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ĐURO ŠUŠNJIĆ1

MUKE IZBORA I OSEĆANJE KRIVICE I GREHA
Rezime:
Autor podseća da je osećanje krivice psihološki pojam i odnosi se na kršenje
moralne norme, dok je greh teološki pojam i veže se za kršenje Božije zapovesti. S tim u
vezi on govori o tri muke izbora. Prva muka: Lako je izabrati između dobra i zla ali iz
bor između jednakih vrednosti stavlja na muke onoga ko odlučuje. Ma situacija kada se
iz ljubavi prema otadžbini žrtvuje ljubav prema voljenoj ženi. To je uzvišen i tragičan iz
bor pri čemu se ne može izbeći nepravda prema jednoj od strana. Druga muka: ima život
nih situacija kada neko očigledno krši moralnu i versku normu, a da pri tome ipak os
tane moralno i verski čist, čist pred ljudima i pred Bogom. Odbraniti život nevinom de
tetu jeste moralno, iako je nasilno jer nasilje ne odobrava ni moralna ni verska norma.
Treća muka: s obzirom na motive, osoba može biti nevina ali s obzirom na posledice svo
ga čina ona može biti kriva i zato osuđena. Hegel ističe: „Sudija često mora drugačije da
govori nego čovek, mora da osudi ono što bi ovaj drugi oprostio“. Sudija treba da se drži
prava, a ne da bude pravičan.
Ključne reči: krivica, greh, motiv, posledica.

Kad ne bi bilo slobode, onda se moralni
zakon u nama uopšte ne bi mogao da sretne.
Imanuel Kant
Dame i gospodo, dozvolite mi da iznesem par napomena ili opomena
u vezi sa osećanjem krivice i greha što prate učinjen izbor. Etika pretpostavlja da je svako ljudsko biće podložno grešci i grehu, koje ga prate tokom cele istorije i pratiće ga dok postoji na ovom svetu. Greška i greh se
mogu razumeti i objasniti neuspehom da se oseća, misli i čini onako kako zahtevaju moralne odnosno verske norme. Osećanje krivice više je psihološki pojam i odnosi se na kršenje moralne norme (odnosno svetovnog
morala), dok je greh teološki pojam i veže se za kršenje verske norme ili
božje zapovesti (odnosno svetog morala). Koristim ovde paralelni govor,
psihološki i teološki. Mi, koji se bavimo sociologijom religije, znamo, na
primer, da se crkva određuje teološki kao zajednica ljudi sa bogom („telo
Hristovo na zemlji“), a sociološki kao zajednica ljudi u međusobnim od1 Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, redovni profesor u penziji, susnjic@vektor.net
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nosima (kao društvena ustanova sa poznatim obeležjima hijerarhije, autoriteta, trajnosti, normi, ugleda...).
Ovde ću sažeto govoriti o tri muke izbora: 1) izbor između podjednakih vrednosti, 2) kršenju verske i moralne norme pri čemu čovek ipak ostaje verski i moralno čist, 3) izbor između pravne i moralne norme.
Nije lako biti čovek. Nikolaj Berđajev naglašava: „Od čoveka se mnogo zahteva jer je on pozvan za nešto veliko“.2 Moralno delovanje podrazumeva izbor, što znači preuzimanje odgovornosti: to je uvek iskušenje, biranje mogućih puteva. Svakako je lakši izbor između dobra i zla, ili izbor
između jedne vrhunske vrednosti i jedne nešto niže, ali izbor između jed
nakih vrednosti stavlja na muke onoga ko se odlučuje. Ovde se ne radi o
moralno ispravnom nasuprot moralno pogrešnom, nego o ispravnom nasuprot ispravnom.3 Evo prvog primera. Ima situacija kada se iz ljubavi prema
otadžbini žrtvuje ljubav prema ženi (Staljin je žrtvovao sina, premda mu je
zauzvrat ponuđeno da oslobodi sedam nemačkih generala).
Svaki ovakav izbor jeste početak teskobe. U toj muci izbora uvek ste
sami i usamljeni, niko vas ne može zameniti, jer ako vas neko drugi zameni, onda to nije više vaš izbor. Čovek je sam i usamljen kad mu je najteže:
sam si kad donosiš odluku, sam si kad snosiš posledice svoje odluke, sam
si kad patiš, sam si kad boluješ, sam si kad umireš. Odluku donosiš sam, i
ne možeš je deliti ni sa kim. Čovek mora da bira, a svaki izbor je raspeće.
Sva dubina uzvišenog odnosno tragičnog izbora postaje vidljiva tek onda
kada se čovek opredeljuje između dve ili više vrhunskih vrednosti. To je
tragičan izbor, iako ne sadrži nikakvo zlo u sebi!
Filozofi morala navode sledeću moralnu dilemu: „čovek može iz goruće zgrade istrčati kroz leva vrata i spasiti puno dece, ili kroz desna vrata
i spasiti samo svoje dete. Ako ste roditelj, zamislite se nad ovim pitajem:
postoji li ikakav broj dece koji bi vas naterao da odaberete leva vrata?“4
„Naviknuti na život u nekom svetu u kom se suočavaju dobro i zlo, izgubili smo mudrost i velikodušnost tragičnog sveta, gde je svaka strana u sukobu na izvestan način u pravu.“5
Ovaj oblik tragičnog sukoba jasno pokazuje da su oba ponašanja moralno ispravna, pri čemu jedan mora da se žrtvuje. Nestajanje svesti o tra2 Berđajev, O čovekovom pozvanju, Clio, Beograd, 2000. str. 28.
3 Šire: Rašvort Kider, Etičke dileme, CID, Podgorica, 2006.
4 Šire: Steven Pinker, Prazna ploča, moderno poricanje ljudske prirode, Algoritam, Zagreb,
2007, str. 310.
5 Karlos Fuentes, Ono u šta verujem, Narodna knjiga – Alfa, Beograd, 2005, str. 164.
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gičnom odnosno uzvišenom izboru samo je uvod u krizu i propast kulture.
Maks Plank je sa dovoljno razloga govorio kako se „ponekad čovek nađe pred odlukama gde može da učini samo još nepravdu.“6 Moralne noge
pojedinca su klimave, ali samo na njima on može da stoji uspravno, kao
što su to pokazali Sokrat, Hrist, Đordano Bruno i drugi. Ali nema više velikog imena, to jest velike ličnosti, koja bi nas prekrila svojom senkom,
svojim genijem, svojom slavom. Uglavnom susrećemo ljude „osrednjeg
duhovnog stanja“ i sitne sreće, članove organizacija, „svetiljke bez sve
tlosti“.
Hrist je pokazao i dokazao da jedna neponovljiva i uzvišena ličnost
može da učini više od svake norme i da se ljudski život može urediti i na
drugoj osnovi. U jednom svetu utemeljenom na moći, moguć je jedan svet
zasnovan na ljubavi. Jedina religija koja treba da postoji jeste religija ljubavi, a nju su propovedali i svedočili proroci, sveci i bogotražitelji. Ljubav
je trajno merilo za ocenu svakog ljudskog delovanja. Amin Maluf divno
reče: „Ljubav je bolest od koje niko ne želi da se leči.“
To je bila moja prva napomena ili opomena, a sada je na redu druga,
opet u obliku munjevitog nagoveštaja.
I savršen sistem moralnih i verskih normi mora da računa sa iznenađenjem: gospodin slučaj, taj nepredviđeni gost, nevidljivi režiser, slobodan
strelac, „najstariji bog na svetu“, ponekad se naruga ljudskoj doslednosti i
nadljudskom poštovanju svetih normi! Šta to znači? To znači da ponekad
treba prekršiti moralnu i versku normu da bi se prepoznalo čisto srce. Jer
norma je opšta, odluka je lična. Ima li, dakle, životnih situacija kada neko
očigledno krši moralnu i versku normu, a da ipak ostane moralno i verski
čist, čist pred ljudima i pred bogom? Na tragu Kantove Kritike praktičnog
uma primeran slučaj je kada duboki vernik i moralan čovek slaže onoga ko
preti silovanjem i smrću nevinog deteta.
Ako čovek ne bi bio slobodan, onda ne bi mogao ni da se ogreši o norme. Svako kršenje verske i moralne norme može da izazove grižu savesti,
ali i neko trenutno zadovoljstvo. Jer uvek se zabranjuje nešto što članovi zajednice svesno ili podsvesno žele – želje za zabranjenim voćem. Karl
Gustav Jung je pokazao i dokazao da ukoliko se pojedinac svesno pridržava moralnih i verskih normi, to još ne znači da ih je njegovo nesvesno po6 Navedeno prema: Verner Hajzenberg, Fizika i metafizika, Gradac, Čačak–Beograd, 2009,
str. 162.
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sve prihvatilo i usvojilo.7 U tome je paradoks morala: da bi saznao šta je
moralno, prvo moraš da iskusiš greh (krivicu, kajanje). Aristotel veli: „Niko ne čini preljube sa vlastitom ženom, niti provaljuje vlastiti kućni zid, niti krade vlastitu svojinu.“8
Ovaj primer pokazuje da odbraniti život nevinog deteta jeste moralno
iako je utemeljeno na laži, što verska i moralna norma zabranjuju. Ili, u nešto strožem obliku, odbraniti život nevinog deteta jeste duboko moralno, iako je nasilno, jer nasilje ni na koji način ne odobrava moralna i verska norma: jer povreda bilo koje osobe znači uvredu samoga boga kao osobe. Iz ove
tako sažete analize sledi zaključak: kao što je laž dopuštena u nekim izuzetnim situacijama, tako i govorenje istine može biti opasno u nekim drugim situacijama. F. M. Dostojevski to kaže na svoj koliko mudar toliko i lep način:
„U jednom slučaju je sveta istina, a u drugom je laž. Jedno znam tačno: da će
još dugo ova misao ostati jedna od glavnih spornih tačaka među ljudima.“9
Izbor između morala i prava – treća muka. – Hegel u Ranim spisima
ističe: „Sudija često mora drugačije da govori nego čovek, mora da osudi
ono što bi ovaj drugi oprostio“. Sudija treba da bude u pravu, a ne da bude pravičan. S obzirom na motive, osoba može biti nevina, ali s obzirom na
posledice svoga čina, ona može biti kriva i zato osuđena. Evo primera: žena
ubija čoveka koji se u pola noći uvlači u njen stan braneći svoj život i živote
svoje dece, ali kad je upalila svetlo videla je da je ubila svoga muža, koji je
iste večeri otišao na službeni put, ali pošto je zakasnio na avion, on se vratio kući, ušavši kroz prozor. S obzirom na motiv, žena je nevina, s obzirom
na posledice, ona je osuđena za ubistvo iz nehata. Tomas Man je opisao baš
ovakav slučaj. „Sve što sam poduzela, pošlo je po zlu i propalo... A bog mi
je svjedok, kako sam imala dobre namjere.“10 Ipak, motiv je značajniji od
posledica, jer posledice se ne mogu predvideti i staviti pod kontrolu, dok su
motivi moja stvar. Motiv je čist, posledice užasne. Zato i nije moguća opšta
i večna norma postupanja s obzirom na posledice, ali jeste moguća s obzirom na motiv. Moral motiva je čisto delovanje iz ljubavi, bez računa. Moral
posledica je čista računica koja nema veze sa ljubavlju. Paradoksalno: čak i
loš motiv može ponekad da izazove dobre posledice. Marks je istakao da je
motiv obijača banaka veoma loš, to jest pljačka, ali da je jedna od posledi7 Šire: Civilizacija na raskršću, K. D. Atos, Beograd, 2006, str. 286 i 292.
8 Nikomahova etika, Globus, Zagreb, 1988.str. 114.
9 Mladić, Rad, Beograd, 1967.str. 211.
10 Buddenbrokovi, Zora, Zagreb, 1950, str. 531.
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ca neočekivano dobra: da nije bilo obijača banaka, odnosno lopova, brave
na bankama nikad se ne bi tako usavršile. I lopovi su sastavni deo napretka.
Iz primera koje sam naveo i škrte analize koju sam izveo sledi i moj
stav: veličina čoveka nije u tome da nikad moralno ne posrne, nego u tome da se uspravi i ispravi. Ako bi ljude ocenjivali po najstrožim moralnim
normama i verskim zahtevima, onda gotovo da ne bi našli nikoga ko nije
zaslužio blažu ili težu kaznu – a najteža kazna je griža savesti, jer čoveka
prati verno kao i njegova senka. Verujem da se u svakom čoveku može otkriti bolji čovek, ali znam da ima zlih ljudi, bez savesti.11
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ĐURO ŠUŠNJIĆ1

