-ih godina prošlog stoljeća. I danas sebi mogu živo predočiti svečarsko raspoloženje koje me kao studenta obuzimalo četvrtkom ujutro. Naime, tog dana
nas je u učionici 312 beogradskog Filozofskog fakulteta profesor Đuro Šušnjić okrepljivao pojmovnim tananostima i teorijskim poniranjima. Podstrekivao nas je da podrivamo scijentistički rigorizam, težio je da prikaže, s one
strane krutog pozitivizma, višeslojnu
društvenu zbilju. Naslućivali smo da je
pred nama odista rijetka ličnost, predavač koji spaja istraživački etos sa moralnim nagnućem, spoznajni eros sa
kritičkim impulsom.
Teorije kulture se preporučuju da postanu neka vrsta kulturološkog kompendijuma, kojem će se mnogi vraćati po teorijske smjernice i, ništa manje, po spisateljsko nadahnuće.
Istovremeno, one čine nastavak Šušnjićevih promišljanja i razvrstavanja teorijskih plodova, koje je u međuvremenu odnjegovao. Imajući u vidu o kome,
i o kojoj temi pišemo, više je nego primjereno da autora ovog štiva imenujemo brižnim gradinarom pojmova i ri-

Prikazi: Dražen Pavlica

ječi. Valja razbistriti, u mjeri u kojoj
nam je to dostupno, pojmovnu pometnju i kukavnu teorijsku razdrobljenost
vremena s(v)a(g)dašnjeg. Ima li, uostalom, dostojnijeg zadatka za mislioca od rastjerivanja tmina neznanja, od
uvezivanja lakomisleno rastočenog, od
davanja glasa onome što može biti naša manje rđava sutrašnjica.
Nikada Šušnjić nije zazirao od
smjelih kritičkosaznajnih ucjelinjavanja, što i Teorije kulture višestruko potvrđuju. Kako to u uvodnim riječima
ove knjige stoji, naglasak je na sveobuhvatu i teoriji, a ne na razlaganju i
činjenicama. Dabome, ne radi se tu o
međusobno isključujućim saznajnim i
metodskim strategijama, već o svijesti
da se teorijska cjelina ne smije raspršiti
u besplodnoj volji za raščlanjivanjem.
Imajući u vidu preovlađujući duh epohe, teorijski nazori spoznajnog ucjelinjitelja kao što je Đuro Šušnjić bivaju tim dragocjeniji. U temelju njegove težnje za ucjelinjavanjem ne nalazi
se povlašćena tačka sagledavanja, već
naizmjenično zauzimanje različitih i/
ili suprostavljenih saznajnih stanovišta. Neumornim kruženjem oko predmeta spoznajne znatiželje, kao i gipkim misaonim i pripovjedačkim manevrima, autor podastire još jednu teorijsku slagalicu.
Odmah mi je zapalo za oko da
je ova studija možda sazdana i na izvjesnim numerološkim, odnosno, simboličkim igrarijama. Sem što se radi o
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decenijskom predavačkom pregnuću,
Šušnjić ponire i u deset poimanja srži kulture. Najzad, i opšteteorijskih pitanja o prirodi i funkciji kulture, kako
je to naznačeno u uvodnom poglavlju,
upravo je, pogađate, deset. Možemo
samo nagađati da li je poslovično dosjetljivi autor imao na umu pitagorejce, kojima je broj deset simbol sveukupnog stvaranja. Ako ništa drugo, pitagorejska Tetraktisa, simbol sveobuhvata u kretanju, može poslužiti kao podesna metafora za Šušnjićev dinamički
holizam u ovom spisu.
Kako započeti predavanja ako
ne inicijalnim opojmovljenjem kulture, onoga o čemu će se docnije podrobno, i iz mnoštva uglova, kazivati. Daje nam se do znanja kako se susrećemo
sa pojavom koja se opire bilo kakvom
jednoznačnom određenju. Koliko god
postojala opasnost da saznajno obnevidimo od kaleidoskopa njenih opredmećenja, valja se osmjeliti na teorijska
uopštavanja kulture. I u Teorijama kulture, Đuro Šušnjić se vješto kreće između idealnih obrazaca i neposrednih otjelovljenja, u ovom slučaju između kulture po sebi i njenih neizbrojivih
konkretnih obličja.
No, da vidimo kojih je to deset
shvatanja kulture podastro autor u prvom dijelu knjige. Redom su promišljane: strukturalistička, funkcionalistička, psihoanalitička, kritička, hermeneutička, postmoderna, ciklična,
evolucionistička, difuzionistička i, naj-
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zad, teorija o porijeklu kulture. Uputno je to što su na početku svakog od
poglavlja o naznačenim teorijskim stanovištima izdvojene ključne kategorije
i glavni predstavnici. Kako bi se čitalac inicirao u zadati pristup, prvi redovi poglavlja pružaju lapidarna određenja pobrojanih teorijskih osmatračnica. Šušnjić uspostavlja sponu sa naučnim nasljeđem, na taj način oživljavajući sve utišaniju, malodušniju i samodovoljniju teorijsku zajednicu.
Kao pomnog čitaoca Šušnjićevih spisa, u samom začetku najveću radoznalost mi je izazivalo poglavlje o
postmodernim teorijama kulture. Već u
prvoj rečenici nailazimo na nedvosmislen zaključak kako postmoderna teorija poriče „sve univerzalne ideje, verovanja i norme“. Sažimajući postmodernu misao u tri središnje postavke – ontološki pluralizam, gnoseološki i aksiološki relativizam – autor ih podvrgava
kritičkim uvidima. Nipošto se kod Šušnjića ne radi o bojazni od razlike po sebi, već od njenog umnogostručavanja
do u beskraj, što vodi ka prekomjernom uzmicanju opštosti. Kao što je
negda postulirana istost gušila drugost,
tako danas razlika nalaže da joj se nadoknade, kako hinjena tako i neporeciva, modernistička zakinuća. Ukidanju
napetosti između univerzalnog i partikularnog izlišno je i nadati se, ali je
nužno i poželjno stremiti ka sociokulturnom ekvilibrijumu opšteg, posebnog i ličnog. Uostalom, nije neusagla-
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siv naum kulturne antropologije da se
humanitet njeguje kroz razlike sa filozofskoantropološkom čuvarnošću svega onoga što je ljudima zajedničko. I
ovdje se pokazuje da (nenasilnu) cjelinu kulture i čovjeka ne možemo uspostaviti kroz međusobno isključive kategorije i gledišta.
Za razliku od prvog dijela knjige koji uokviruju teorije kulture, drugi dio Teorija kulture donosi razuđeniji tematski registar. No, i ovdje je, dabome, riječ o kulturi, koja se posmatra u odnosu na njoj pripadajuće, kao i
iz kulture izvedene pojmove i pojave.
Razmatra Šušnjić odnos prirode i kulture, socijalnog ustrojstva i simboličkog poretka, kulture i civilizacije, zvanične i nezvanične kulture, društvenog
karaktera i kulturnog obrasca. Poglavlja su zaslužili i simboli, vrijednosne
i normativne konfiguracije, mitotvorstvo u politici, srodnosti i razlike između religije i magije, odnosno religije i nauke. Šušnjićevu kritičku pažnju
privukle su i pojave kao što su kulturni determinizam, etnocentrizam, relativizam, multikulturalizam, a ponajviše masovna kultura. Ako pridodamo da
su preostala poglavlja posvećena javnim glasilima, jeziku u političkom zabranu, (ne)sravnjivosti intelektualaca i
inteligencije, biva jasnije sa kojim se
sve sadržajima autor uhvatio u koštac.
Najposlje, nit koja prožima prvi i drugi dio knjige čini dijaloški pristup kulturi, podjednako neophodan u svakod-
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nevnom i javnom činjenju, kao i u teorijskim osmišljavanjima.
Dijaloška teorija kulture, koju skicira Đuro Šušnjić, nemoguća je
bez ozarujuće kulturne polifonije i višestranih kulturoloških sagledavanja.
Jednovremeno, dijaloški tip kulture se
sustiče na razmeđi nedovršivih ucjelinjavanja, epistemoloških samjeravanja i samoumjeravanja, kao i uzajamnog podučavanja saznajno ljubopitljivih. Tu naprosto nema mjesta za neku vrstu solipsizma, naročito je ovovremena globalizovana kultura nezamisliva bez drugosti i (nesvodivih) razlika. Naš autor spretno vijuga uzanom
stazicom između razdešenog trijumfa
mnoštvenosti i tlačiteljske jednoobraznosti. Sopstveni teorijski i egzistencijalni glas Šušnjić pridodaje nekoristoljubivim tragaocima za čovječnijim i
umnijim kulturnim obzorjima.
Da li se u postmodernom Vavilonu više neko i može osjećati pozvanim da ustane u odbranu uniženih univerzalnih vrijednosti? Ako je odgovor
potvrdan, ponajviše je intelektualac
kadar da promisli razloge i posljedice
otužno uznapredovalog dezuniverzalizovanja. Upravo zbog toga, i uprkos
svemu, prvenstveno intelektualac kome nije otupila kritička oštrica nastoji da vrati dostojanstvo bezinteresnom
istinoljublju. Jedno od najpodsticajnih
poglavlja Šušnjićeve knjige, dakle, govori o uzvišenom poslanju nekolicine
koji se ne mire sa prevlašću svaštari-
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ja, ili, tačnije rečeno, koještarija. Čak i
po cijenu (samo)otuđenja, intelektualci
treba da ukazuju kako se svakodnevno
iznevjeravaju čovječnije i razboritije
mogućnosti. Oni su nosioci umne kulture, koja daje varljivo obećanje kako
se, ipak, može istupiti iz, kako to veli pedantni mudrac iz Kenigzberga, samoskrivljene nepunoljetnosti.
Poput svega onoga što je rečeno u poglavlju o hermeneutičkoj teoriji
kulture, ne samo ova Šušnjićeva knjiga
ostavlja široke margine za pregršt tumačenja. Priziva čitaoca da bude sastvaralac, da na osnovu svog životopisa i društvenokulturnog zaleđa domisli
i domašta ono što je (ne)izrečeno. Ekovu književnoteorijsku postavku o otvorenom delu mutatis mutandis možemo
primjeniti i kada se radi o Šušnjićevom
pristupu u naučnom domenu. U svoje
je djelo metodski ugradio višestajališnost, koja, što je jedno od najvećih postignuća, ne zapada u vrijednosni va-
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kuum. Naime, nema tu ni traga kukavičkom i, u krajnjem ishodu, samoništećem moralnom i spoznajnom relativizmu. Razigrano persifliranje, vedra elegičnost, elastični paradoksi samo doprinose da značenjski hijatusi
budu takvi da se u njih mogu udjenuti
odvažni i usredsređeni čitaoci. Premda
Šušnjić nije sklon postmodernim preutemeljenjima, u njegovim se spisima
mogu detektovati i postmoderni estetički postupci.
Na samom kraju, priznajem kako mi je teško odgonetnuti (sve) razloge uskogrudosti ovdašnje naučne čaršije prema neuporedivim Šušnjićevim
spisateljskim i saznajnim domašajima.
Kako to da jedan takav filozofski i naučni opus nije uvažen u onoj mjeri u
kojoj je to zaslužio? Najzad, kako to
da je doba koje je prozuklo od razgalamljenosti o pravu na samosvojnost nekako negostoljubivo prema onima koji
to vjerodostojno oličavaju?