TROUBLES WITH CHOOSING
AND THE FEELING OF GUILT AND SIN
Abstract:
The author reminds that the feeling of guilt is a psychological term related to the
breaking of moral norms, while sin is a theological term associated with the breaking of
God’s commandments. In that respect, he discusses three troubles with making choic
es. The first trouble: It is easy to choose between good and evil, but having to choose be
tween the same values puts the one who chooses to trouble. An example is a situation
when one sacrifices his love for a beloved women for his love for a country. This is a no
ble and tragic choice, where a person cannot evade doing injustice to one of the sides.
The second trouble: there are situations in life when one clearly breaks a moral or reli
gious norm but still stays morally and religiously clean before people and God. Defend
ing the life of an innocent child is moral, although violent, and violence is not justified by
any moral or religious norms. The third trouble: with regard to motives, a person may be
innocent, but in respect of consequences of their action, he or she can be guilty and there
fore prosecuted. Hegel says: “The judge must often speak differently from the human be
ing and condemn what as a human being he might pardon.” The judge should stick to the
law, he should not be just.
Keywords: Guilt, Sin, Motive, Consequence.

1 Univesity of Belgrade, Faculty of Philosophy, susnjic@vektor.net

КРИНКА ВИДАКОВИЋ ПЕТРОВ1

МОРЕ БЕЗ ОБАЛА: БЛИСКИ ИСТОК И РЕЛИГИЈА
Резиме:
Јерусалим је фокална тачка и симбол три монотеистичке религије – јудаизма,
хришћанства и ислама. Ове три религије имају тачке конвергенције и дивергенције,
док је јудаизам развио специфичне одлике као национална вера очувана у условима
изгнанства/дијаспоре. Развој антисемитизма на основу појма деицида и улоге „дру
гог“ као „жртвеног јарца“ (којем су касније додати економски и политички моти
ви) био је типичан за хришћанске, а не исламске средине све до 19. века. Догађаји
који су се одиграли у Европи 20. века – нарочито ширење антисемитизма, развој
ционизма, Други светски рат и холокауст – утицали су на одлуку УН да 1947. ус
постави две државе, Израел и Палестину. Чланак разматра генезу израелско-пале
стинског конфликта уз референцу на регионални и глобални оквир, указујући на про
цес у којем се појам појединачне и социјалне кривице засноване на стандарду важе
ћем унутар друштва измешта у домен националног колектива у конфронтацији с
„другим“, чиме се стандард маргинализује или суспендиује у име колективног инте
реса, те настају олакшавајуће околности за уверење да остварење „високих“ ко
лективних циљева оправдава употребу „ниских“ средстава према „другом“.
Кључне речи: Блиски Исток, хришћанство, ислам, јудаизам, антисемитизам,
израелско-палестински конфликт, национални интерес наспрам индивидуалне и со
цијалне правде

1.
Блиски Исток је подручје на којем се вековима укрштају три ве
лике монотеистичке религије, а фокусна тачка укрштања је Јеруса
лим. Стари град опасан зидинама заузима простор мањи од једног
квадратног километра, на којем се једно поред или изнад другог нала
зе најсветија места јудаизма (Зид плача) и хришћанства (Црква Вас
крсења Христовог), као и трећа најважнија светилишта ислама (Свод
над стеном и џамија Ал Акса). Све три вере имају полазиште у фун
даменталном тексту јудаизма – Мојсијевом Петокњижју – али су њи
хова исходишта, означена Новим заветом и Кураном, дивергентна.
1 	 Институт за књижевност и уметност, Београд, krinkavidakovic@yahoo.com
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Хришћанство и ислам по једној важној одредници одступају од
јудаизма. Док јудаизам има изразито национално одређење услед то
га што завет с Богом успоставља један, „одабрани“, јеврејски народ.
Отуда се јудаизам развијао као религија с националним обележјима
и као фундаментални елемент јеврејског идентитета. Насупрот јудаи
зму, хришћанство и ислам су наднационалне религије које је прихва
тило мноштво народа и нација. Припадност хришћанству или исламу
нема фундаменталну, већ релативну вредност као елемент национал
ног идентитета народа који су их прихватили.
Јудаизам и хришћанство имају две додирне тачке које не деле с
исламом. Прво, за обе је „Обећана“ или „Света“ земља специфични
део Блискоисточног географског простора који је дефинисан као при
марни простор везан за пресудне догађаје њихових канонских нарати
ва. За јудаизам је Јерусалим симбол исходишта избављења из Мисир
ског ропства, локација Првог и Другог храма у којем се чувао Ковчег
завета, а данас место на којем се налази тек остатак остатака храма тј.
мали део потпорног зида узвишења Морије. За хришћане је Света зе
мља простор рођења, живота, страдања и васкрсења Христовог. Дру
га додирна тачка између јудаиз ма и хришћанства је чињеница да је за
четник хришћанства припадао истом народу као следбеници јудаиз ма
и што се хришћанство развило у јеврејском окружењу као одступање
од правоверног јудаистичког учења. Из овога ће проистећи један ва
жан елемент односа хришћана према Јеврејима, а то је појам деиц
 ида,
односно, одговорности („кривице“) Јевреја за смрт Христову. Пошто
је ислам настао у каснијем периоду и у другом географском простору
везаном за пророка Мухамеда, у исламском наративу нема овог нега
тивног елемента. Јевреји се у исламу сматрају „народом књиге“ чије
учење ислам превазилази, те није било повода да се Јеврејима припи
ше било каква „кривица“.
Поред националног одређења, јудаизам је услед специфичних
историјских околности – егзодуса и дијаспоре – имао статус друкчи
ји од друге две религије. Јеврејски народ имао је два велика егзоду
са. Први је описан у библијским текстовима, а oдиграо се кад су Ва
вилонци покорили Јерусалим, срушили храм и одвели део јеврејског
народа у „вавилонско изгнанство“. На овај догађај односи се Псалам
137 у који садржи једну кључну идеју јеврејске културне традиције, а
то је мотив укидања изгнаства, односно, повратка у Сион:
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„На водама Вавилонским сјеђасмо и плакасмо опомињући се Си
она. О врбама сред њега вјешасмо харфе своје.
Ондје искаху који нас заробише да пјевамо, и који нас оборише
да се веселимо: „пјевајте нам пјесму Сионску“.
Како ћемо пјевати пјесму Господњу у земљи туђој?
Ако заборавим тебе. Јерусалиме, нека ме заборави десница моја.
Нека прионе језик мој за уста моја, ако тебе не успамтим, ако не
уздржим Јерусалима сврх весеља својега…“ (Псалам 137: 1–6)
Они су се ипак вратили из Вавилона и саградили други храм на
истом месту. Други егзодус одиграо почео је кад су Римљани у првом
веку н.е. сломили отпор Јевреја и срушили други храм. Овај егзодус
обухватио је главнину народа. Расејање се распростирало по знатно
ширем транснационалном, трансдржавном и трансконтиненталном
простору, а трајало је знатно дуже „хиљаду и по година“, све до обна
вљања јеврејске државе средином 20. века.
2.
Односи између три наведене религије зависили су не само од
њихових канонизованих верских учења, него и од деловања вер
ских институција и државних тела. Као што се статус хришћанства
мењао – од прогоњене, преко толерисане, до државне религије – та
ко се мењао и статус јудаизма и ислама. Слом јеврејске државе и ег
зодус Јевреја променили су статус јудаизма на дужи рок: он постаје
религија без државне потпоре која се развијала у условима изгнан
ства тј. дијаспоре. Кад је у Византији хришћанство постала држав
на религија, дошло је до измештања његовог центра с Блиског Ис
тока у Византију. Западно хришћанство развијало се под окриљем
разних држава да би постепено дошло до централизације католич
ке цркве у Ватикану. Појава протестантизма изазвала је сукобе и
прогоне, док је ислам на подручју Средоземља –као границе, али и
споне између Блиског Истока, Африке и Европе – Османска држава
преуз ела улогу његове заштите и промоције.
Док су и хришћанство и ислам уживали заштиту моћних тео
кратских држава, јудаизам је опстајао у променљивим условима ди
јаспоре. Многобројна дијаспора преузела је улогу малобројне мати
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це у очувању јудаизма као основе јеврејског националног идентите
та, а структура институционализованог јудаиз ма морала је сходно то
ме бити децентрализована, док се напор за очување идентитета одви
јао у неповољним условима с обзиром да су Јевреји свуда били ма
њинска популација с променљивим статусом који је зависио од одно
са окружења према Јеврејима и њиховој вери. Периоди позитивих од
носа смењивали су се с периодима погрома и миграција, што је до
принело ширењу дијаспоре. У европским оквирима успостављене су
две велике јеврејске групације: немачки и шпански Јевреји, односно,
Ашкенази и Сефарди. Први су, поред „светог“ хебрејског језика гово
рили световни језик јидиш, а други јеврејско-шпански (ладино).
Однос између муслимана и Јевреја био је бољи него између хри
шћана с једне стране, и муслимана и Јевреја с друге. У средњове
ковној Шпанији (Андалузији) владајући муслимани имали су позити
ван однос према Јеврејима, али кад је по завршетку рата Шпанаца за
ослобођење од Арапа консолидована шпанска држава на читавој ње
ној територији, „Католички краљеви“ Фернандо и Изабела донели су
1492 декрет о протеривању иноверника. Већина Арапа је напустила
Шпанију, као и велики број Јевреја. Они који су остали морали су да
се покатоличе и отуда у Шпанији 16. века велики број „нових хришћа
на“. С друге стране, велики број Јевреја изгнаних из Шпаније наста
нио се у Османској држави која их је радо примила у своје окриље.
Домаћи Јевреји, Романиоти, који су у Османској држави добили бољи
статус од онога који су имали у хришћанској Византији, временом су
се асимиловали, преузевши језик и културу знатно бројнијих сефард
ских придошлица. У Османској држави Јевреји су имали знатно бољи
положај од њихових сународника у хришћанској Европи, где се пери
одично јављао антисемитизам различитог интензитета.
Стварање моћних теократских држава је био мач са две оштри
це: државна религија уживала је значајне привилегије, али је истовре
мено стављена у функцију државних интереса, док је припадност др
жавној религије обезбеђивала социјалне, економске и политичке при
вилегије. Верски сукоби и ратови, унутар једне државе и међу држа
вама, били су прожети лаичким интересима, али су и освајачки рато
ви великих држава вођени у име ширења „праве“ вере и прозелити
зма. Из европске перспективе, највећа претња био је ислам, најпре на
Иберијском полуострву. Касније је ту улогу преузела Османска држа
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ва, чија је војска стигла до Беча. Мада је мотивациони дискурс прет
ходних крсташких ратова био проткан обележјима верског барјака, он
је покривао мноштво световних интереса. Верски барјак пружио је
могућност обједињавања световних интереса западноевропских ве
ћих и мањих држава, фокусирајући пажњу на Свету земљу и Христов
гроб. С друге стране, ислам је ушао у Европу преко Балкана. За раз
лику од Шпаније, ислам није никад потпуно потиснут са овог просто
ра, јер је и након повлачења Турске с Балкана остала домаћа попула
ција некадашњих „нових муслимана“.
Стање на Блиском Истоку и статус три религије на овом подруч
ју био је условљен односима некадашњих „великих сила“ чији су се
интересу ту укрштали. Питање „кривице“ се лако измештало из до
мена верског учења у домен социјалних категорија правде/неправде
и правних појмова права/обесправљености у контексту односа већи
не-мањине унутар државних оквира, као и сукоба интереса држава
које су ратом премеравале своју моћ/немоћ. Статус мањинских вер
ских заједница се мењао према овим параметрима: док су у Византи
ји хришћани били припадници државне религије, а Јевреји релатив
но обесправљени, у Османској држави муслимани су успоставили те
ократску државу у којој се положај Јевреја поправио, а положај хри
шћана погоршао. На Блиском Истоку, који је ушао у састав Османске
државе, вођене су борбе између хришћана-крсташа и муслимана, док
су малобројни Јевреји, без сопствене државе, имали улогу посматра
ча или „колатералне штете“. Међутим, у Османској држави Јевреји су
ипак уживали слободе које нису имали у већем делу Европе, а што је
још много важније, само се у хришћанским срединама, католичким
више него православним, јављала најјача оптужба против њих – за
деиц
 ид. У предмодерним европским срединама Јевреји су живели у
заједницама издвојеним из окружења. Јеврејска заједница била је као
„страно тело“, а Јевреји „странци“ који су говорили неразумљивим
језиком и упражњавали чудне и „сумњиве“ обичаје у складу с вером
која је имала негативне конотације.2 На нивоу верског учења Јевреји
2 У Турској су jеврејске заједнице имале аутономију која им је дозвољавала да се веко
вима развијају у релативној изолацији од средине. Тако је било и у Босни, где су шпански Је
вреји све до 20. века сачували културу пренесену из Шпаније. И. Андрић је поводом Сефар
да у Босни писао да су то били „малобpојни и потпуно изоловани туђинци, без кpвне, веpске
и језичке везе с осталом pајом“, који су вековима живели „сабијени у вpсту гета, тзв. ’Вели
ку авлију’, опкољени пpедpасудама и пpазновеpицама својих сугpађана свих осталих веpа“,
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су били „криви“ за смрт Христову, те су словили као народ „антихри
ста“. Али на нивоу друштвене лаичке прагматике, они су играли уло
гу „жртвеног јарца“, у чијој је функцији била често коришћена опту
жба за „ритуално убиство“. У каснијем периоду јављају се и економ
ски мотиви антисемитизма везани нарочито за трговину и финансије,
где су Јевреји били непропорционално заступљени. Пошто је европ
ским Јеврејима било забрањено власништво над непокретном имови
ном, они су живели углавном у урбаним срединама и бавили се занат
ством, трговином, „либералним професијама“, а касније и финансија
ма. Баш због расејања тј. присуства у различитим земљама, они су се
нашли у повољним условима за бављење међународном трговином, а
били су конкуренција и локалним трговцима. Тако је у антисемитски
дискурс ушао и економски мотив, касније појачан привредним успо
ном Јевреја у одређеним срединама. Отуда оптужбе за „међународну
заверу“ да се овлада светом и сумња у њихову лојалност према наци
оналним интересима државе домаћина. Тако се у хришћанској Евро
пи првобитна оптужба за деицид надограђивала додатним секулар
ним елементима, доприносећи профилисању колективног идентите
та јеврејског „другог“.3
Профилисање Јевреја у Европи, међутим, одвијало се према
обрасцу с варијацијама које су могле да се примене на било коју за
једницу која је у одређеној средини имао статус мањинског „другог“.
Специфичност Јевреја као заједнице (верске, етничке, културне) била
је у томе што су такав статус имали свуда.
Већинско окружење на локалном и регионалном нивоу није се
увек поклапало с државним оквиром. Такво непоклапање типично је
за мултиетничке државе попут Хабсбуршке монархије и Османског
царства. Државни интереси били су примарни фактор који је одређи
вао однос власти према етничко-верским заједницама унутар њених
да би се „по нужди и по нагону самоодбpане затваpали у себе и зазиђивали иза сопствених
тpадиција, веpовања и пpедpасуда као иза бедема“ (Андpић 1991: 6–7).
3 Отуда се ликови Јевреја у европској књижевности јављају у виду стереотипа, као што
је на. пр. Шекспиров Шајлок. Јевpејски стеpеотипи су из италијанских комедија пpенесени
у дубpовачку књижевности, где се у више навpата јављају у 17. веку када је католичка цpква
била у офанзиви након анти–јевpејске буле Ватикана. У сpпској књижевности 19. века ја
вљају се стеpеотипи Јевpејa наpочито у вpеме када су јевpејски, цинцаpски и гpчки тpговци
поимани као конкуpенти младој сpпској тpговачкој елити. У Андрићевој причи „Бифе Ти
таник“ одлично је психолошки обрађен лик усташе који тражи разлоге због којих ће убити
„свог“ Јеврејина (Видаковић-Петров 2012).
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граница, али и према другим државама у чијем је окружењу могло би
ти тих истих етничко-верских заједница. Кад је Османска држава у
19. веку ушла у кризу, велике силе сукобиле су се око „плена“ тј. преу
зимања њених територија, али у промовисању њихових националних
интереса питање религије било је или функционализовано или мар
гинализовано. И религија и много шта друго било је подређено праг
матизму сукобљених државних интереса. Британија је, на пример, по
државала Турску не што јој је било у интересу да ојача ислам, него да
би ограничила продор Русије на Балкан. Кад је Аустро-Угарска оси
гурала свој мандат над Босном и Херцеговином и касније извршила
илегалну анексију ове територије, њени државни интереси условили
су промену односа међу три религијске заједнице: католици су доби
ли подршку, православни су остали обесправљени, а из тог времена
датира највећи егзодус локалних муслимана због губитка привилеги
ја из турских времена.
3.
Тек из 19. века датирају први јасни антисемитски испади у ислам
ском свету, који се тумаче у контексту, не верски, него национали
стичке обојене суревњивости Арапа према Јеврејима на Блиском Ис
току.4 Један од њих догодио се у Дамаску 1840. кад су локални Је
вреји, по опробаном европском обрасцу, оптужени за „ритуално уби
ство“. Уследио је погром против њих, а то је био један од првих зна
кова промене односа муслимана према Јеврејима. На Блиском Исто
ку је овај процес дошао до изражаја у време када је Велика Британи
ја добила мандат да управља Палестином (1923), а наставио је да се
развија до данас. Корен сукоба је у националним интересима, одно
сно, у томе што су обе стране полагале право на исту територију (коју
је контролисала трећа страна, Британија, чији се интерес није покла
пао ни с јеврејским, ни арапским).
Појам повратка Јевреја у домовину одржао се у јеврејској дија
спори као нада у укидање изгнанства, али је та идеја током готово
два миленијума била неостварива. Јевреји су индивидуално одлази
ли у Јерусалим на ходочашће или да би тамо провели последње да
4 В. Gilbert 2001 и Morris 2001.
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не живота. У 19.веку дијаспора је прикупљала новац за откуп поједи
них парцела у Палестини, да би се обезбедило уточиште барем малом
броју сиромашних или прогоњених Јевреја.
Тек је с појавом ционизма ово настојање попримило одлике на
ционалне идеологије и систематски организоване акције. Циљ циони
стичког покрета, који је свој први конгрес одржао у Базелу 1897, био
је обнављање јеврејске националне државе у Палестини. Ова модер
на национална идеологија брзо се ширила у првим деценијама 20. ве
ка, нарочито међу хабсбуршким, пољским и руским Јеврејима. Прва
дискретна најава подршке једне европске силе повратку Јевреја у Па
лестину била је „Балфурова декларација“ усвојена у британском пар
ламенту 1917. Врло је занимљив податак да је управо Краљевина Ср
бија била прва земља која је те исте године усвојила ову декларацију,
али је у том документу било речи о потреби стварања „јеврејског до
ма“ у Палестини, а не јеврејске државе. Међу факторима који су до
принели развоју ционизма један од најважнијих била је реакција на
процес асимилације Јевреја у неким европским срединама, а нарочи
то у онима у којима ни културна асимилација није била довољна да се
потисне традиционални антисемитизам.5 Мада су многи млади Јевре
ји одлазили у Палестину, где су оснивали јеврејске заједнице и кибу
це, и мада је ционизам имао врло широку подршку у јеврејској дија
спори, не мали број Јевреја је и почетком тридесетих година сматрао
да је његов циљ утопија којој ваља стремити, али која се не може ре
ализовати у догледном временском року. Потоњи догађаји, међутим,
брзо ће пренети ционистички циљ из утопије у стварност, али по це
ну страдања у холокаусту.
С обзиром да је већинско становништво у Палестини под британ
ским мандатом било арапско, власт је ограничавала прилив Јевреја
ради одржавања „мира у кући“. Ова британска политика настављена
је за време Другог светског рата и холокауста, кад су се Јевреји који су
бежали од нацистичког прогона нашли у безизлазном положају. По
знат је и један случај везан за Југославију. Почетком рата 1939. године
Југославија је важила за пријатељску транзитну земљу за Јевреје који
су бежали из Централне Европе. Група од 1200 јеврејских избеглица
доспела је у Југославију, а онда наставила пут Дунавом према Руму
5 Бeч је био центар светског ционизма, а за услове у којима је овај покрет настао в. Ro
zenblit 1984.
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нији с намером да преко Црног мора нађу уточиште у Палестини. Ме
ђутим, пошто нису имали транзитне визе за Румунију ни улазне ви
зе за Палестину, остали су заточени у Југославији, где су за време не
мачке окупације Србије ликвидирани заједно са српским Јеврејима.
Британска политика у Палестини следила је интересе Британаца,
али и њених савезника у борби против Хитлера. У северној Африци
вођен је рат с Ромелом, а у том рату, локални Арапи нису имали инте
реса да подрже своје бивше колонизаторе – Британију и Француску.
Велики муфтија јерусалимски Хаџ Амин Хусеини, који је од рани
је реаговао против ционистичких придошлица у Палестини, активно
је тражио савезништво с Хитлером, настојећи да организује подршку
Немачкој, али не само у Северној Африци, него и у Европи. Хусеини
је лично поздравио формирање СС Ханџар дивизије у НДХ (Босни).6
Његова активност ојачала је већ негативни односа муслимана према
Јеврејима у Палестини.
4.
Поводом Другог светског рата постављано је питање одговорно
сти за изазивање рата, ратне операције, страдање цивила, итд. Пита
ње кривице (и казне) разматрано је у домену правде на међународ
ним и националним судовима, али и прагматично, јер су победници
– сходно својим интересима и моћи – одређивали промене на широ
ком геополитичком простору након окончања рата. Постављено је та
кође питање кривице за холокауст. Најпре је фокус био на нацисти
ма и њиховим савезницима који су непосредно спроводили ликвида
цију Јевреја. Касније је разматрана и посредна одговорност оних ко
ји су сходно својим државним ратним интересима одбијали да пруже
уточиште јеврејским избеглицама, увећавајући на тај посредан начин
број жртава холокауста. Mеђу таквим државама биле су и оне које су
6 Југославија је уврстила Хусеинија у категорију ратних злочинаца 1945. за „мобили
зацију муслимана у СС дивизије“, али није тражена екстрадиција, да би потом „нестао“ с ли
сте ратних злочинаца (Лебл 2003: 239–244). Југословенски став према питању Хусеин
 иеве
улоге за време рата променио се под утицајем спољнополитичких интереса још пре 1953, али
је тада утицај арапских земаља био директан: „Почетком 1953. године дошло је до ублажа
вања југословенског става према јерусалимском муфтији пошто је високи функционер Арап
ске лиге Хури истакао то питање као један од предуслова за развој југословенско-арапских
односа“ (Животић 2008: 489).
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предводиле борбу против нацизма. Сазнање о масовним жртвама хо
локауста, а вероватно и свест о улози оних који његов учинак нису
умањили и онда када су то могли, очитовали су се после рата у препо
знавању потребе да се створи јеврејска држава. Тиме је отворено по
главље нових проблема.
Прво питање било је: где би могла да се успостави јеврејска др
жава? Предратна совјетска идеја о јеврејској републици у Бироби
џану, забаченој сибирској покрајини СССР, није била компатибилна
с миленијумским јеврејским митом о повратку у домовину, чији су
симболи били Сион и Јерусалим.7 Јасно је било да је јеврејска држа
ва могла да се обнови само на историјски маркираном простору, а то
је била Палестина. Почев од 1923. власт у Палестини држали су Бри
танци, а већинско становништво били су Арапи. Питање будуће је
врејске државе пренесено је после Другог светског рата у јурисдик
цију Уједињених нација. Ова мултилатерална политичка организаци
ја требало је најпре да реши дилему: да ли да се оснује заједничка, фе
дерална јеврејско-арапска држава – чему се, између осталих, прикло
нила Југославија- или две одвојене државе, јеврејска и арапска, што је
преовладало као већинско становиште. Следеће питање било је: како
да се подели територија Палестине и где да се повуку границе између
две нове државе? По првобитном радном предлогу, у будућој јевреј
ској држави већинско становништво били би Арапи, те је предлог од
бачен. Потом је територијална подела извршена на начин који је сма
њио проценат Арапа у јеврејској држави. На крају је Генерална скуп
штина УН 1947. донела Резолуцију број 181 којом су основане две др
жаве – јеврејска Израел и арапска Палестина – док је Јерусалиму од
ређен статус corpus separatum под управом УН.
Ову резолуцију одмах је одбацила група најзаинтересованијих
арапских земаља (Египат, Јордан Сирија, Либан и Ирак) сматрајући
је неправедном, да би 1948. заједнички напале тек основану државу
Израел.8 То је био први у низу израелско-арапских већих и мањих вој
7 „За Јевреје у дијаспори Јерусалим је митски топос, слика прожета наслагама значе
ња, чија снага надвладава реални простор у којем се људи генерацијама рађају, живе и уми
ру. Вера у повратак одржава се ритуално, а повратак се идентификује не само с укидањем из
гнанства, него и са ослобођењем“ (Видаковић-Петров 2013: 247).
8 Израел је у овом рату имао подршку Источног блока, нарочито у набавци оружја из
Чехословачке, која је транспортована преко аеродрома у Подгорици (Shay 2008: 475–477). Ју
гославија је била међу првим земљама које су признале Израел, али су односи почели да се
хладе 1956. због различитог сагледавања Суецке кризе. Касније опредељење Југославије за
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них сукоба праћених успешним и махом неуспешним преговорима
(1956, 1967, 1973, 1982, две интифаде 1987. и 2000, тероризам, стра
дање војника и цивила с обе стране, али знатно више с арапске, а међу
ређим успешним преговорима су Уговор из Камп Давида 1979. и Уго
вор из Осла 1993). Јерусалим је 1980. проглашен престоницом Израе
ла, и мада међународна заједница није ту одлуку признала, цео Јеру
салим је de facto под израелском управом.
5.
Израелско-арапски сукоб не одвија се у вакуму, већ у оквиру дру
гог сукоба на вишој равни, који предводе САД у својој политици пре
ма Блиском Истоку и земљама Персијског залива. Узроци првог суко
ба не поклапају се с узроцима другог, али су они у пракси повезани и
налазе се у међусобном утицају. Исламски простор о којем је реч ни
је монолитан, већ подељен по више параметара. Већина исламских
земаља на том простору имају арапску популацију, али не све, јер на
том простору живе Иранци, Турци, Курди и Авганистанци. Унутра
шња подела ислама на две групе – шиитску и сунитску – не покла
па се с државним границама, те у једној или другој држави може би
ти доминантна тј. већинска једна или друга група. Неки не-арапски
народи (Курди) немају своју државу, већ чине мањину у туђим држа
вама. Неке државе на овом простору имају важне хришћанске мањи
не (Египат, Либан). Ислам се већ дуже времена креће између тежње
ка секуларизацији (прекинуте у случају бившег режима С. Хусеина
у Ираку и Асада у Сирији) и тежње ка јачању ислама (Турска) и ње
говој радикализацији. На неким подручјима доминира конзерватив
но тумачење ислама (Саудијска Арабија), на другима релативно либе
ралније интерпретације. На малом палестинском политичком просто
ру, на пример, на Западној обали јачи је Палестински ослободилач
ки покрет, али у Гази је то Хамас. „Арапско пролеће“ дало је углав
ном сумњиве резултате у погледу демократизације, али и нову прили
ку за развој исламским политичким струјама. Општа дестабилизаци
ја овог подручја (Авганистан, Ирак, Либија, Сирија) војним акцијама
несврстаност, а потом Шестодневни рат између Израела и Египта, навели су Југославију да
прекине дипломатске односе с овом земљом 1967.
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западних сила с циљем „промене режима“ (посредством наоружаних
локалних група на терену и ваздушних удара) погодовала је појави и
јачању крајње радикалних исламских војних групација попут Ислам
ска државе.
6.
У овом историјско-политичком контексту перцепција правде/не
правде је релативизована, најпре зато што се право једних остварује
науштрб права других, а онда и зато што је остварење „права“ зави
сно од моћи науружане војним средствима, насиљем и савезништви
ма. Разматрање кривице у рату – у одлуци да се приступи војним деј
ствима и у ратној пракси – као и у послератним последицама победе/
пораза веома је сложен поступак који се често поједностављује сход
но интересима победника.
У израелско-палестинском сукобу у којем су протагонисти рели
гијски маркирани колективи, религија није била основни узрок су
коба, него је укључена у дискурс његове надградње. Корен сукоба је
у историјском праву оба колектива на исту територију, једно од њих
стечено раније, а друго касније, али оба легитимна. У овом случају,
у којем је територија о којој је реч бременита религијским симболи
ма првог реда, неизбежна је функционализација религије у оквиру по
литичке идеологије, која се даље укључује у регионални и глобални
оквир међународне политике фокусиране на ово подручје.
Кривица може да се посматра као свест појединца о преступу мо
ралног стандарда – како према „своме“, тако и према „другом“ – ко
ји је изведен из верског учења и који се ослања на ауторитет овога.
Свест појединца свакако да може да делује и у друштвеним услови
ма који потискују или суспендују морални стандард кад то колектив
ни интерес налаже, било да је аутентичан (очување живота у ратним
условима, на пример) или умишљен. Историја, међутим, упућује на
многобројне примере када је прозелитизам био управо узрок суспен
зије моралног стандарда (инквизиција, убијање домородачког станов
ништва приликом освајања Америке „у име вере“, итд.). У модерним
и постмодерним временима поодмакле секуларизације и повећаног
броја агностика и атеиста, поставља се питање на чему се морални
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стандард заснива ако то више није религија? Док је у неким земљама
религија у повлачењу, у другима је у успону, што се очитује на под
ручју ислама. Док се у неким срединама теократске државе сматрају
реликтом прошлости, у другима се сматрају пожељним кључем за ре
шавање данашњих проблема.
На Блиском Истоку религије и даље играју важну улогу, али је
она контаминирана националним, економским и политичким интере
сима који је чине подложном манипулацији и деловању психологије
масе која се може политички каналисати у разним правцима. Кад је
фокус на колективном интересу, а не на појединцу, етичка димензи
ја верског учења може да се потисне у корист других њених димен
зија, што отвара врата прагматичном избору између два зла („мањег“
и „већег“) и оправдању уверења да „високи“ циљ колектива (народа,
нације, државе) оправдава употребу „ниских“ средстава. Резултат је
суспензија етике и толеранције у име колективне перцепције „вишег“
добра, с тим што се исто то догађа приликом оцене туђе „кривице“ у
име својих интереса.
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Abstract:
Jerusalem is the focal point and symbol of the development of three monotheistic
religions – Judaism, Christianity and Islam. The three religions have points of both con
vergence and divergence, while Judaism developed specific traits as a national religion
preserved in conditions of exile/Diaspora. The development of anti-Semitism on the basis
of the idea of deicide and „scapegoat“ role of the „other“ (later complemented by eco
nomic and political motives) was typical of Christian rather than Muslim environments
up to the 19th century. Twentieth century events in Europe – especially the spread of antiSemitism, the development of Zionism, World War Two and the Holocaust – impacted the
post-war UN decision to establish two states, Israel and Palestine. The paper considers
the genesis of the Israeli-Palestinian conflict with a reference to the regional and global
framework, highlighting a process in which the concept of individual and social guilt ba
sed on а moral standard valid within society is transferred into the domain of the national
collective confronted with the „other“, whereby the standard is marginalized or suspen
ded by the concept of collective interest, facilitating the conviction that the achievement
of „high“ collective goals justifies the employment of „low” means towards the „other“.
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СОЦИЈАЛНИ ПРОБЛЕМИ КРИВИЦЕ
У СТАРОМ И НОВОМ ЗАВЕТУ
Излагање на међународној конференцији „Социјални проблеми
кривице“ Филозофски факултет у Новом Саду
Резиме
Полазећи од лингвистичко-психолошко-теолошког сагледавања појма криви
це у Старом и Новом Завету, аутор повезује библијски концепт кривице, а заправо
греха, са теоријама кривице М. Хајдегера, К. Јасперса, М. Бубера и О. Маурера. Ка
да је у питању Стари Завет наглашава се принцип одговорности и надокнаде, док
у Новом Завету доминирају опраштање и љубав. Библијски текстови су повезани
појединим светоотачким мислима о кривици, тј. греху, јер су Свети оци Цркве од
истока на један опитно-искуствени начин постали најаутентичнији тумачи, али
и практичари библијског учења.
Кључне речи: Стари Завет, Нови Завет, антропоморфизми, Свети оци, кри
вица, грех, одговорност, надокнада, жртва, опраштање, љубав..