Dražen Pavlica
Filozofski fakultet UB, drazenpav@gmail.com
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RELIGION AND IMAGE OF THE SELF
Kuburić, Zorica, 2014, The Self-Image of Adolescents in the Protestant
Family: A Study of Seventh-Day Adventist Families in Predominantly Orthodox Serbia, The Edwin Mellen Press, USA, 594 pages. ISBN-10: 0-7734-4331-2
/0773443312; ISBN-13: 978-0-7734-4331-0 / 9780773443310.
In the heart of great political turmoil that encompassed Yugoslavia in
the 1990s, where religion has been all
but forbidden during the socialist regime, Zorica Kuburić offers a look into
the minds of young Adventists in “The
Self-Image of Adolescents in the Protestant Family.”
With the slow reemergence of
religiosity during the Yugoslav Wars,
when the Orthodox Church was regaining popularity in Serbia, Kuburić chooses to delve into a very private, close-knit Adventist community and family. The contemporary way of life puts
enough pressure on religious populace, but Protestants in Serbia are under
even greater pressure due to the largely
dominant Orthodox population.
The author’s study, conducted
between 1993-1994, aims to portray
an average Protestant family and, more importantly, determine the influence
of religion on adolescents regarding its
social and psychological significance
on their development and subsequent
self-image, and compare them to Orthodox adolescents and families. It consists of two parts, theoretical and empirical.

Dealing with adolescents in
terms of religion demands a greater
context than merely the religious one.
Granted, religious influence is the main point of the research, but not the only notion that shapes the mind, which
is why Kuburić explains the social aspects and the psychological profile of
family life, from Rohner’s parental acceptance-rejection theory to socialization in the theoretical part. It illustrates
the importance of a parent when transforming a child into an adult, in terms
of punishment and praise, limitations
and freedom, i.e. the manner in which a parent chooses to raise a child and
assure the necessary behavioral norms.
Religiosity, on the other hand, is
slightly more difficult to observe and
properly define, considering the numerous forms and practices of religion.
From a sociological standpoint, Kuburić defines religion as a “social phenomenon which is revealed outside an individual” (p. 57). However, seeing that
religion is reflected in an individual
through sets of beliefs and behaviors,
the author explains that religiosity is “a
subjective system of attitudes” (p. 57).
Religion, therefore, influences a belie-
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ver’s manner of thinking, feeling; this
is why one’s image of God is crucial,
as the very understanding of it shapes
the believer’s mind.
The author examines the faith alone doctrine as well – or sola fide
– which is commonly accepted among
various Protestant churches, including
the Seventh-Day Adventist church, and
what it actually is in practice, not only
in theory, since the means of salvation
is an important aspect of religion and,
hence, the believers.
The extensive research is provided in the empirical part of the book; the research is conducted on over
five hundred participants, members of
Adventist churches and public schools. Kuburić provides input of adolescents, as well as adults – parents, teachers, pastors. Having previously dealt
with family and the image of self throughout her academic career, her approach to the subject is impartial, yet full
of understanding and warmth not often seen in studies of comparable scope and significance. While reading the
book, it becomes clear how much love and effort the author invested in finding the answers and presenting them
to the reader.
Teenagers in Adventist families, according to the results of the research, are in a rather difficult positon. They are, in a way, outcasts; the
freedoms non-Adventist youth may take for granted present one of the cau-
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ses for the Adventists’ relative isolation from the rest of society. While other
young people go out and party, drink,
smoke tobacco, and wear the clothes
they wish, Adventists look from afar
in a perpetual dilemma – to try or not
to try. Their religion forbids such freedoms, and in the inherent need to please their parents they abide by those rules in most cases, which is when
they encounter the lack of understanding from non-Adventists. Additionally, they are unprepared to deal with life outside of their own community, to “face the realities of these times”
(p. 336). That, however, does not mean
they wish to be isolated, as the author
states that the need to learn the world
never disappears, as they are “forever
leaning towards the world in a desire
to try the forbidden fruit” (p. 336). On
the other hand, young Adventists know
God from a very early age, they are familiar with the Bible and study it regularly, they are aware of the need for spiritual fulfillment, subsequently making
them less aggressive, more respectful
of their family and friends, and willing
to help others when necessary. This is
one of the main reasons why adolescents from Adventist families tend to
spend their time among other Adventists.
Growing up in Adventist families has its own drawbacks. Families
being mostly patriarchal, it is up to the
father to instill the belief in God, as it
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is the most important goal to be achieved, and it is absolute. However, this
is done through control; Adventist adolescents do not have a lot of autonomy
when it comes to decision making and
everyday life. Additionally, as the author states, on the inducing-preventing
scale, where the former denotes praise and support and the latter punishment, which is supposed to be used only as a last resort, when all other options are exhausted, “parents in Adventist families use much more the method
of prevention compared to the general
population” (p. 379). Another problem
is that upbringing is more focused on
what not to do, as opposed to what to
do; there is a visible lack of specific goals, but the restrictions are clear. The
expectations are, nevertheless, high
and children raised in religious families are under a great deal of pressure
to live up to them.
Their own image of themselves,
subsequently, suffers. Since parents
expect a lot from their young, children
expect a lot from themselves as well.
The authoritarian family life makes
them feel less loved and less accepted,
and finding themselves unable to encounter understanding both within the family and the rest of society is what ultimately makes their image of the self suffer. Religion, therefore, should
provide a means for a happy life, since
trust in God makes the hardships of life
easier to bear. Surprisingly, religiosity
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is somewhat taken for granted by adolescents from such families, and it does
not make their path any less complicated. For them, God is absolute, but not
always necessarily benign.
The image of God is dichotomous: the God who loves and forgives, and sends His son to save humankind, and the God who punishes,
and destroys everything on Earth except Noah and other passengers on the
Arc. Naturally, believing and focusing
on one or the other image is important,
as the effects on believers are different
– instill fear or promote love and understanding. Kuburić hypothesizes that
the image of God is formed, first of all,
within the family, from the parents and
the manner in which they choose to raise their children – praise or punishment. The former would create an image of a benevolent, merciful God, since “the feeling of being accepted by parents results in trusting God” (p. 533).
The latter, on the other hand, would instill the image of a strict one.
This is a very interesting result,
since the Seventh-Day Adventist church asserts that belief in God alone is
enough for salvation, meaning that, for
Adventist children, faith in God is the
way to salvation, and it would lessen
the pressure on individuals when it comes to behavior and freedom. In practice, however, it does not appear to be
so, for the many restrictions put upon
the young instill fear of God and fe-
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ar of sin; that, in turn, creates a legalistic atmosphere, where what one does matters more that faith alone. Their belief system is, consequently, different to what it is supposed to be according to the rules of the Adventist church, and more attention should be paid
to correcting these wrongs.
“The Self-Image of Adolescents
in the Protestant Family” is, first and
foremost, an academic study, and it would serve as a reliable and comprehensive source of information for all students and professionals in need of such information. However, bearing in
mind everything available in this book, it is more than that. The theory is
provided with a lot of understanding
by the author, and it is rather simpli-

fied for the non-expert and, consequently, easy to understand. All the terminology is explained, all the theories defined, and all the statistical data clarified so that ever a reader with no foreknowledge on the subject may and will understand it. Furthermore, the book
is interesting to read, as it does not only
provide an insight into the upbringing
and its effects in the families of 7th Day
Adventists, but religious families in general and non-religious ones. The book
would, finally, serve as a guide to all parents and provide them with insight into their own actions and inactions, and
the consequences of the same. Religion is a very important sociological and
psychological factor in our reality, and
it would be wise to treat it as such.

Marija Kačavendić
University of Novi Sad, Faculty of Philosophy
kacavendic@gmail.com

Сʼ ОНЕ СТРАНЕ ЕКСТРЕМИЗМА
ИДЕЈА СРЕДЊЕГ ПУТА У ФИЛОЗОФИЈИ РЕЛИГИЈЕ
Драган Јаковљевић, Сазнање, толеранција, вера.
Популарни есеји, Подгорица: 3М Макарије, 2014, стр. 304.
„Чини се… да и учења великих традираних религија… јесу начелно
спојива са оријентисањем на одмереност и умереност, на средње
и посредујуће позиције између крајњих алтернатива.“
Савремене тенденције у до
мену друштвено-хуманистичких на
ука показују све израженијом по
требу да се релевантне теме не об
рађују искључиво са тачке гледи
шта једне једине дисциплине, него
из више перспектива, дакле, не унивећ мулти- и трансдисциплинарно.
Управо такав приступ тематици на
лазимо у књизи Драгана Јаковљеви
ћа, Сазнање, тол еранција, вера. По
пуларни есеји, што и не чуди, пошто
је сâм аутор, иначе редовни профе
сор на Универзитету Црне Горе, фо
кус свог интересовања сконцентри
сао на пресек различитих дисци
плина као што су научна методоло
гија, епистемологија, етика, теор и
ја религије и културе. Зрео плод та
квог трансдисциплинарног оријен
тисања јесте и његова збирка есеја
који се тичу односа и преплитања
тематике сазнања, толеранције и ве
ре. Утисак рецензента је да би се ов
де чак пре могло говорити о студија
ма него о есејима, узимајући у обзир

комплексност обрађиваних предме
та и делиберативни стил аутора који
захтева потпуну концентрацију чи
талаца. Ови есеји су свакако попу
ларни за оне који су већ упућени у
материју и баратају апаратом фило
зофске аргументације – они други
ће морати да се привикну на висок
ниво аргументације, како би што ду
бље зашли у анализу проблема пре
дочених у овој књизи.
Јаковљевић, као ученик зна
менитог немачког методолога Ханса
Алберта, поборник је критичко-ра
ционалног мишљења, али не и његов
крути следбеник. Он према сопстве
ним речима заступа следеће мето
долошке приступе: трансдисципли
нарност, феноменолошку дескрип
цију, критичку рефлексију плурал
ности мишљења, аналитички трет
ман проблема уз прихватање добро
разложених алтернатива, зауз имање
умерених и посредујућих позиција у
филозофским и другим дебатама. Но
главни методолошки образац којег

382

се придржава овај аутор јесте прона
лажење и слеђење средњег пута, да
кле избегавање једностраних и ради
калних становишта приликом реша
вања проблема. Како на теоретском,
тако и на практичном плану: аутор
бира пут између чисто тржишне и
стриктно планске привреде, између
„робусног америчког капитализма“
и „централизоване планске привре
де реалног социјализма“ (стр. 16).
На аксиолошком плану то значи за
ступање „вредносног релативизма“,
захваљујући којем се прихватају и –
што је од посебне важности за ње
гову концепцију религије – толери
шу културно-вредносне различито
сти, тако да се у ствари ради о ста
новишту између „апсолутизма уни
верзалних вредности“ и „радикал
ног, неограниченог релативизма“. У
политичком погледу Јаковљевић је
следбеник идеја недавно премину
лог, бившег канцелара Немачке Хел
мута Шмита, који је принцип ком
промиса сматрао главним принци
пом демократије. Најзад, напросто
аристотеловски, слеђење регулатив
не идеје „средњег пута“ треба зна
чити да се у свим проблемским кон
стелацијама треба придржавати сре
дине примереној у односу на нас, а
не аритметичке средине у односу на
ствар, што је у складу са практич
ком разборитошћу. Аутор се тако за
лаже за примену начела умерености
у сфери мишљења и делања.
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Сходно тематској оријента
цији часописа, главни акценат овде
приложеног приказа биће на разма
трању толеранције и вере. Но ипак
треба нешто барем укратко рећи о
епистемолошким и етичким пита
њима покренутим и обрађиваним
у овој публикацији. – У свом дру
гом есеју аутор даје приказ пој
ма и типова знања из перспективе
модерне епистемологије, посебно
оне научно акцентуиране. Тај есеј
се може читати и независно од дру
гих есеја, а може имати и пропе
деутички карактер, па се његовим
ишчитавањем читаоц
 и могу упо
знати са историјатом епистемоло
гије као филозофске дисциплине.
Посебно се разматрају идеје пред
ставника критичког рационализма,
Карла Р. Попера и Ханса Алберта.
Такође се укратко скицирају моде
ли описа формирања и раста науч
ног знања (кумулативистички, ево
луционистички, револуционистич
ки, херменеут ичко-нормативистич
ки модел – види стр. 50–58). Аутор
разликује две врсте кумулативизма:
„хјуеловски ригидни обухватни“ и
„парцијални и флексибилни“ куму
лативизам који у одређеном смисла
заступа Попер (мада се Јаковљевић
ограђује од Поперовог становишта
по том питању, сматрајући да По
пер није довољно у позитивном
светлу приказао кумулативистичку
традицију).
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Иако није назначена у наслову
као посебна тема, може се рећи да је
један од главних предмета које Јако
вљевић обрађује у својој монографи
ји заснивање етике као засебне ди
сциплине, а посебно разматрање ње
не нормативне димензије у најдужем
есеју „Нормативна етика у друштве
ном контексту: проблем њеног озби
љења и природа примењене етике“
(стр. 106–189). Помало је необич
но зашто у наслову ове монографи
је нема израза ‚етика’ (алтернатив
но: ‚вредности’), ако се узме у обзир
чињеница да је највећи део текста
(око 120 страница!) посвећен упра
во овом предмету. Разматрање етич
ке проблематике у склопу овог де
ла заслужује пажњу, јер се овде же
ле превазићи неке предрасуде и по
грешне претпоставке, као и дати но
ве смернице у заснивању ове важне
филозофске дисциплине. Тако се по
кушава кориговати (квази-идеоло
шки) отклон од разматрања биоло
шких (пред)услова за развој морал
ности, како је био практикован нпр.
у југословенском неомарксизму. Аутор критикује антропоцентризам и
анти-натурализам неомарксиста и,
ослањајући се на истраживања Ерн
ста Мајера и Мајкла Раса о корела
цији природне селекције и развоју
етичких диспозиција које се у руди
ментарној форми могу пронаћи и код
развијенијих животиња, покушава
уклопити биолошко-генетичке уви
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де у концепцију о људском моралу,
али не западајући у наивни натура
лизам, који тврди да је тај морал пука
илузија. Аутор тако заступа „тезу о
постојању извесног парцијалног, али
значајног континуитета између на
чина понашања и културе код живо
тиња и оних код људске, као компле
ментарног дисконтинуитету до ко
јег често долази на вишим степени
ма културног развоја људске врсте,
прожетог продуктима науке, уметно
сти, религије…“ (стр. 98). На тај на
чин и у овом проблемском пољу до
изражаја долази ауторово заузима
ње средњег, помирљивог пута изме
ђу крајности и екстремних позиција.
Но ваља се сада окренути оним
појмовима који су овде од кључног
значаја: толеранција и вера! У есе
ју „Аспекти толеранције и нетоле
ранције: Смисао и модуси респек
та пред плуралностима испољавања
друштвеног живота“ (стр. 190–214),
аутор даје суптилну појмовну ана
лизу, разграничавајући је од когни
тивистичког становишта које засту
па Јирген Хабермас. Разматра се слу
чај тзв. билатералне (не)толеранције
као узајамног (не)прихватања специ
фичности другог човека, друге пози
ције, друге религије итд. Једностра
на толеранција се показује као недо
вољна за остварење хармоничног, де
мократског саживота са другим љу
дима. У чисто етичком погледу то
леранција се одређује као врлина, а
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у конституцион
 алном као политич
ка норма. Она се не треба схватити
само у ужем смислу, како је одређују
представници контемплативно-ког
нитивистичког становишта, наиме
само као нешто што почива на разли
ци у убеђењима – база се овде про
ширује на разлике у начинима афек
тивно прожетог понашања („ири
тираност непријатним подражајима
из културно хетерогених делова со
цијалног окружења или побуђива
ње неке зависти, погођености сује
те, осећања властите угрожености и
угрожености групе којој се припада,
са тиме повезана срџба према испо
љавању другачијих, од наших вла
ститих видно одударајућих обича
ја и начина понашања…“, стр. 192).
Аутор разликује негативну од пози
тивне толеранције, односно пасивну
од активне. Она прва би се састоја
ла у „подношењу присутних разлика,
без њиховог прикључног позитивног
признавања“ (стр. 193). Иако то ни
је најоптималнији вид толерисања
разлика, аутор сматра да би био ве
лики помак у односима између му
слимана и хришћана у неким африч
ким земљама као што је Судан, када
би се практиковала макар и таква вр
ста пасивне толеранције. За разлику
од толеранције, нетолеранција не мо
же бити негативна, већ је увек пози
тивна и активна – јер она никада не
може бити неутрална у односу према
свом предмету. Постоје две врсте би
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латералне нетолеранције: умерена,
када се не уважавају схватања и на
чини понашања иномислећих и ино
верујућих, те радикална, када се де
латно омета или осујећује заступање
различитих схватања и ставова. Аутор се тако залаже за културу при
знавања других као једнаких у до
стојанству и правима, што не значи
да се тиме уједно признају садржа
ји тих посебних схватања света. Та
кав стил опхођења аутор сматра нео
тклоњивом претпоставком слободе
у плуралистичким друштвима. За
нимљиво је да се таква врста толе
ранције не треба оријентисати пре
ма разлици између истине и неисти
не. Напослетку, аутор даје класифи
кацију различитих облика толеран
ције: (а) морални феномен толеран
ције као формиран на основу слобод
не воље и базиран на респекту пре
ма разликама, (б) прагматски моти
висан начин толерантног поступа
ња, (в) према прописима позитив
но-правног државног система устро
јен начин поступања и (г) избор који
се руководи нормама политичког по
ретка, културне традиције и социјал
ног окружења.
Јаковљевић не преферише ни
један од ових облика толеранци
је, него покушава дати диференци
рану слику о могућностима њихове
примене у зависности од контекста
и специфичности међуљудских од
носа. Примена толеранције се мо
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же разматрати на два нивоа: на ми
кро-нивоу, када се рецимо постави
питање толерисања нпр. неке групе
верника унутар одређеног друштва
(хришћана унутар исламског дру
штва), и на макро-нивоу, када се по
сматрају односи између различитих
култура (хришћанске и исламске као
такве) у светским размерама. Аутор
сматра да се принцип консеквент
но реализоване толеранције може
остварити само онда када не дође до
раскорака његове примене у микрои макро-контексту (нпр. када се не
прихвати неконсеквентно понаша
ње да се подрже верске, политичке и
друге диференције споља, а не толе
ришу унутар истог тог друштва). На
крају он прихвата идеју Паула Ло
ренцена, оснивача тзв. Ерлангенске
школе, да сношљивост плуралности
животних форми треба подстица
ти кроз законодавство и управу, чак
и средствима међународног права и
према уредбама организације Уједи
њених нација и других транснацио
налних институција.
Проблемима контекстуализа
ције вере у савременом друштву Ја
ковљевић се интензивно бави у есе
ју „Ка добу постсекуларности: Ре
лигије у друштву између фактично
сти и потенцијала деловања“ (стр.
235–301). У њему он полази од то
га да су религије „важни консти
тутивни, у састав друштвених за
једница интегрисани и њихови ути
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цајни делатни сегменти од среди
шњег значаја и широког спектра де
ловања“ (стр. 235). Аутор се уздржа
ва од априорног идентификовања ре
лигија као идеолошких конструкци
ја, како је то у блажој форми учини
ла социологија знања, а у оштријој
марксистичка теорија друштва. Оно
шта га у овом тексту занима није са
држинска анализа одређених вер
ских учења, већ разматрање функ
ције религија у друштву. Он сажи
ма могуће функције религијских си
стема у следећих неколико категори
ја: (1) стварање и одржавање симбо
лички структуир аних колективних
уверења, укључујући њихову инсти
туцион
 ализацију, (2) осмишљавање
људског постојања као егзистенци
јална функција, (3) легитимација ра
зних идеологија и ауторитета, (4) ре
глементација понашања на тај начин
да оно буде од колективне користи
(хуманистички аспект) и (5) устано
вљивање кохезије одређене друштве
не заједнице. Томе је супротставље
на дисфункционалност религија у
виду (1) њихових дезинтеграционих
дејстава на структуру друштвене за
једнице, (2) развијања верске нетоле
ранције, (3) игнорисања новоетабли
раних вредносних система због ја
ког традиционалистичког усмерења,
те у виду (4) дестабилизовања де
мократских основа савременог дру
штва. Аутор је заговорник мишљења
да тзв. „верски плурализам“ не мо
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ра значити угрожавање социјалне ко
хезије, већ да, напротив, може бити
подстрек за њено учвршћење. У да
љем току обрађивања теме он се ба
ви теор ијама религије социолога зна
ња Петера Л. Бергера, теоретичара
погледа на свет Ернста Топича, а по
себно му је важно разматрање рели
гије коју је дао критички рационали
ста Ханс Алберт (Алберт, као његов
духовни ментор, одиста је у многим
сегментима његове публикације био
инспиративан за Јаковљевића, мада
он уме да буде и критички настро
јен према свом учитељу). Према Бер
геру, главна функција религије лежи
у повезивању конструкција стварно
сти у једном реалном друштву са јед
ном другом врстом стварности, са
оном трансцендентном – Јаковље
вић овде говори о „космологизова
њу“ ефеката религије, што значи њи
хово „уклапање у известан космички
референцијални оквир“ (стр. 243). И
док Алберт сматра да натурализам,
који уважава једино знања из при
родних наука, производи легитима
циону кризу религије, аутор пак ука
зује на могућност узајамног употпу
њавања, односно конвергенције нау
ка и религије. Исто тако се према ње
говом мишљењу не сме игнориса
ти допринос официјелних религио
зних доктрина самокритичком одно
су верника према сопственим и ино
верним претпоставкама (чак се ту
препознаје и њихов просветитељски
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потенцијал), такође ни њихов утицај
на научнике и истраживаче природе.
Ваља се суочити са реалним после
дицама процеса модернизације у од
носу на статус религија. Јаковљевић
сматра да није довољно консеквенце
тог процеса по религију изводити са
мо из чисто когнитивистичких фак
тора као што је формирање природ
но-научне слике света, него да се то
дешава због вишеслојног дугорочног
културног процеса прожетог хетеро
геним, плуралним чиниоцима. А не
треба превидети ни импулсе који за
процес секуларизације следе из саме
религије (одређених теолошких уче
ња, протестантског рацион
 ализма,
библијске херменеут ике итд.).
Могло би се рећи да Јаковље
вићева разматрања процеса секула
ризације имају јак екстерналистич
ки предзнак. То показује и његово
прихватање улоге солидаризације,
коју према немачком теологу Ебер
харду Шокенхофу, на којег се аутор
позива, испуњава посебно хришћан
ска религија – уживљавањем у јед
ну посебну форму живљења која је
заједничка већем броју људи, ствара
се осећај блискости међу тим људи
ма, а не искључује се ни могућност
„психолошког трансфера“, па да се
тај осећај прошири на ширу заједни
цу (то према аутору говори у прилог
универзалистичком карактеру хри
шћанства). У склопу ових социјал
но-филозофских рефлексија указује
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се на важност религије као додатног,
„пред инс тит уц ио н алн о-пол ит ич
ког“ и „преддржавног“ легитимиса
ња либералне, секуларизоване др
жаве, мада се уједно признаје да та
улога не мора нужно припасти рели
гији. Религијска легитимисања могу
бити предузимана пре или после ета
блирања структура одређеног дру
штвеног поретка (у конзервативној
варијанти, када се те структуре са
мо оверавају, у реформској или рево
луцион
 арној варијанти, када се оне
требају преоб
 ликовати). Нису само
религије као институције од важно
сти за њихову легитимишућу функ
цију у оквиру друштва, него и у ви
ду ритуалног понашања, што је и од
психолошког значаја (на тај начин се
могу минимализовати психичке тен
зије садржане у социјалним односи
ма итд.). На примеру развоја немач
ке државе после Другог светског ра
та може се показати како религија
може постати замајцем привредног
развоја једне државе – тако се модел
„социјалне тржишне привреде“ ба
зирао на хришћанској идеји правич
ности, а не на социјал-дарвинистич
кој идеји конкуренције и борбе за
опстанак која је у то време каракте
рисала (а карактерише и данас) аме
рички капиталистички систем. Свој
обимни есеј Јаковљевић завршава
разматрањем концепта секулариза
ције модерних друштава, те могућ
ношћу супротног (или барем друга
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чијег) тренда „десекуларизовања“
или „ресакрализовања“, који приме
ћују неки социолози (нпр. Бергер).
Јаковљевић сматра да је секуларизо
вање имало и позитивне последице
(отклон од религијског догматизма
и фундаментализма, примата Цр
кве, форсирање међурелигиозне то
леранције, залагање за слободу ми
шљења и др.), али да се сада налази
мо у постсекуларном добу, а оно је
обележено како неуп
 адљивим инте
грисањем елемената разних религиј
ских традиција, тако и инкорпораци
јом просветитељско-демократских
тековина у структуре данашњег дру
штва. Тако од користи за даље учвр
шћивање тих структура може имати
социјално учење хришћанских кон
фесија из којег следи програм соци
јалног старања, солидарности, суп
сидијарности (овај последњи је спе
цифичан за католичку традицију,
мада према мишљењу Отфрида Хе
феа своје корене има у Аристотело
вој социјалној филозофији). Штави
ше, Јаковљевић истиче: „[И]мпресивна тријада начела католичког со
цијалног учења: Персоналност-Со
лидарност-Супсидијарност, има
капацитета да пружи врло значајне
и далекосежне, за квалитет људских
интеракција унутар заједница… од
судне доприносе, при реформистич
ком обликовању модерних друштве
них поредака! На садржајном пла
ну, пре свега у погледу унапређива
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ња хуманости и демократичности
друштвеног живота, праћено раз
војем самоодређивања и саодговор
ности. Другим речима, радило би
се о доследном хуманизовању по
стојећег демократског формализма“
(стр. 291). Тиме се аутор залаже за
„обазриво“ и „поступно“ обнавља
ње „јавне друштвено оријентишу
ће и легитимацијске функције хри
шћанских конфесија у модерним де
мократским друштвима“ (стр. 295).
Збирка есеја Сазнање, вера,
толеранција Драгана Јаковљевића
показује детаљну упознатост ауто
ра са тенденцијама и дискусијама у
оквиру модерне епистемологије, ети
ке, филозофије права, државе и рели
гије, посебно са онима у германском
контексту. Јаковљевић не приказу
је само туђа становишта, него поку
шава да пронађе сопствено, што ни
је лако на овако већ опробаном и из
рађеном терену. Можда ће неким чи
таоц
 има његов консеквентни метод
ски манир да се између два екстремна
становишта пронађе средина и на тај
начин заступа умерен поглед делова
ти сувише „помирљив“ и „компро
мисан“, али право умеће лежи у томе
да се у свакој дискусији одмере суко
бљене стране (што пак претпоставља
да се оне добро проуч
 е и разумеју) и
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пронађе такво решење са којим би се
могле – барем до извесне мере – сло
жити све стране. Јаковљевић се кон
секвентно залаже за толеранцију – не
само на нивоу садржинске дискуси
је (питања морала, религије итд.), не
го и на нивоу методског поступања;
он не заступа само апстрактно прин
цип толеранције, него га и конкрет
но заступа у пракси анализе пробле
ма и других становишта. Отуда и ње
гова критика одређених становишта
није злонамерна и једнострана, него
увек покушава уважити интегритет
сваког од тих становишта, али исто
тако да ненаметљиво маркира алтер
нативе том становишту или да га по
куша надоградити новим перспекти
вама. Због свог информативног садр
жаја и аргументативне утемељености
(али и умерености у изражавању ста
вова), лектиру овог дела рецензент
препоручује посебно оним читаоци
ма заинтересованим за проблеме фи
лозофије и социологије религије, јер
се овде конципира појам толеранци
је који може бити од користи прили
ком конципирања стратегије за разра
ду културе дијалога између представ
ника различитих религија и погледа
на свет, али и са онима који изразито
заступају натуралистичко и сцијенти
стичко становиште.
Проф. др Дамир Смиљанић
Филозофски факултет у Новом Саду
dr_smiljanic@ff.uns.ac.rs