Увод
Ходао је српском земљом, у двадесетом веку, један чудесно ди
ван, вишеструко и раскошно даровит и надахнут, и по много чему ре
дак човек. Име му је Енрико Јосиф. У јавности је био познат махом
као композитор, музички педагог и професор, али не мање и као пи
сац. Оно што је било, па и остало, мање познато, јесте да је Енрико
Јосиф био један ретко посвећен библиста, и да је као такав уживао
не мали углед међу водећим европским и светским стручњацима из
области Старог Завета и Хебреистике уопште. Говорећи о томе коли
ко су древни, али и новији, преводи Старога Завета успели да додир
ну срж поетско-теолошког ткања старозаветног текста и његове пору
ке, Енрико Јосиф је издвајао само два превода. По његовом мишљењу,
1 Протојереј-ставрофор др Милош М. Весин је парох Српске православне цркве
Светог Архангела Михаила у Ленсингу, Јужни Чикаго, и професор на Богословском
факултету у Либертивилу, Илиној
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та два превода јесу: превод Старога Завета на немачки језик Марти
на Бубера, и превод Старога Завета на српски језик Ђуре Даничи
ћа. Интересантно је да ни Бубер, а ни Даничић нису били теолози, али
су снагом своје мисаоне даровитости успели да досегну, а онда у сво
јим преводима и пренесу основну поруку Старога Завета, ону о ве
ома динамичном односу Бога и Богоизабраног народа (Јосиф, 1990).
Тај никада статичан однос између Бога и народа израиљског, у вели
кој мери је прожет и појмом кривице, тј. греха, и то како оних грехо
ва које је народ Израиљев чинио према Богу отаца својих, исто тако и
кривице до које је долазило услед поремећених међуљудских односа.
Овај динамични сплет нам је, руком Богонадахнутих писаца књи
га које су ушле у Стари Завет, пренет на фону јединственог поетског
казивања које је немогуће сагледати без познавања оних основних
стилских и језичких облика и фигура помоћу којих је на, читаоцу ра
зумљив начин, исказано оно што је суштински веома тешко описати.
Једна од таквих битних књижевних фигура библијског текста је, ван
сваке сумње, и антропоморфизам, па ћемо управо од тога и почети.
Место и улога антропоморфизама
у Старом Завету
Антропоморфизам је стилска фигура чијим се коришћењем Бо
гу приписују оне особине и свосјтва које су карактеристичне за љу
де. Говорећи о једној школи рабинских тумачења антропоморфизама,
Бојд их описује следећим речима:
Прво, свакако да има места у Библији која су фигуративна и која
приказују Бога с људским особинама. Та места можете препознати,
јер оно што је тамо речено о Богу, или је смешно, ако се схвати до
словно, или је пак у питању поетски карактер тога одељка. Па ипак,
нема ничега смешног нити поетског у начину на који Библија говори о
томе да Бог мења своје мишљење, да жали за неким одлукама, или да
мисли и говори о будућности у терминима могућих дешавања… (Boyd,
2000, p.118)