LEKSIKON CRKVENIH I VJERSKIH
ZAJEDNICA I SLJEDBI
1) U Crkvi prva tri stoljeća.
Visoka duhovnost i misaonost
kršćanskih objavljenih istina te navezanost kršćana na vjerske i filozofske
tradicije tadašnjih naroda i kultura, čine razumljivim zašto je bilo toliko zabluda i heretičkih iskrvljivanja, od kojih se Crkva morala stalno braniti. Crkva je morala snažno reagirati pogotovo u vrijeme sinkretističkih težnji za
miješanjem s drugim vjerskim pogledima. Tako je bilo već u mladom kršćanstvu. Već Euzebije Cezarejski, otac crkvene povijesti, kaže da je kršćanstvo
u 2.st. bilo znatno više ugroženo iznutra, herezama i raskolima, negoli izvana, progonima.
1. U judeokršanskim krugovima, koji se nisu mogli posve lako odvojiti od židovskog bogoštovlja, nastali su u Jeruzalemu i Palestini, napose
poslije smrti sv. Jakova apostola oko
62/63. g., judaistički rascjepi koji su se
konačno slili u hereze ebionita, nazarejaca i elkesaita.
2. Zatim različiti gnostički sistemi su proizvodi sinkretizma koji imaju svoj korijen već pretkršćanskom vremenu. Grčke religijske filozofije i obećanja spasenja u istočnjačko-helenističkim misterijskim kultovima isprepreli su se u gnostičkim si-

stemima u svojevrsnu mješavinu predodžbi o ovome i onome svijetu. Širokom propagandom ovi su sistemi nanijeli veliku štetu u mladim kršćanskim
zajednicama koje su se sastojale uglavnom od novokrštenih obraćenika s poganstva. Preko manihejstva preživjela
je gnoza čak u srednji vijek te živjela u
sektama pavlićana, bogumila i katara,
a nastavila se i u novom vremenu u spiritizmu, teozofiji i antropozofiji. Gnosticizam zapravo nikada nije bio u potpunosti svladan, i upravo iz toga možemo naslućivati da on na neki način zadovoljava neku dublju ljudsku čežnju.
3. Manihejstvo je iz Perzije prodro u Rimsko Carstvo u posljednjim
decenijam 3. st. te se u 4. st. širilo veoma brzo; a kako je u isto vrijeme primalo mnoge kršćanske elemente, postalo je velikom opasnošću za kršćanstvo. Zastupao je strogi dualizam i gledao u bivstvovanju svijeta neprestanu
borbu između svjetla i tame, između
počela dobra i zla, između duha i materije. Čak je i sv. Augustin bio zapao u
manihejstvo prije nego se obratio i bio
kršten od sv. Ambrozija.
4. Marcionstvo je u 2. st. bilo
neko vrijeme najopasniji takmac kršćanske Crkve. Kad je došao iz Sinope
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na Crnom moru u Rim (oko 139. g.),
tu je širio svoje ideje, te je, kada je bio
isključen i izopćen iz Crkve, osnovao
je vlastitu Crkvu koja se pod njegovim
strogim vodstvom brzo širilai okupila
mnogo fanatičnih sljedbenika.
5. Enkratiti („uzdržljivci“) su
sljedbenici asketskog smjera veoma
oštro i neprijateljski raspoloženi prema
tijelu te su se oko 170. g. uvelike raširili. Dogmatski su bili ispravni, ali su u
svojim asketskim zahtjevima otišli tako daleko da su od svakog kršćanina
tražili uzdržavanje ne samo od mesa i

vina, nego i od braka. Takvo je shvaćanje s pravom odbijeno kao heretičko.
6. Montanstvo je sljedba s nekim
enkratitskim značajkama prvotnim kršćanskim oduševljenjem. Njegov osnivač Montan, bivši Kibelin svećenik, u
drugoj polovici 2. st. prigovarao je općoj Crkvi da je postala odveć svjetovna, te je počeo zahtijevati strogu moralnu reformu i askezu te da se kršćani dobrovoljno javljaju i nastoje biti mučenici. Zbog svoga strogog morala, sekta je pridobila mnogo sljedbenika. Najsnažnije se širio u sjevernoj Africi.

2) Dogmatske borbe i opći koncili na Istoku
Upravo u vrijeme kad je Konstantin odlučio da kršćansku Crkvu
učini osnovicom svoga carstva, uvidio je da Crkva nikako nije onako jedinstvena kao što je to on vjerovao.
Crkva se uplela u teške unutarnje borbe i bila veoma rascjepkana. Donatizam u sjevernoj Africi, Melicijev raskol u Egiptu, zatim adopcijanisti,
modalisti i arijevska hereza razdirali su kršćanstvo, a bilo je i drugih nerješenih pitanja i teoloških problema
koji su vapili za odgovorom. Čim je
Konstantin postao jedinim vladarom
(324. g.), zamislio je plan da na jednom općem koncilu uspostavi jedinstvo i ukloni sve poteškoće. Tri velike
skupine teoloških tema stajale su na
dnevnom redu i zaokupljat će Crkvu
kroz slijedeća tri stoljeća. To su: nau-

ka o Trojstvu, kristologija i nauka o
opravdanju.
Kada su te dogmatske borbe poprimile ozbiljne razmjere i dovele do žestokih sukoba, Konstantin saziva sve biskupe na opći (ekumenski) sabor u Niceju, koji je zasjedao od 20. V.
do 25. VII. 325. g. Bilo je biskupa oko
318. I sam car se obratio biskupima govorom na latinskom jeziku. Poslije dugih i uzbudljivih rasprava, bila su osuđena arijanizam i duga krivovjerja te je
pobijedila pravovjerna nauka. U Nicejskom vjerovanju je bila definirana ispravna vjera, riješena su i neka druga
važna pitanja. No međutim arijanizam
se uskoro opet razbuktao i nastavio
uznemirivati Crkvu, u svojoj strogoj
ili ublaženoj formi, sve do 381. g. kada
je car Teodozije sazvao 2. opći (eku-
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menski) sabor u Carigradu. Na tom
tom 1.carigradskom saboru, zahvaljujući sv. Atanaziju i trojici velikih kapadočana – sv. Baziliju, sv. Grguru Nazijanskom i sv. Grguru iz Nise, rješena
su postojeća teološka pitanja trinitarne
naravi.
Nakon toga Crkva se posvetila kristološkim pitanjima, odnosno da
razjasni odnos božanske naravi prema
ljudskoj naravi u osobi Isusa Krista. U
tumačenju tih pitanja razilazile su se
obje glasovite teološke škole, aleksandrijska i antiohijska. Aleksandrinci su
jače naglašavali božansko, a antohijci
ljudsko. Na hitno rješavanje toga pitanja silio je nestorijanizam, kojemu ja
začetnik Nestorije, carigradski patrijarh u 5. stoljeću. On je naučavao da su
u Kristu dvije osobe – ljudska i božanska te da Marija nije Bogorodica, nego
samo Kristorodica. Car Teodozije II.
saziva 3. ekumenski sabor 431. u Efezu. Ćiril Aleksnadrijski je dao pročitati
spis koji je sastavio o hipostatskoj uniji obiju naravi u Kristu. Biskupi su prihvatili spis i Marijin naslov Bogorodica i potpisali osudu Nestorija. Nestorije je protjeran, ali su njegove pristaše pobjegle u Perziju i ondje osnovali
nestorijevsku Crkvu, koja živi i danas.
Ali razvijajući nauka Ćirila
Aleksandrijskog, Eutih, poglavar jednog manastira kraj Carigrada i žestoki
protivnih nestorijevstva, pao je u drugu skrajnost i začetnik je nove hereze
monofizitstva. Zanijekao je cjelovitost
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ljudske naravi u Kristu, odnosno naučavao je tako prisno sjedinjenje božanske i ljudske naravi u Kristu da je njegova božanska narav upila ljudsku narav, kao što se kap meda rastopi u moru; tako se čitava kršćanska nauka našla u opasnosti. Na zamolbu pape Leona
I. car Marcijan je sazvao 451. g. 4. opći crkveni sabor u Kalcedonu na kojem je definirano kao dogma: u Kristu
svu dvije naravi, nesmješane i neodjeljene, povezane u jednoj osobi ili hipostazi. Na toj povezanosti počiva sva
Kristova spasiteljska djelatnost i ta povezanost je osnovica za nauk o spasenju (soteriologiji) koja je zbog toga od
najcentralnijeg značenja za kršćansku
vjeru.
To pojmovno i jezično objašnjenje dalo je zapadnoj teologiji solidnu osnovicu za daljnji teološki razvitak, ali ne i na Istoku. Već na samom
saboru došlo je do teških opreka između istočnih i zapadnih teologa, koje su
prijetile dubokom krizom. A ta se kriza
još jače zaoštrila crkvenim suprotnostima između Rima i istočnih patrijaršija, napose starim suparništvom između pape i bizantskog patrijarha. Religija i politika posve su se izmiješale, Crkva i država stopile. A monofizitstvo,
iako osuđeno na Kalcedonu, održalo se
do danas u Palestini, Siriji i Egiptu. Nije se postiglo pomirenje monofizita sa
državnom Crkvom ni na 5. općem saboru 553. g. (2. carigradskom). Zato je
carigradski patrijarh Sergije ponovno
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pokušaonriješiti to pitanje, ali je upao
u drugu herezu - u monoteletstvo, kojeg je papa Martin na lateranskoj sinodi
osudio kao krivovjernu zabludu. Mir je
uspostavljen tek na 6. općem koncilu,
trećem carigradskom, što ga je sazvao
car Konstantin III., a trajao je od 7.XI
680. do 16. IX. 681. Održan je u dvorani s kupolom (= trullus) u carskoj palači, pa se zove trulski sabor. Koncil
je pod predsjedništvom papinih legata
osudio monoteletstvo, njegove osnivače i zaštitnike, među njima i papu Honorija I (+638), jer je u privatnom pismu proglasio Sergijeve tvrdnje prihvatljivim i tako dopustio da čista vjera bude okaljana. Koncil je potvrdio
sve što je naučavao kalcedonski sabor:
u skladu s dvije naravi koje su nepomi-

ješane i neodjeljene, povezane u jednoj
božansko-ljudskoj osobi Kristovoj, postoje dvije volje i dvije energije – jedna
božanska a druga ljudska, koje - nepomješane i neodjeljive - zajedno djeluju
na spas ljudskog roda. Konačno, 7. opći crkveni sabor (2. nicejski), održan
je 787. g. i bavio se štovanjem slika i
proglasio ga dopuštenim: štovanje se
razlikuje od obožavanja što se upućuje samo Bogu. 8. opći crkveni sabor
(4. carigradski), održan 869/70. g. Dokrajčio je Focijev raskol i rehabilitirao
carigradskog patrijarha Ignacija. Dakle težište spekulativne teologije nalazilo se u toku cijelog prvog milenija na
Istoku. Vidi se to i po tome što je svih
osam koncila održano na Istoku.

3) Motivi osnivanja Crkava i raznih sekti
Zašto hereze? Pavao u 1 Kor
1,19 veli: mora biti krivovjerja „da se
vidi tko je prokušan“. Karl Rahner kaže kako „Crkva tek onda jasnije upoznaje svoju vlastitu istinu kad čuje i…
odbije one koji joj protuslove“. J.Lorz
veli da bi bilo odveć krivo kad bismo
hereze smatrali jednostavno opačinom
te se ustezali priznati kako „hereza ponekad izvire iz naročito revnog i iskrenog osobnog traženja prave istine o
spasenju. Ipak su krivovjerja objektivna opasnost za cjelokupnu Crkvu, te se
Crkva s pravom morala od njih braniti
birajući odgovarajuća sredstva već pre-

ma duhu vremena kada su nastajale i
prema njihovoj naravi.
Sam autor, o. Roman Miz, iz strpljive i podobne analize oko 1800 kršćanskih denominacija, bivših i postojećih, navodi kao zaključak četiri glavne kategorije osnivača Crkava i sljedbi.
Jedni su bili duboko uvjereni u ispravnost svoga učenja. Čitali su Bibliju, tumačili je na svoj način, došli do svojih zaključaka i zatim svoja mišljenja i
stavove širili s takvim uvjerenjem u ispravnost svoga mišljenja da su i svoj
život žrtvovali kroz progone i represalije. Drugi su osnivači sljedbi bili bo-
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lesni ljudi, nervno nestabilni, imali su
halucinacije i vizije, uvjereni da razgovaraju sa samim Bogom, s Isusom,
s Bl. Dj. Marijom, sa SZ-tnim prorocima ili NZ-tnim svecima. Neki su od
njih završili u psihijatrijskim bolnicama. Treći su napuštali svoju zajednicu
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ili Crkvu iz prkosa zbog neslaganja sa
svojim predstojnicima, ili su bili osuđeni i ekskomunicirani, te osnivali nove Crkve prema svojoj zamisli. Četvrti su obične varalice koji su iskorištavali lakovjerne zbog svoje materijalne
koristi.

4) Suvremeni značajni događaji
Ovih dana, od 15. do 22. IX.,
održava se 14. plenarno zasjedanje Međunarodne mješovite komisije za teološki dijalog između katoličke i pravoslavne Crkve. Održava se u Chieti-u, u Italiji. Domaćini joj
CEI (BKI) i nadbiskupija Chieti-Vasto. Pod predsjedanjem kard. Kuta Kocha, predsjednika Papinskog vijeća za
unapređenje jedinstva kršćana, i nadbiskup Telmessos Iob u ime ekumenskog
patrijarha Bartolomeja, a sudjeluju po
dva predstavnika svih 14 pravoslavnih
Crkava i isto toliki broj kastoličkih teologa. Predmet zasjedanja je ispitivanje prijedloga dokumenta naslovljenog
„Prema zajedničkom shvaćanju Sinodalnosti i Primata u službi jedinstva
Crkve“. To je radakcija dokumenta iste
Komisije sa prethodnog plenarnog zasjedanja održanog u Amanu, u Jordanu, 2014.godine. Radi se dakle o procjeni toga dokumenta o delikatnom pitanju teološkog i ekleziološkog odnoBeograd, 20.09. 2016.

sa između primata i sinodalnosti u životu Crkve, ili će se još nastaviti produbljivati ista tematika.
A 10. augusta o.g. Evangelička
Luteranska Crkva u Americi (ELCA),
jedna je od najbrojnijih kršćanih zajednica u SAD i broji više od 3.700.000
članova i preko 9.300 kongregacija u
svih 50 država SAD. Na generalnoj
skupštini održanoj u New Orleansu,
izglasali su i objavili ekumenski dokument o većem jedinstvu s između katolika i luterana za dobro svijeta. Dokument se smatra povijesnim jer su glasali pozitivno 931 član, a samo devetorica protiv. I nakon objave rezultat glasovcanja, svi se digli i dugo aplaudirali. Poslije 500 godina od podjele i 50
godina dijaloga, dokument „pomaže d
postignemo puno jedinstvo u Kristu s
katolicima, a služi i kao potstrek našem
zauzimanju za jedinstvo svih kršćana“,
rekla je nakon glasovanja predsjednica
generalne skupštine Elizabeth Eaton.