У Старом завету су доминантна два начина сликовитог предста
вљања односа између Бога и Богоизабраног народа, и то као: а) однос
између мужа и неверне жене (Бог у улози мужа, а Израиљ у улози не
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верне жене), и б) однос између оца и, махом, непослушног сина. Не
ма сумње да је такав начин приказивања односа Бога и човека био не
тек само разумљив читаоцима старозаветних текстова, него су чита
оци могли и да се поистовете са таквим описима њима познатих жи
вотних ситуација.
Свакако да је не мали ризик поистовећивати „начин“ на који Бог
мисли и осећа са оним како је то својствено људима. У Књизи проро
ка Исаије читамо и ово: Јер мисли моје нису ваше мисли, нити су ва
ши путеви моји путеви, вели Господ… (Ис. 55,8).1
Колико год да су антропоморфизми један начин сликовитог изра
жавања, они свакако да нешто и значе. Иако не значе да је Божије рас
положење подложно променама, те литерарне одлике библијског тек
ста указују на веома битну чињеницу, тј. да Бог нити је далеко од Сво
је творевине, нити пак да је равнодушан према ономе што се дешава
са светом и човеком, као круном Његовог стваралачког процеса. „Бо
жија непроменљивост ни у ком случају не значи и инертност и равно
душност.“ (Весин, 2013, стр. 103).
Друштва културе кривице
наспрам друштава културе стида
Савремени шпански психолог, Итзиар Етксебариа (Itziar Etkse
baria), која се посебно бави психологијом кривице, подсећа нас да су
знаменити антрополози прве половине 20. века Маргарет Мид (Mar
garet Mead) и Рут Бенедикт (Ruth Benedict) заслужни што су, захваљу
јући њиховим истраживањима, потоњи антрополози, а потом и пси
холози, почели да праве разлику између друштава у којима је била
доминантна култура кривице (guilt cultures), наспрам оних друшта
ва у којима је била израженија култура стида (shame cultures). „Кул
туре стида су регулисале понашање чланова свога друштва споља
1 На могуће опасности услед приказивања бога сликовитошћу људскога лика и при
писивања људских особина богу (боговима) указивао је још грчки философ Ксенофан (око
570. – око 475. пре Христа). У својим делима Ксенофан је критиковао Хомера и његову пре
комерну употребу антропоморфизама, наглашавајући да „грубости митова“ боговима често
приписују изразито људске мане и падове, па зато каже: „Постоји један Бог, већи од свих бо
гова и људи, који ни по облику, а ни по уму није попут смртних створења“ (Bromiley, 1995,
p. 137).
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шњим санкцијама, док би се у друштвима културе кривице понашање
регулисало путем унутарњих санкција… Обично се тзв. „примитив
не“ културе сматрају „културама стида“, а савремене западне културе
„културама кривице“ (Etxebaria, 2000, p. 102).1
Када је реч о тзв. „примитивним“ културама, пажње вредно је и
истраживање Ериха Фрома. Он је, наиме, у својим истраживањима
анализирао тридесет тзв. примитивних култура, и на основу резултата
тих истраживања, Фром је поменутих тридесет друштава поделио на:
„Систем А – друштва која афирмишу живот, Систем B – недеструктив
но агресивна друштва и Систем C – деструктивна друштва“ (Fromm,
1986, p. 182–3). Оно што је било од посебног интереса за Фрома јесте
однос агресије наспрам мирољубивости, али и место и улога кривице
и, или, стида у поменутих тридесет примитивних култура.
Егзистенцијалисти о пореклу кривице
Пре него што се упутимо ка страницама Старог и Новог Завета и
чујемо шта оне казују о кривици, мишљења смо да би, зарад „контра
пункта“ у овоме тексту, управо сада требало поменути и ставове водећих
философа егзистенцијалиста о пореклу кривице, посебно Мартина Хај
дегера и Карла Јасперса, али и са освртом на оно што је о кривици гово
рио и, не мање значајан философ од поменуте двојице, Мартин Бубер.
Одмах би требало напоменути да и Хајдегер и Јасперс виде кри
вицу као једно од егзистенцијалних стања. Према Хајдегеру бити
крив „не проистиче из тога да смо за нешто дужни, него да, напротив,
бити дужан (крив) постаје могуће тек на основу праис конског ста
ња кривице (urspruenglichen Schuldigseins)“ (Heid egger, 1998, p.329).
Oсећати се кривим је, по Хајдегеру, део онога што је у основи људ
ског постојања, а нипошто резултат прекршаја неког моралног кодек
са, или по Хајдегеровим речима човек је „у основи свога бића крив“
(p.284). По Јасперсовом мишљењу пак, постоје четири типа кривице:
1) криминална кривица, 2) политичка кривица, 3) морална кривица и
1 Овде би свакако било занимљиво поменути Фројдов веома категоричан став о непо
стојању разлике између културе и цивилизације: „Ја се ужасавам разликовања културе и ци
вилизације“ (Freud, 1959, р. 21). Ваља напоменути да је основно полазиште у Фројдовој тео
рији културе оно о постојању непомирљивог односа између прохтева човекових инстинкта, с
једне, и цивилизацијских ограничења, с друге стране. Једини унутарњи чинилац, по Фројду,
који тај однос може да доведе у колико-толико подношљиво стање јесте процес сублимације.
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4) метафизичка кривица. У своме знаменитом делу Philosophie, осим
смрти, патње и борбе, Јасперс је и кривицу уврстио међу четири тако
зване „граничне ситуације“ (Јаspers, 1970). Али за разлику од крими
налне и политичке кривице, Јасперс тек моралну и метафизичку кри
вицу види као дубоко личне. По његовом учењу, морална кривица се
односи само на оно што неко чини, док се, с друге стране, метафизич
ка кривица односи на оно што неко јесте, заправо на оно што је неко
изабрао да буде.1 Јасперс (2001) се с посебном пажњом посветио про
блему метафизичког аспекта немачке кривице. Наравно, питање је да
ли се тзв. „колективна кривица“ заиста односи на кривицу, или је ту
пре реч о колективној одговорности.2
Мартин Бубер је такође припадао егзистенцијалистима, мада
другачијег усмерења од Хајдегера и Јасперса. Бубер настанак криви
це тумачи као последицу прекршаја моралног закона. Према Буберу
„концепт кривице је снажно развијен чак и у оним најпримитивнијим
облицима заједништва који су нам познати… Крив је онај човек који
прекрши један од изворних закона који доминирају у друштву, и који
махом потичу од божанског законодавца (Buber, 2001, p. 178).3
Кривица у Старом Завету
Пажљивим ишчитавањем Светога Писма, човек 21. века, како
верник, а можда још више онај који за себе каже да то није, остаће ви
ше него изненађен једним веома ефикасним, па самим тим и здравим,
библијским приступом када је у питању кривица.
1 Остаје ипак нејасно зашто у своме чувеном делу Општа психопатологија Јасперс
(1997) уопште не помиње кривицу.
2 Најбољу паралелу између немачке „колективне кривице“ и „колективне одговорно
сти“ оставио нам је Ханс Фалада (Hans Fallada, 1994) у своме бриљантном делу Свако уми
ре сам за себе (Jeder stirbt fuer sich allein), где је на литерарни начин описан, па самим тим и
документован, тихи, али постојани отпор, тзв. обичног немачког човека, против лудила на
цизма и то у самом Берлину, током Другог светског рата. Књига је писана на основу истини
тих догађаја и описује начин борбе оних који су за такву одважност платили главом. Фала
да је обимну књигу од преко 500 страница написао у року од двадесет и четири дана, али на
жалост није доживео да види прво издање те своје књиге, које је штампано 1947. Ханс Фа
лада је, иначе, псеудоним под којим је писао немачки писац Рудолф Дицен (Rudolf Ditzen).
3 Бубер се није слагао са Хајдегеровим мишљењем о пореклу кривице рекавши да се
„права кривица, према Хајдегеру, налази у чињеници да је постојање већ само по себи кри
вица (исто, стр. 165). Бубер види Хајдегера, али не мање и Ничеа, као завршетак оне фило
софске линије која је свој највећи домет достигла девизом „Бог је мртав“.
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Најчешћа реч којом се у Старом Завету означава кривица јесте
„asham“, и то у значењу: преступ, грех, повреда, кривица, који, за уз
врат, од починиоца траже да измири дуг начињен конкретним престу
пом. Код пророка Јеремије читамо: Јер није оставио Израиља и Јуде
Бог њихов, Господ над војскама, ако и јесте земља њихова пуна кри
вице (asham) свецу Израиљеву (Јер. 51,5). Али иста та реч – „asham“
означава и жртву за преступ. У Књизи Левитској, пре тачно наведе
ног прописа о жртвама које треба принети за одређене преступе, чи
тамо, у уводу 7. главе, и ове речи: А ово је закон за жртву (asham) ра
ди преступа, светиња је над светињама (3. Мојс. 7,1).1
Немогуће је говорити о библијском поимању кривице, и греха уоп
ште, а не поменути првородни грех.2 Грех је почињен избором човеко
ве слободне воље. Свети Јован Дамаскин каже да је Бог створио чове
ка „безгрешним по природи“, обдаривши га слободном вољом. „Под
безгрешним“, каже Јован Дамаскин, „не мислим да грех није могао да
нађе место у њему (јер то је само случај са Богом), јер је грех резултат
избора воље којом је обдарен, а не саставни део човекове природе“ (St.
John of Damascus, 2004,p.31). Оци Цркве од истока су као превасходне
узроке настанка греха и зла увек видели у гордости и зависти, управо
оним особинама које су од Сатанаила начиниле да постане пали анђео.
Старозаветно поимање кривице је од самога почетка повезано и
са стидом, јер пошто Адам и Ева згрешише, па се одмах по том и са
крише, а то је и њихов први промашај циља: Тада им се отворише
очи, и видеше да су голи, па сплетоше лишћа смокова и начинише се
би појас (1. Мојс. 2, 16–17). 3
1 Говорећи о кривици, књиге Старог Завета помињу и не-кривицу. Јеврејска реч ко
јом се означава стање не-кривице јесте “naqah” ( у значењу: слободан, чист, невин). Оно на
шта реч “naqah” посебно указује, јесу основне старозаветне димензије кривице: 1. Без греха
нема кривице : Ко згреши и учини штогод што је Господ забранио да се чини, ако и није знао,
ипак је крив, и носиће своје безакоње (3. Мојс. 5,17) и 2. Ако је преступник испунио све оно
што налаже закон, он је невин и разрешен је кривице (Harris et al., 1980).
2 У погледу првородног греха Хрисавгис констатује да се учење о првородном гре
ху често погрешно тумачи, у смислу тога да дете није рођено као добро, него као зло. Као
пример за то, он наводи уобичајено схватање и тумачење следећих речи из 50/51 Псалма :
Јер, гле, у безакоњима сам зачет и у гресима роди ме мајка моја (Пс. 50,5). Хрисавгис о то
ме каже: „Порука која се често извлачи из ових речи јесте: ја сам лош. Док оно што се под
тим речима подразумева јесте заправо – да смо рођени у свету у коме владају грех и прева
ра“ (Chryssavgis, 2000, p. 142).
3 Свети Јован Златоусти види у акту скривања Адама и Еве трагове кривице, јер је пр
ва Адамова реакција, по учињеном греху ( и то онда када му је Бог пришао без оптуживања!),
била одбијање кривице. Истоветну реакцију видимо и код Адама, а потом и код његовог си
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Интересантно би било мало ближе осмотрити низ свих оних ста
ња кроз која су наши прародитељи прошли од момента самог престу
па па до суочавања са Творцем. Погледајмо тај низ стања у непреки
нутом току: 1) преступ, 2) стид, 3) скривање, 4) страх, 5) пребацива
ње кривице на другога и 6) тражење оправдања. „Не иду ли, тако че
сто, и данас наша (не) дела, а потом и стања и осећања која их прате,
баш по истом овом редоследу, архетипски „установљеном“ још на по
четку Књиге Постања (Весин, 2013, стр. 252–3)?
На повезаност кривице и греха, недвосмислено указује један од
најпознатијих америчких психолога двадесетога века, дугогодишњи
председник Удружења америчких психолога, Хобарт Маурер, који је
овим речима објаснио психолошки третман кривице, ако се при том
не узме у обзир и феномен греха:
Ми психолози смо током многих деценија гледали на читаву ту
област греха и моралне одговорности као на огромну мору, прогласив
ши наше ослобођење од те море као оно што је обележило епоху. Али
смо на крају ипак открили да бити „слободан“ у том смислу или, дру
гим речима, имати оправдање да се буде „болестан“ пре него грешан,
значи, у ствари, ухватити се под руку са опасношћу да се, исто тако,
буде и изгубљен… Све док човек живи у сенци стварне, непризнате и
неокајане кривице, он не може (ако макар и мало карактера има) да
„прихвати себе“, и сви наши напори да га умиримо и прихватимо неће
ничему користити. Он ће и даље наставити себе да мрзи, а и да па
ти од неизбежних последица те мржње (Mowrer, 1960, pp. 303–304).1