Dr. fra Benedikt Vujica, ofm
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ПИСМА ЧИТАЛАЦА
ДА ЛИ БЕСКОНАЧНОСТ ПОСТОЈИ
Када поменете појам бесконачности, по правилу, можете очекивати
сигурну заинтересованост од скоро сваке особе. Ипак, веома мали број љу
ди озбиљно размишља о појму бесконачности. Када се дискутује о беско
начности могу се уочити три у суштини ипак различита приступа: 1. Мате
матички – који бесконачност посматра као гранични случај неког низа ко
начних објеката, без потребе за дубљом анализом сâме природе бесконачно
сти. 2. Философски – који бесконачност покушава сагледати и унутар ње са
ме. 3. Теолошки – када се разматрају појмови: створено – нестворено, смрт
– вечни живот итд. Без обзира на приступ, сви се сусрећу са не малим про
блемима који су везани за појам бесконачности.
Математички приступ. Током протеклих векова математичари су
ипак, направили највише искорака у покушају сагледавања проблематике
везане за бесконачност. Прво озбиљније суочавање са појмом бесконачно
сти је приморало математичаре да разликују пребројиву и непребројиву бес
коначност. Са аксиомама и поставкама које математика има данас није мо
гуће утврдити да ли се ове две бесконачности и објективно разликују. Пре
бројива бесконачност се посматра као могућност да се елементи неког ску
па поређају у низ. Такви су скупови природних, целих и рационалних бро
јева. Реални бројеви се не могу поређати у индексиран низ и скуп свих ре
алних бројева представља пример непребојиве бесконачности. Са пребро
јивом бесконачношћу се прилично експлицитно подразумева да се крета
њем дуж коначности може стићи у бесконачност. Односно, да су бесконач
ност и коначност континулни појмови. То уопште није случај са непребро
јивом бесконачношћу, где се сасвим експлицитно изражава идеја да су ко
начност и бесконачност два диспарантна појма. Немогућност повезивања
елемената неког пребројивог скупа са уређеним пребројивим низом пред
ставља прикривени дисконтинуитет. Сасвим је логично зашто ће се појави
ти гомила парадокса који ће настати као последица изједначавања ове две
бесконачности као и повезивања коначног са бесконачним коришћењем не
прекидности.
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Да постоји реалан проблем међусобног односа пребројиве и непре
бројиве бесконачности први је схватио Кантор, када је доказао да се не мо
же успоставити изоморфизам између елемената пребројивог скупа и еле
мената њему партитивног скупа. Потом се показало парадоксалним и пита
ње да ли постоји скуп свих скупова. После тога, и развој других дисципли
на је овај проблем само продубљaвао. Развој теорије мера је само потврдио
несразмеру ове две бесконачности на следећи начин: Ако се са бројне пра
ве уклоне, неком супертанком иглом, све рационалне тачке којих има беско
начно пребројиво много, а остале тачке се збију тако да нема празних про
стора, бројна права неће променити своју дужину. Ако ли се пак, уради су
протно, бројна права ће нестати, добијена дуж би имала дужину нула. Са
друге стране скуп рационалних бројева је густ по себи. Између свака два ра
ционална броја постоји пребројиво бесконачно много других рационалних
бројева. Нашим чулима је немогуће схватити где се скрива онај други, неу
поредиво већи део тачака које не покривају рационалне тачке.
Постоји читав низ парадокса који произилазе из појма бесконачности,
а везани су за мере и мерење. Рецимо, две произвољне дужи имају исти број
тачака, а различите дужине. Нека су дате две дужи AB и CD као на слици 1.
Између тачака те две дужи могуће је успоставити изоморфизам. У том ци
љу, спојимо крајње тачке датих дужи које одређују две праве које се секу у
тачки O. Тачка O је центар перспективе за дате две дужи. Ако је M произ
вољна тачка дужи AB онда права OM сече дуж CD у тачки N. На тај начин,
свакој тачки дужи AB одговара тачно једна тачка дужи CD и обрнуто. За
кључујемо да ове две дужи имају исти број тачака, а са друге стране јасно је
да су различите дужине.

A
C
N
M

B

O

D

Слика 1.
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У претходном примеру су упоређене две дужи чије су мере коначне.
Могуће је успоставити изоморфизам по броју тачака између било ког полу
круга и бројне праве. Претходни закључак се неће променити ни у овом слу
чају, у коме је један објекат коначне мере, а други бесконачне. Размотримо
цртеж приказан на слици 2.
Дат је круг са својим пречником AB, чији је центар тачка O и пра
ва p паралелна са пречником AB. Формирајмо праве одређене центром О и
произвољном тачком полукружнице са исте стране пречника. Те праве се
ку праву p у извесним тачкама. Са слике 2. је јасно да свакој тачки полукру
жнице одговара тачно једна тачка дате праве и обрнуто. Дужина полукру
жнице је коначан број, док дужина праве линије то није.

O

A

B

N
M

p

Слика 2.

Могуће је успоставити изоморфизам између бесконачно малих вели
чина и бесконачно великих на следећи начин. У том циљу размотримо цр
теж на слици 3.
На слици 3. може се уочити на који начин се свакој тачки М равни ван
датог круга може доделити тачно једна тачка N унутар круга и обрнуто. Из
тачке М су повучене тангенте на дати круг, па потом полара (права која спа
ја додирне тачке тих тангенти са кругом.) Потом се тачка N споји са центром
круга. Пресек поларе и праве ON одређују тачку M. Сасвим је јасно да се на
овакав начин може успоставити изоморфизам између свих тачака дате рав
ни ван датог круга са тачкама унутар тог круга. Свакој тачки ван круга од
говара тачно једна тачка унутар круга и обрнуто. Претпоставимо да полу
пречник датог круга тежи ка нули. Претходни изоморфизам важи у сваком
кругу, ма колико мали полупречник тај круг имао. Може се закључити да се
све тачке бесконачне равни могу изоморфно пресликати у тачке круга чији
је полупречник произвољно мали. У граничном случају, постоји изоморфи
зам између свих тачака неке равни и само једне њене тачке.
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Слика 3.

Такође, интересантан је случај постојања тела или фигуре код којих
је једна мера коначна, а нека друга бесконачна. Рецимо, да постоји тело које
има коначну површину, а бесконачан обим или коначну запремину, а беско
начну површину. За такве објекте ми користимо гранични случај неког про
цеса који је са становишта анализе само идеализација поступка који анали
зирамо. Сасвим је могуће да такав поступак није могуће довести у гранич
ни случај, али ако прихватимо постојање непрекидности, тај идеалан случај
без дилеме проглашавамо за гранични. Једино што после извођења закључ
ка не говоримо о идеалном случају већ о актуалном.
На овом месту је веома подесно размотрити појам тачке. Када је
Еуклид хтео да дефинише тачку рекао је: Тачка је оно чији је део ништа.
Оваква дефиниција је сама по себи парадоксална. Тачку није подесно по
сматрати као некакав коначан део који егзистира као засебан ентитет. Та
кав приступ производи низ парадокса. Стварна природа тачке је, много пре,
мноштво које се испољава кроз јединство. На пример, повећањем димен
зије простора тачка може попримати све већи и већи обим. Тако у две ди
мензије (у некој равни) тачка може бити било која права из треће димензи
је која сече дату дводимезионалну раван. У три димензије тачка може бити
 ални про
било која права из четврте димензије која сече тај тродимезион
стор, а у пет димензија то може бити цела раван која сече неку четвороди
мензиону праву која јој не припада, а налази се у истом петодимензионал
ном простору, итд. Тако гледано тачка може бити изоморфна сваком димен
зионом простору у целини. Рецимо, цео тродимензион
 и простор може бити
изоморфан тачки, али се то може сагледати само из простора са већом ди
мензијом. Тај изоморфизам је и основна поставка теорије прапраска и на
станка универзума.
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На претходном примеру могуће је уочити низ дисконтинуит ета. Спу
штајући се све ближе ка некој тачки непрекидно наилазимо на дисконтину
итете при преласку у следећу димензију. Ако кренемо из тродимезионалног
простора ка некој тачки онда можемо упасти у четвородимензион
 алну пра
ву, а потом у петодимензиону раван, па потом у неку тродимензионалну хи
перраван шестодимензионог простора итд. Дисконтинуитет је у објектив
ној природи света очито реалност. Зато се та чињеница мора имати на уму и
континуитет се мора посматрати строго ограничено.
Да би се додатно појаснила „величина“ тачке размотримо следећи
изоморфизам. У тродимензиналном простору уочимо инверзију простора у
односу на неку њену сферу (слично као и са инверзијом у равни слика 3.).
Скуп свих тачака унутар те сфере је изоморфан скупу свих тачака тог про
стора ван сфере и обрнуто. Нека је дата било која тачка A истог простора ко
ја није унутар дате сфере. Уочимо конус са врхом у тaчки A који додирује
дату сферу. Тачке додира конуса и дате сфере одређују неку раван која се
че праву одређену тачком A и центром сфере у некој тачки B. На овакав на
чин свакој тачки A простора ван сфере могуће је доделити тачно једну тач
ку B унутар сфере и обрнуто. Дакле, постоји изоморфизам између свих та
чака простора које су смештене унутар и изван сфере. Ако пустимо да полу
пречник сфере тежи нули тада се комплетно цео простор може пресликати у
тачке унутар лопте чија је запремина произвољно мала. У граничном случа
ју тачке целог простора се обострано једнозначно пресликавају у само јед
ну једину тачку – центар лопте. Биг бенг може да започне.
Проблем континуалности преноса информација. Закључке које
смо формирали у коначним моделима преносили смо и у граничне случаје
ве. Из тога смо по правилу изводили најчешће само парадоксе. Веома оправ
дано питање је: Да ли је континуалност својство истине на исти начин као
што је континуалност прихваћено својство простора? У том смислу су врло
репрезентативни следећи примери.
Објекти математичког света су само идеје, док су објекти реалног све
та материјални. Поступке које спроводимо на математичким објектима ни
је могуће на исти начин применити на стварним моделима. На пример, нека
је дата лопта од креде запремине V и површине P. Ако бисмо смрвили лопту
и од ње направили милион међусобно подударних лопти (претпоставка ис
кључиво због једноставности рачуна), оне би све заједно имале исту запре
мину V. Међутим, елементарним рачуном може се утврдити да је површи
на свих мањих лопти 100 пута већа од површине полазне лопте (без претпо
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ставке о једнакости ситних делова тај однос би био мањи.) Лако се изводи
закључак да када се повећава број куглица обавезно расте површина, док за
премина не мења своју вредност. Сада би идеализацијом овог поступка мо
гли закључити да ће се у граничном случају добити микрокуглице које све
заједно имају дату запремину V, али бесконачно велику збирну површину. У
оваквој идеализацији постоји читав низ погрешака које су током претходног
поступка учињене. Реална тела немају непрекидну површину нити свуда ис
пуњену запремину. То се може приметити на величинама од неколико ми
крона, када ће се јасно уочити и испољити међумолекулски простори. Сма
њењем величине полупречника куглица њихове површи постају све нерав
није и са све више пукотина и споља, а и изнутра. Ниво од неколико микро
на ће битно изменити не само бројну вредност запремине, чија ће се вред
ност смањити (због тих унутрашњих пукотина), већ и бројну вредност укуп
не површине, која ће се због спољашњих неравнина и пукотина додатно по
већати! Даљим ситњењем куглица многе микрокуглице ће изгубити сми
сао површине онако како површину посматрамо за већа тела. Када величи
на лопти постане једнака величини атома, требало би разбити атом, што би
узроковало нуклеарну експлозију. И ко зна шта би се даље дешавало када би
се овај поступак наставио. Поготово што то нису сви дисконтинуитети које
постоје у преласку са макро на микро свет.
Интересантнији пример од претходног је Гаврилова труба, приказа
на на слици 4. Добија се ротацијом хиперболе око икс осе. Интегралним ра
чуном се може утврдити да је Гаврилова труба тело које има коначну запре
мину, али бесконачну површину. Гаврилова труба крије у себи прилично
незгодан парадокс. Наим
 е, за фарб
 ање спољашњости требало би бесконач
но много боје, али ако би се сипала боја у унутрашњост и под претпостав
ком да су зидови бесконачно танки, фарбање би се обавило са коначно мно
го боје. Објашњење да би сипањем боје у унутрашњост требало бесконачно
времена да боја склизне до краја није убедљиво, због чињенице да и за спо
љашње фарбање треба ба
рем исто време.
Слика 4.