Оно што је у Старом Завету, а када је о кривици реч, од изузет
не важности то је надокнада за почињени преступ. Старозаветни за
кон је у свему био веома прецизан па је, а у вези са жртвом за почиње
ни грех и преступ, узимао у обзир и имовинско стање оних који, при
ношењем жртве, треба да очисте своје грехе. У случају оних који су
сиромашнијег материјалног стања, закон овако прописује: Ако ли не
би могао принети јагњета или јарета, онда нека донесе на жртву Го
споду, за преступ, којим је згрешио, две грлице или два голубића, једно
за жртву за грех, а друго на жртву паљеницу… (3. Мојс. 5,7).
на Каина, пошто је убио свога брата Авеља: „као што се и његов отац сакрио, тако и овај чо
век (Каин) одбија своју кривицу“ (St. John Chrysostom, 2004, p.423).
1 И Орвал Маурер и Мартин Бубер стављају кривицу у контекст греха и смрти, дока
зујући тиме да је њихово философско исходиште у једном превасходно библијски утемеље
ном егзистенцијализму, те нам се зато једно такво схватање кривице чини као најприроднија
нит између библијског, светоотачког и философско-психолошког учења о кривици.
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Социјални аспект кривице у Старом Завету се најдоследније ви
ди у прописима о надокнади за учињене преступе. Тако је, по Мојси
јевом закону, надокнада била обавезна и када би неко, ударивши труд
ну жену, изазвао тиме код ње превремени порођај. Међутим, и у та
квом случају би се правила разлика и то у зависности од тога да ли би
дете преживело, или не. У случају ако дете не би преживело, закон је
тада предвиђао: …живот за живот, око за око, зуб за зуб, руку за ру
ку, ногу за ногу… (2. Мојс. 21, 22–24). Надокнада је била обавезна и у
случају крађе: А лупеж све да надокнади, ако ли не би имао, онда да се
он прода за своју крађу (2. Мојс. 22,3). Казна од сто сикала сребра би
ла је предвиђена за онога који би изнео рђав глас на девојку Израиљку
(5. Мојс. 22,19). А када би у питању била прељуба, надокнада је била
смрт, јер: ако се ухвати да лежи са женом удатом, нека се погубе обо
је (5. Мојс. 22,22). Онда када би дошло до силовања већ испрошене де
војке: тада да се погуби само човек (5. Мојс. 22,25). Онај који би пак
завео неиспрошену девојку, морао би да за увреду девојачке части: да
да оцу девојчину педесет сикала сребра, и нека му она буде жена зато
што је осрамоти, да је не може пустити док је жив (5. Мојс. 22,29).
Посебно место у прописима Старога Завета имао је Дан поми
рења, Yom Kippur:
И ово нека вам буде вечна уредба: десети дан седмога месеца
мучите душе своје, и не радите никакога посла, ни домородац ни до
шљак који се бави међу вама. Јер у тај дан бива очишћење за вас, да
се очистите, бићете очишћени од свих греха својих пред Господом…
(3. Мојс. 16, 19–30)

Обреди које је Господ установио да се врше о Дану помирења би
ли су следећи: освећење светилишта, свештеника и свега народа, а од
изузетне важности је, после жртвоприношења првог, био обред пу
штања другог жртвеног јарца у пустињу. Прописи које је Господ, пре
ко Мојсија, дао Арону, веома су јасни:
И нека Арон принесе на жртву јарца на кога падне жреб Господ
њи, нека га принесе за жртву за грех. А јарца на кога падне жреб Аза
зелов нека стави жива пред Господа, да учини очишћење на њему, па
нека га пусти у пустињу Азазелу… (3. Мојс. 16, 9–10)

И сама улога, а нарочито символика, два јарца у овим обредима
који су били прописани за Дан помирења, од свих животиња које би
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се тога дана приносиле на жртву, истовремено је занимљива колико
и загонетна.1 Треба свакако поменути да се жртвени јарац не поми
ње у другим књигама Старога Завета, а о њему не говори ни Апо
стол Павле у својој Посланици Јеврејима када пише о несавршено
сти старозаветних жртава (Јевр. 9, 11–14). Дан помирења је, по све
му судећи, превазилазио све остале празнике у Богоизабраном наро
ду израиљском, јер је тај дан био „круна израиљске теологије освеће
ња“ (Mays, 1979, p. 52).
Овај сажети приказ кривице у Старом Завету, завршићемо вра
ћајући се на јеврејску реч за кривицу – „asham“. Ма колико да су раз
личити контексти у којима сусрећемо ову реч, оно што је у староза
ветном концепту кривице најбитније, то је месијанска димензија жр
тве помирења, тј. указивање на Онога, на Месију – на Христа, чији ће
живот заправо бити жртва помирења – дакле – „asham“ за друге. Зато
је пророк Исаија и могао да каже:
Од тескобе и од суда узе се, а род његов ко ће исказати? Јер се
истрже из земље живих и за преступе народа мога би рањен. Одреди
ше му гроб са злочинцима, али на смрти би с богатим, јер не учини не
правде, нити се нађе превара у устима његовим. Али Господу би воља
да га бије, и даде га на муке, кад положи душу своју у принос за грех,
видеће потомство, продужиће дане, и што је Господу угодно напре
доваће његовом руком. Видеће труд душе своје и наситиће се, правед
ни слуга мој оправдаће многе својим познањем, и сам ће носити беза
коња њихова (Ис. 53, 8–11).

Кривица у Новом Завету
Делује веома изненађујуће, али је истина да у Новом Завету уоп
ште не наилазимо на реч која би била ма и налик старозаветном пој
му „asham“. Шта више, грчка реч „enoche“ (кривица) се уопште и не
помиње у Новом Завету. Истина, помиње се придев „enochos“ (крив).
Уместо речи „кривица“, Нови Завет, а следствено томе и сва патри
1 Једно од древних светоотачких тумачења улоге два жртвена јарца о Дану помирења,
јесте свакако и оно од Теодорита, епископа кирског, из петога века, који у два јарца види две
природе у Христу: „Па ипак, поменућу приношење на жртву два јарца, од којих би један био
заклан, а други би се пуштао да оде. Ова два јарца су будућа слика две природе у Спаситељу.
Један који би се пуштао да оде је слика божанске природе неподложне патњи, док је у ономе
који је за клање слика човечанске природе, подложне патњи“ (Theodoret, 2004, p.226). Теодо
рит кирски није усамљен у оваквом тумачењу. Пре њега су праслику Христа у ова два жртве
на јарца видели и Варнава, и Јустин мученик и философ.
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стичка књижевност, као и језик православне химнографије, користе
реч „amartia“ (грех, промашај, промашај циља). Хрисавгис наглаша
ва да чак и глаголски облик за придев „крив“ – „enechomai“, суштин
ски значи „позитивну везу са чвртсим држањем нечега у себи, или не
говањем нечега у себи, за разлику од – бити постиђен пред лицем бо
жанства које одређујуе казну као одмазду“ (Chryssavgis, 2000, pp. 30–
31).1
Новозаветни језик користи различите изразе којима се описује
све оно што се, Божијом љубављу и Христовим очовечењем, распе
ћем, смрћу и васкрсењем – а зарад нашега спасења – десило са нашим
гресима, а самим тим и са нашом кривицом. У Јеванђељу по Јовану
читамо речи Пророка и Претече Јована који за Христа каже: Гле, јаг
ње Божије, које узима на се грехе света (Јн. 1,29). У Посланици Ри
мљанима Апостол Павле, образлажући да је Христос наше оправда
ње, овако пише: Блажени су они којима се опростише безакоња и ко
јима се покрише греси. Блажен је човек коме Господ не урачунава грех
(Рим. 6, 18). У новозаветном контексту Божијег домостроја људскога
спасења сасвим другачије звуче чак и старозаветне речи на које Апо
стол Павле подсећа Римљане када им, цитирајући Пророка Јеремију,
пише: Јер ћу бити милостив неправдама њиховим, и нећу више спо
мињати грехе њихове и безакоња њихова (Јевр. 8, 12).2
Набрајајући хришћанске врлине: веру, знање, уздржање, трпље
ње, побожност, братољубље, љубав (в. 2. Пет. 1, 5–7), Апостол Петар
одмах затим додаје: Јер ко овога нема слеп је, кратковид је, забора
вивши своје очишћење од старих греха (2. Пет. 1,9).
Пажљивије осмотривши све кључне речи које се у Новом Заве
ту помињу у оним одломцима који говоре о нашим гресима, јасно ви
димо какав је заправо крајњи исход и наших грехова, па тиме и кри
вице. Дакле, ево шта се збило са нашим гресима и нашом кривицом:
1) Христос их је узео на себе, 2) очишћени смо од њих, 3) опрани су,
1 Вођен духом Јеванђеља, као превасходно благе вести, а поучен светоотачким поима
њем кривице, Хрисавгис овако види садашње стање неуротичном кривицом опхрваног хри
шћанског света, па каже: „ Погрешно усмерен нагласак на кривици је настао у оквиру хи
пертрофирано индивидуалистичке културе, са њеним себељубивим погледом на грех, пока
јање и спасење, и из таквог схватања произишлог правно оријентисаног кривичног систе
ма“ (исто, стр. 31).
2 Ово цитирање из Књиге Пророка Јеремије (Јер. 31,31-34), а у Павловој Посланици
Јеврејима (Јевр. 8, 8-12), јесте најдужи цитат од свих старозаветних одломака који су наве
дени у Новом Завету.
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4) опроштени су, 5) не урачунавају се више, 6) ослобођени смо од
њих, 7) не спомињу се више.
Господ Исус Христос недвосмислено повезује сва негативна ста
ња у људској души са промашајем циља и то у два правца: у односу
између човека и Бога и у односу између човека и његовог ближњег.
Зато је приношење ма каквог дара Богу незамисливо без претходно
изглађених односа према ближњем:
Зато дакле ако принесеш дар свој к олтару, и онде се опоменеш
да брат твој има нешто против тебе, остави онде дар твој и иди
па се прво помири са братом својим, па онда дођи и принеси дар свој
(Мт. 5, 23–24).