Друго објашњење је
да се може попунити уну
трашњост фарбом, али да
нема довољно фарбе за
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њену спољашњост. Подједнако је неубедљиво. Апсолутно је нејасно како
се унутрашња површина може разликовати од спољашње с обзиром да ако
уочимо неку област са спољне стране, она је идентична и са одговарајућом
унутрашњом, с обзиром на бесконачно танак омотач. Гаврилову трубу је пр
ви описао италијански математичар Евангелиста Торичели.
Овакав парадокс је још теже разумљив због чињенице да је запреми
на само просторно уопштење површине. Шта више, могуће је успоставити
еквивалентност ова два појма. Нека је дато неко тело запремине V. Налаже
ње бројне мере површине неког тела можемо добити на следећи начин: По
сматрајмо два слична тела са датим, али таква да је једно од њих унутар да
тог, а друго ван њега и при томе су на истом произвољно малом одстојању
од њега. Разлика ових двају запремина описаног и уписаног тела подељена
са дебљином између њих у граничном случају, када одстојање између њих
тежи нули, даје број који представља мерн
 и број површине.
Тако можемо писати:

Ознака S(x) је функција бројне мере површине, а V(x) запремине неког
тела. Слична интерпретација се може успоставити и између бројних мера
 ална дужи
дужине и површине. Може се рећи да је површина дводимензион
на, а запремина тродимензионална површина. Дакле, то су у суштини пот
пуно еквивалентни појмови, који се само димензион
 о разликују.
Прихватљивије објашњење за парадокс везан за Гаврилову трубу, од
претходних, јесте да постоји дисконтинуит ет који у суштини чини да иш
чезне запремина, али не и површина, приликом непрекидног смањења вр
ха трубе. Дакле, пуњењем трубе не досежемо до њеног краја. У том случају,
постоји дисконтинуит ет између коначности и бесконачности, који није мо
гуће неким реалним поступком превладати.
Идеја дисконтинуитета између коначности и бесконачности је проми
шљено занемарена у математици. То је разумљиво, јер би то опасно пољу
љало све теор ије које су засноване на непрекидности. Без обзира на све, ве
ћи број парадокса настаје управо због неодс тупања од континуитета. Ипак,
једном ће се морати преиспитати такав став и тада ће се коначно размотри
ти појам дисконтинуитета паралелно са континуитетом. Идеја да између ко
начности и бесконачности постоји низ дисконтинуит ета је веома оправда
на и заслужује пажњу. Са постојањем дисконтинуитета лако би се објаснио
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разлог зашто између алеф нула и континуума нема других бесконачности.
Управо због неодустајања од општег континуит ета наука не жели прихвати
ти претпоставку да постоји актуални дисконтинуитет између пребројиве и
непребројиве бесконачности. Размотримо ту проблематику нешто другачи
је на следећим примерима.
Посматрајмо следећи низ:

Сваки члан овог низа са собом носи информацију типа: Сваки члан
пре мене је два пута већи од мене или сваки члан низа је позитиван број итд.
Познато је да је граница овог низа број 0. Када низ досегне своју границу,
поменуте информације које су носили његови чланови нестају. Прелазак са
коначности у бесконачност очито није континуалан за све информације ко
је носе разматрани објекти. Када би се ова својства лагано мењала, непре
кидност би била прихватљива. Овако, сви са леве стране су бели а гранич
ни је црн. Међутим, много већи проблем је у томе што неке информације ко
је носе чланови низа остају непромењене. То су информације попут: Сваки
члан је већи од -1, итд.
Следећи пример је много илустративнији и већ је споменут. Посма
трајмо инверзију у равни у којој свака тачка ван датог круга одговара једној
и само једној тачки унутар круга и обрнуто. Познато је да се при инверзи
ји све праве које пролазе кроз центар круга пресликавају у праве, а остале у
кружнице. Кружнице које пролазе кроз центар инверзије пресликавају се у
праве које не пролазе кроз центар, а кружнице које не пролазе кроз центар
пресликавају се у праве које пролазе кроз центар. Кроз овај пример се види
да се приликом покушаја преноса информација из коначности у бесконач
ност и обрнуто јавља ефекат огледала. Неке информације добијају супрот
но (другачије) значење од оних које имају унутар простора у којем се по
сматрају. За неке информације можемо констатовати да се нису промениле.
Зашто и због чега су се неке информације промениле је у најдубљој вези са
проблемом континуит ета. У овом контексту много је разумљивија примед
ба Светог Павла у химни љубави када каже: Тако сад видимо кроз стакло у
загонетки, а онда ћемо лицем к лицу; сад познајем нешто, а онда ћу позна
ти као што сам познат.
Претходна проблематика може се генерализовати кроз призму мате
матичког погледа на свет на следећи начин:
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Постојање и појам бесконачности није битан свим математичарима на
исти начин. За интуиционисте то је само корисна фикција. За конструктиви
сте је прихватљива само пребројива бесконачност. Само за платонисте је це
ла проблематика везана за бесконачност важна у сваком сегменту. Са стано
вишта егзистенције бесконачности могуће је све признате и постојеће ста
вове систематизовати на следећи начин:
А) Бесконачност је само корисна идеја. То је само фикција којом је по
десно идеализовати граничне случајеве. Овакав приступ је настао са првим
интуиционистичким радовима у математици, а пре свега од стране Хилберта.
Б) Конструктивисти ће дозволити постојање једино пребројиве бес
коначности, јер једино она има место у начину и методу њиховог приступа
математичким објектима који се и поред тога добијају искључиво коначном
применом дозвољених правила. За њих је карактеристично да прихватају
тезу да чак и ако је доказ неког тврђења изводљив у пребројиво много кора
ка, увек постоји могућност да се тај доказ може свести и на коначан број ко
рака. Односно, да је увек могуће избећи постојање пребројиве бесконачно
сти. Овакав став је типичан за Гедела.
Ц) Бесконачност је потенцијална. Са овим ставом се не тврди постоја
ње бесконачности али се и не негира. Тај појам је уведен од стране Њутна и
Лајбница стварањем диференцијалног и инфинитезималног рачуна. Основ
на поставка је да: не постоји највећи позитиван или негативан број и не по
стоји најмањи позитиван или негативан број. Рачун са оваквим величинама
не прави парадоксе и назива се рачун са бесконачно великим и малим ве
личинама. Потенцијална бесконачност је у крајњем случају бесконачност у
коју смо потопљени. Простор у коме живимо је бесконачан, а коначност је
само последица чулне перцепције са чиме је простор само привидно огра
ничен.
Д) Бесконачност је актуална. Бесконачност објективно постоји. Осим
тога, могуће ју је досегнути са граничним процесима. Овај приступ је на
стао са теоријом скупова пре свега радовима Кантора. Постојање актуалне
бесконачности производи парадоксе и њихов број је толико порастао да их
више неко и не броји. Основни проблем у овом случају је у привидном раз
ликовању две бесконачности: пребројивој и непребројивој, које објективно
није могуће разликовати. Опште гледано у оваквој поставци могу се разли
ковати три битно различите стварности.
1. Бесконачност постоји ван коначног простора у коме егзистирамо. У
овом случају постоји диспарантност коначног и бесконачног.
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2. Бесконачност је објективна, па је коначност само привид.
3. Природа света је дисконтинуална, а по суштини бесконачна. Тада,
пребројива бесконачност је у првом нивоу, а непребројива у неком следећем
ван њега итд. Са оваквим приступом не искључује се могућност постојања
и неких других бесконачности, које овог тренутка нисмо способни разлико
вати. Коначност је својство унутар истог дисконтинуитета.
Чак и када се прихвати да бесконачност постоји, проблеми везани за
бесконачност не нестају. У том случају следеће поставке су веома пробле
матичне:
а) Појам бесконачности није могуће посматрати на један јединствен
свеобухватан начин. Осим већ споменутих бесконачности, математичари
разликују још и микро и макро бесконачност. Њих називају бесконачно ма
ле и бесконачно велике величине. Међу бесконачно великим величинама
разликују пребројиву и непребројиву бесконачност. Међутим, све ове бес
коначности су међусобно једнаке, што представља основни парадокс везан
за појам бесконачности.
б) Бесконачности се, по правилу, приступа поступним приближава
њем из коначности. То имплицира да се непрекидност посматра на апсолу
тан начин. Овим приступом се коначност смешта унутар бесконачности као
његовим спољашњим плаштом. Логички то узрок ује низ парадокса који су
садржани у чињеници да: сваки део бесконачности је бесконачан, а све уну
тар коначности је коначно. Са оваквим приступом се негира сасвим објек
тивно постојање дисконтинуитета.
Философски приступ
Одговори философа на питање о постојању објективне бесконачно
сти се не разликују суштински од одговара математичара, мада је са стано
вишта философије могуће више изнијансирати одређене глобалне ставове.
За философе је једно од основних питања следеће: „Да ли је човеково би
ће потопљено у коначни или бесконачни простор?“ Одговори на било ко
је питање оваквог типа никада нису јединствени и децидни. Телом и чули
ма неумитно егзистирамо у коначном свету, ограничени управо својим чу
лима. Духом и душом битишемо у бесконачном, енергетском свету. Та чо
векова расцепљеност спутава и збуњује сваког истинског трагаоц
 а о ствар
ном стању ствари.
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Размотримо посебно случајеве односа коначности и бесконачности
када је:
а) Свет је сâм по себи бесконачан. Коначност је само привид.
б) Свет егзистира паралелно као коначан и бесконачан, а њихов међу
собан однос је диспарантан. Тада је и коначност по себи нека врста псеудо
бесконачности, јер нема излаза. Крећући се константно у истом правцу мо
рали бисте поново досећи у полазну тачку.
ц) Свет је парадоксално коначно-бесконачан. Коначност постоји и ни
је последица ограничене човекове перцепције. Између ова два света посто
ји континуитет. У овом случају коначност је самослична бесконачности, тј.
има њен фрактални облик.
д) Бесконачност не постоји. Коначност је једина реалност.
Размотримо редом наведене могућности.
а) Под претпоставком да смо потопљени у свет који је по себи и у себи
бесконачан појам бесконачности нема никакву важност. Коначност је у та
квом свету само привид и последица је ограничености чулних сензора. Оту
да су сва наша знања само делимична и тиме некомплетна и нетачна. Ситу
ација се неће битно променити ни за милијарду година. Ограниченост људ
ских ресурса се може непрекидно проширивати, али се и поред тога не може
досегнути бесконачност. При таквом стању ствари човек никада неће бити
у могућности да спозна ни једну научну истину која је уједно и апсолутна.
Сва знања ће непрекидно бити у процесу конвергенције, у којој се граница
не може досегнути. Са друге стране, у бесконачом свету је све могуће. Ре
цимо, могуће је доказати да постоји бесконачно много сунчевих система ко
ји су идентични овом нашем. Даље, међу свима таквима, постоји бесконач
но много светова који су идентични нашем у насељености живим светом. И
још даље, међу таквим световима, постоји бесконачно много особа на раз
личитим планетама које се зову исто као и аутор овог рада и егзистирају на
потпуно идентичан начин. Овај пример веома јасно показује колико је ком
плексна суштина света под претпоставком да је бесконачан у себи.
У бесконачном свету и докази за бесконачно много тврђења би били
такође бесконачни. Јасно је зашто би могућност човекове спознаје таквог
света на данашњим поставкама била немогућа.
б) Претпоставимо да бесконачност постоји и да се налази ван света у
коме дишемо. У том случају је могуће направити објективну анализу света
бесконачности и упоредити је са одговарајућом сликом коначног света. Због
диспарантности може се констатовати да постоји објективни дисконтинуи
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тет(и) између коначности и бесконачности. Следећа тврђења представљају
основне и битне разлике света коначности и света бесконачности:
1. Непреносивост информација. Објективне (апсолутне) истине из
бесконачног света се не могу пренети у чулни свет без битног губитка. То
не значи да се неки делови ентитета из бесконачног света не могу тачно пре
нети у коначан свет. Рецимо, природни, цели и рационални бројеви се могу
тачно пресликати, али реални не могу, већ само приближно. Не постоји на
чин да се бесконачни објекти сместе у коначан простор. Свет бесконачно
сти анализирамо моделима који се у крајњем случају своде на симболе, од
носно текст. Тешко је и замислити како би се записао или анализирао бес
коначан текст.
2. Диспарантност коначног и бесконачног. Бесконачност нема ни јед
ну заједничку тачку са коначним светом. У коначности је сваки објекат ко
начан. Ова особина намеће закључак да између коначности и бесконачно
сти постоји дисконтинуитет(и). Та чињеница могла би да поништи комплет
но велики део математике, а можда и целу математику како данас изгледа.
Прихватањем ове чињенице захтевало би заснивање математике на потпу
но другачијим основама.
3. Јединство насупрот мноштву. Бесконачност је јединство у коме се
не може одвојити неки ентитет посебно и који би се као такав могао чулно
анализирати. Није могуће одвајати неки објекат као независан ентитет од
свих осталих са којима је у чврстом јединству. Сваки део коначности је ко
начан и отуда, синоним за коначност је мноштво.
4. Безвременост и безпросторност. У бесконачности категорије, про
стор и време не постоје. Велики број философа та својства приписују само
чулном свету (односно свету коначности) тако што те две категорије посма
трају као субјективне. Стварањем личности се поништава почетно једин
ство чиме се последично, у односу на ту личност, јављају релације времена,
па потом и простора. У односу себе према другима, човек користи релације
пре и после и ствара појам времена, а такође са овде и тамо узрок ује привид
постојања простора. Током свог живота у непрекидној интеракцији са дру
гим објектима са којима суегзистира, човек само учвршћује постојање про
стор-времена које потом постану независне категорије.
5. Непостојање релативног кретања. У бесконачности нема релатив
ног кретања на којем се свет коначности највише осликава. Због свеопште
прожетости и јединства кретање је несвојствено свету бесконачности. Чо
век је склоп физичких поља која су по својој природи бесконачна и свепро
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жета у јединству са свим осталим физичким пољима. Због тога су сва поља
у човеку и истовремено је човек, као спрег физичких поља, у свему. Крета
ње губи било какав смисао. Свеопшта прожетост чини да је човек у свему,
а са друге стране све је у њему. Такав однос поништава и потребу за крета
њем у смислу у коме кретање посматрамо у свету коначности.
6. Акаузалност насупрот каузалности. У бесконачном простору се све
дешава безузрочно. Вероватноћа догађања било ког догађаја је један. У сва
ком тренутку се бесконачно много чак и истих догађаја реализује истовре
мено. Случајности везане за коначан простор су последица постојања бес
коначно малих или великих величина. Отуда сваки догађај који има вероват
ноћу мању од опсега посматраног времена и опажања добија у смислу веро
ватноће вредност нула. Рецимо, вероватноћа да топло тело примакнуто не
ком хладнијем постане још топлије, а оно хладније од њега изгуби недоста
јућу топлоту је толико мала да га проглашавамо за немогућ догађај. Реали
зација таквог догађаја је ипак позитивна, али на жалост такав догађај би се
могао приметити међу свим осталим догађајима у универзуму једном у око
17 милијарди година. У садашњем космосу такав догађај још није морао би
ти примећен. Тако добијамо детерминисано окружење које је последица ка
тегорије коначности. Ово треба схватити на начин да закони, који су после
дица ограничености и коначности, утичу да је слобода сужена. Ограничава
ње слободе у коначности се манифестује кроз настанак каузалности. Како
је слобода у бесконачности апсолутна, а у коначности увек ограничена, ка
узалност је одлика само коначног света. Слобода је синоним акаузалности
у бесконачном свету.
7. Апсолутност насупрот дијалектици. Само у бесконачности посто
ји чиста љубав, чиста истина,… Проблем непостојања апсолутних истина у
оквиру света коначности се управо објашњава чињеницом да без бесконач
ности нема апсолутног. Одсуством апсолутног на сцену ступа дијалектика.
У коначности дијалектика је потреба обједињавања крајева (супротности)
коначних објеката (појмова) као и њихових својстава у јединствену целину.
Међутим, када постоји апсолутна истина, онда су све друга слична тврђења
полуистине. У апсолутном белом нема ни једна црна тачка и дијалектика гу
би значај. Постојање дијалектике је последица и непреносивости појмова из
бесконачног света у коначан. Непреносивост појмова је основни разлог за
што немамо одговоре на привидно једноставна питања као што су: „Шта је
број, тачка,…“, „Каква је стварна људска природа“, и многа друга.
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8. Непроменљивост насупрот променљивости. Непроменљивост по
стоји само у духовном свету, односно бесконачности. Променљивост је по
следица поређења које је могуће само са објектима које је могуће посма
трати појединачно и у односу на време или простор. Како међу објектима
бесконачности постоји свеопшта повезаност, није могуће вршити поређе
ње, јер нема разликовања. Кроз ову особину може се сагледати један од нај
важнијих разлога за постојање коначног света. Он служи као инкубатор у
коме свако може извршити промену своје урођене или стечене грешне при
роде. Изласком из света коначности човек заув ек губи могућност промен
љивости. Господ је протерао Адама из раја због губитка безгрешне приро
де у свет коначности управо због постојања променљивости и тиме могућ
ности повратка.
9. Континуит ет насупрот дисконтинуитету. Непрекидност је у беско
начном универзуму објективна, а у коначном свету само привид. Непрекид
ност не постоји у коначном свету, јер и по дефиницији не може постојати
непрекидност без бесконачности. Тако је коначан простор прекидан у сва
кој тачки. У том смислу је коначан простор само фрактал бесконачног. То је
један од елементарнијих увида у чињеницу да је коначан свет по својој су
штини створен, док је бесконачан универзум по својој суштини нестворен
свет. Бог је створио човека на своју слику. То значи да човек поседује само
потенције да досегне Творца. Човекова форма је само фрактална форма, ко
ја је у односу на Творца бесконачно разређена слика.
10. Једнакост објеката је у коначности привид, а различитост суштин
ска, док у бесконачности различитост је привид, а једнакост суштинска. У
коначности се подразумева да не постоје два иста објекта. Могу постоја
ти само слични објекти. У свету који је бесконачан два објекта могу бити у
релацији апсолутне једнакости. Спуштањем једнакости у свет коначности
због непреносивости једнакост постаје релативна.
11. Непериодичност наспрам периодичности. Суштинска одлика ко
начности је периодичност. Сваки процес, појава или испољавање одликује
се неким видом фреквентног такта или пулсирања. Рецимо, постојање свих
живих бића се одвија непрекидно у процесу „коагуло-салве“. Рецимо, пол
на бића настају и развијају се (разреди) из оплођене ћелије коју у тренутку
полне зрелости поново стварају (сажми) итд. Периодичност је инваријанта
коначних простора. Са друге стране, суштинска одлика бесконачности је не
периодичност.
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О свакој од наведених особина бесконачности би се сада могло наши
роко расправљати, и на крају би се све свело на констатацију овога што је
наведено. Сувише речи би овде само унело већу пометњу, поготово што су
ове суштинске разлике неуградиве у већ формирану слику о свету око нас.
Примера ради размотримо дубље, рецимо, непреносивост.
Чулни апарат је нека врста информационог 1 кавеза у коју је човек по
топљен. Својства која постоје ван информационог кавеза не могу бити пре
нета унутар њега. Но ипак нешто од тога се преломи и бива схваћено на три
вијалан начин. Многа општа својства, која се преламају унутар чулног, гу
бе своју општост и бивају упрошћена. За такав пример можемо узети, реци
мо, љубав. Када се једна Божанска компонента (љубав) преломи кроз чул
ни простор, толико се поједностави да постаје карикатура. Чулни човек љу
бав доживљава искључиво кроз осећања и то велича кроз заљубљеност. Љу
бав изгуби многа своја Божанска својства као што су слобода, толеранција,
разумевање, подршка, помоћ итд. Изгуби оно што је чини свесном и поста
је слепа, глува, горда… Изгуби сва она својства која би чула спустила са пи
једестала који су заузела. Ни чињеница да се заљубити може свако, и идиот,
и геније, и убица, и дете, и старац, не умањује ни код кога вредност тог до
гађаја. Ни чињеница да се то много пута понавља, не отрежњује. А када не
што може баш свако да уради, треба се упитати, колику вредност то може
да има? Ако свако може да подигне један килограм тежине, да ли било ко на
овом свету такав догађај уопште и коментарише. Заљубљеност таква каква
јесте је много зла нанела човечанству. Такође је узрок и многих веома ло
ших особина, које под плаштом љубави налазе своје оправдање. А шта ре
ћи о агресивности према другим бићима и љубомори као нераздвојном пра
тиоцу сваке заљубљености?
Сваки појам у чулном свету је поједностављење неког много општи
јег појма из бесконачног света. Духовна љубав је, у том смислу, најближа
схватљива бесконачност. А са друге стране, толико је далеко од нас. Духов
ну љубав чине особине: слобода, разумевање, толеранција, опраштање, по
дршка… У том смислу, духовна љубав нема у првом плану осећања. Осе
ћања су нижи облик испољавања љубави, као последица покушаја да се не
1 Човек за спознају света око себе има на располагању пет чула. Проблем са њима
је тај што она формирају чулни кавез на следећи начин. Чуло вида је ограничено у интерва
лу 3500-7000 ангстрема, чуло слуха од 16-16000 херца, недостатак зачина у јелу и превелика
концентрација код човека изазива исти осећај – нерегистровање истог итд. Сва та ограниче
ња чине да је човекова спознаја омеђена двострано са доњом и горњом границом што све за
једно чини информациони кавез.
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што бесконачно смести у нешто коначно. Оно што је пренето налази се, на
жалост, у првом плану, а требало би на маргини.
Да је Бог бесконачност у сваком могућем смислу, требало би да је ја
сно само по себи.
У математици број је појам који се не може комплетно пренети у свет
коначности. Односно, неки бројеви се могу пренети као природни, цели и
рацион
 ални, али не сви. Реални бројеви се не могу адекватно ни записати.
Међутим, појам транседентности неког броја има нешто другачије значе
ње у математици. На жалост, ни један геометријски појам није преносив у
свет коначности. Уместо њих у матемацици радимо са одговарајућим сим
болима. Модел пирамиде од стварне пирамиде се разликује по хомогености
и много чему другом. И са другим појмовима није ништа боља ситуац
 ија.
Појам скупа је могуће само симболички пренети, а непрекидност само ако
се идеализује итд.
ц) Претпоставка да је бесконачност спољни омотач коначности али
тако да се у њу може допрети из коначности је управо математички модел
који у себи носи гомилу парадокса. Такав модел је већ анализиран кроз ма
тематички приступ, па га не треба поново препричавати.
Алекса Срданов
Висока техничка школа струковних студија, Пожаревац
aleksa.srdanov@gmail.com
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