Навешћемо овде само два лика из Христових парабола, кроз ко
је се веома јасно види социјална димензија оних ситуација које су по
везане са кривицом. Први је лик фарисеја из приче О Митару и Фа
рисеју (в. Лк. 18, 10–14). Корнаракис (Kornarakis, 1991) је, анализира
јући личност фарисеја, установио да такав тип личности обележава
ју две главне особине: „спољашње понашање и унутарња психодина
мичка способност“ (стр. 81). Прва се особина испољава кроз: а) испу
њавање свих верских формалности: Постим двапут у седмици, дајем
десетак од свега што стекнем (Лк. 18,12), б) објаву сопственог ре
лигијског савршенства и в) упоређивање своје религиозности са ре
лигиозношћу других око себе: Боже, хвала Ти што нисма као оста
ли људи: разбојници, неправедници, прељубочинци, или као овај цари
ник (Лк. 18, 11). Другу пак своју особину – „унутарњу психодинамич
ку способност“, фарисеј испољава кроз: а) осећај несигурности, те му
је потребно да себе пореди са другима, 1 б) осећај мање вредности, јер
свако претеривање одмах указује и на неки недостатак и, што је за на
шу тему најважније, в) пребацивање своје кривице на друге, што чак
и као несвесни процес говори о свесној намери да се буде оправдан
сам пред собом.
Други пример је случај из Христове приче О неразборитом слузи
(в. Мт. 18, 23–35). Пре свега дуг о коме је реч у овој библијској причи,
пренет и на теолошки и на психолошки језик, јесте у ствари егзистен
1 Корнаракис у фарисејевом осећају несигурности види страх од „сопствене наготе“
(в. 1. Мојс. 3,7), па стога фарисеј и „жели да се сакрије иза других људи да себе не би видео
(исто, стр. 83).
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цијални дуг. Агресију на коју наилазимо у овој причи видимо као ди
ректну последицу „неиспуњене дужности“ (Kornarakis, 1991, p. 100).
На први поглед, агресивно понашање неразборитог слуге је веома не
логично. С обзиром да му је његов господар опростио неупоредиво
већи дуг од оног ситног износа који му је дуговао његов другар, није
ли и он требало да поступи на исти начин и да опрости дуг? Управо
му то питање поставља и његов господар: Зли слуго, сав дуг онај опро
стио сам ти, јер си ме молио. Није ли требало да се и ти смилујеш на
свога другара, као и ја на те што се смиловах? (Мт. 18, 32–33). Али
уместо самилости, или чак уместо једног фер односа, неразборити
слуга испољава агресију, хвата за грло свога дужника, дави га, а он
да га на крају, користећи своје „законско право“ још баца и у тамни
цу (в. Мт. 18, 28–30). Шта ако је безнадежност овог неразборитог слу
ге директна последица заправо највеће „кривице“, тј. одсуства свако
га смисла у животу?1
Ову наизглед компликовану психолошку мапу душе, по примеру
две поменуте приче из Јеванђеља, врло једноставно је објаснио сам Го
спод Исус Христос последњом реченицом из приче О неразборитом
слузи: Тако ће и Отац мој Небески учинити вама, ако не опростите
сваки брату својему од срца својих сагрешења њихова (Мт. 18,35).
Човек који је, Христовом добровољном жртвом, стекао опроштај
свога греха позван је да се изграђује као нови човек, „али не као плод
идеологије, као циљ утопијских социјалних планова, поготово не као
над-човек, већ као човек који је саздан… по Богу у праведности и све
тости истине (Еф. 4, 24)“ (Весин, исто, стр. 261). Таквом човеку, ко
ји се у Христа обукао (в. Гал. 3,27), Свети апостол Павле, пастирском
љубављу настројен, овако поручује:
Никаква рђава реч да не излази из уста ваших, него само добра
за изграђивање онога што је потребно, да донесе благодат онима ко
ји слушају. И не жалостите Светога Духа Божијега, којим сте запе
чаћени за дан избављења. Свака горчина и гњев и љутина и вика и ху
ла са сваком злобом, нека су далеко од вас. А будите међу собом бла
ги, милостиви, праштајући један другоме, као што је и Бог у Христу
опростио вама (Еф. 4, 29–32).
1 Разнобојност психолошких праваца када је у питању трагање за смислом, нека илу
струје и то да за разлику од Виктора Франкла (Frankl, 1984), по коме воља за смислом и те
како може да буде снажна мотивациона снага у животу, данас имамо и мишљења оних ко
ји свако трагање за смислом виде као израз егзистенцијалне фрустрације (Baumeister, 1991;
Klinger, 1998).
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Ова Павлова поука добија своју пуноћу у последњем стиху, у ре
чима које указују ма оно што осмишљава живот тог „новог човека“:
..праштајући један другоме, као што је и Бог у Христу опростио ва
ма (Еф. 4,32).1 Тиме се небеска димензија праштања спаја са земном,
дајући нам најделотворније решење свих међуљудских проблема и
неспоразума, који су увек моралне природе, а тиме онда и разрешење
неуроза и кривица.2
Закључак
Сматрамо да би данас, када је реч о кривици, требало озбиљни
је узимати у обзир мишљење швајцарског психоаналитичара Робер
та Штрубела, који је у постепеном детињем губљењу јединства са
мајком и првом сепарационом страху видео „прапочетак разликовања
добра и зла“. На ово је, код нас, често указивао академик Владета Је
ротић, проширујући Штрубелову мисао и на човеков однос са Богом
(Јеротић, 2000, стр. 262). Кривицу, а самим тим ни социјалне пробле
ме, а заправо последице кривице немогуће је објаснити једним једи
ним осећањем, јер је кривица као духовно-душевни покрет, али и као
феноменолошки доживљај, заправо спој „..страха, бола, незадовољ
ства, депресије и кајања услед нарушавања неких унутарњих вредно
сти бића, које су укорењене у једном емотивном односу“ (Stein, 1968,
p.26). Свакако да је једна од битних особина у здравом односу пре
ма кривици и умеће препознавања, а не избегавања кривице. Једино
препозната кривица може да уђе у процес који води једном зрелом и
одговорном суочавању са кривицом, а што укључује да, осим што је
препозната, кривица буде и призната, а онда и окајана. На основу свог
дугогодишњег искуства психијатра и психотерапеута, Владета Јеро
тић је, по нашем мишљењу, сачинио најпотпунију листу могућих ис
1 Тумачећи ово место, Свети Јован Златоусти пише: „Као што је и Бог“, каже он (Ап.
Павле) „у Христу опростио вама.“ А то, шта више, садржи и једну високу алузију. Не само да
је рекао да нам је Он опростио, без ризика и без цене, већ по цену жртве Његовога Сина, јер
да би могао да ти опрости, Он је жртвовао Сина, док ти, често, не дајеш опроштај другима,
чак и када видиш да би то било и без ризика и без цене“ (St. John Chrysostom, 2004, p. 129).
2 Свети Владика Николај Велимировић (1997, XV) овако промишља о односу Јеван
ђеља и моралних проблема: „ Ја питам и наилазим на ћутање место одговора: постоји ли је
дан једини морални проблем у наше време, који није поменут у Јеванђељу, поменут и решен,
потпуно и дефинитивно?“ (стр. 282).
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хода кривице, и као личног, али и као социјалног проблема са далеко
сежним последицама:
1. Препозната, исповедана и окајана кривица. 2. Препозната, а
неисповедана кривица. 3. Препозната или непрепозната кривица ока
јана кроз филантропску професију и моралан живот. 4. Непрепозна
та, потиснута, неуротична и психотична кривица. 5. Кривица пре
творена у психосоматску болест. 6. Човек остаје у греху на психо
патски начин. 7. Човек је ухваћен у кривици и због ње кажњен (Јеро
тић, 2000, б, стр. 110).
И на самоме крају, чини нам се најприкладнијим да овај рад о Со
цијалним проблемима кривице у Старом и Новом Завету, завршимо
колико мудрим, толико и надахнутим речима Едварда Штајна, речима
које повезују старозаветно и новозаветно поимање кривице, јер кри
вицу, а заправо грех, осликавају, пре свега, као проблем љубави:
Кривица почиње у љубави, незамислива је без љубави, и само
ће љубављу, ма како то парадоксално било, моћи да се исцели. Ме
ђу свим човековим датостима кривица је најгора, али истовремено и
она с највише наде у себи. Кривица је искуство анти-живота, антизаједнице и анти-љубави која, као граница и као празан простор би
ћа, доводи човека дотле да оствари све што је насупрот животу, за
једници и љубави, супротно, дакле, свему ономе што он жели. Кри
вица је „пакао“. То је живот који жуди за љубављу. То је живот без
љубави, живот из којега нема бекства (Stein, 1968, p. 14).
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ДРАГАН КОКОВИЋ1, СТРАХИЊА ДАВИДОВ

ПРОБЛЕМ КРИВИЦЕ: ОГЛЕДАЊЕ
У КОНТЕКСТУ КУЛТУРНИХ РАЗЛИКА
Резиме:
Прва премиса од које у својим разматрањима аутори полазе јесте теза о
неодвојивости појма кривице од појма забране. Ова се теза потом суочава са чи
њеницом плурализма, односно са изазовима етичког релативизма као његовом нај
проблематичнијом импликацијом.
Даља разматрања представљају својеврсну трилогију будући да се поставље
ни проблем сагледава из три различита угла: а) са аспекта Хефеовог универзали
стичког концепта морала, б) са стајалишта Ролсове теорије правде и в) из визуре
Будонове теорије да кризе вредности и морала у ствари и нема.
Повлачећи паралелу између Хефеовог и Ролсовог гледишта аутори примећу
ју градуално одступање од захтева за дубоком укорењеноћу схватања доброг жи
вота. Док прво, без наслањања на религију, своје темеље везује за свевременост и
универзалност моралног кодекса, дотле се друго одриче и морала, ограничавајући се
на тренутни консензус о вредностима које су неопходне за функционисање датог
друштва. Такође закључују да је и Будоново дефанзивно свођење морала на крите
ријум по којем је дозвољено све што не шкоди другоме прилично проблематично, бу
дући да је неприменљиво на многе ситуације које траже изражавање експлицит
ног вредносног суда. Рад се завршава стављањем у жижу проблема неугодног пита
ња извора моралних правила, односно осетљивог односа између морала и религије.
Кључне речи: кривица, културне разлике, релативизам, иморализам

Наглашавање приступа
Тек са установљавањем правила – а за игру живота потребна су
нека правила - стварају се услови за увођења појма кривице. Јер, као
што вели апостол: „ја греха не познах осим кроз закон; јер не знадох
за жељу да закон не каза: не зажели.“2 Из те чињенице – неодвојиво
сти појма кривице од појма забране - произил ази полазна теза овог
рада која, у сажетој форми, гласи: кључно питање у вези са пробле
мом кривице јесте питање критеријума односно мерила исправности.
1 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, kokovic@ff.uns.ac.rs
2 Римљанима посланица св. апостола Павла, 7:7.
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Где су, дакле, извори ауторитета правила за чије се непоштовање ве
зују појмови као што су кривица, санкција или грех? Сву тешкоћу
овог проблема можда најпрегнатније оцртава слика Спаситеља који,
на тражење да нареди браћи да поделе наслеђе, одговара: „човече! ко
је мене поставио судијом над вама?“3
Застрашујућу оштрину овог питања у великој мери отупљује раз
вој цивилизације, чије језгро чини процес акумулације (знања и му
дрости, уметности и културе, као и сваких других достигнућа). Ду
готрајним континуир аним наношењем садашњег на прошло, створе
не су комплексне творевине какве су савремена друштва. У таквим се
друштвима диференцирају различите врсте норми, које творе рела
тивно аутономне системе. Тако данас можемо разликовати обичајна,
религијска, морална или правна правила. Имликацију диференцира
ња целине друштвеног система на мноштво распршених фрагмената
(који чине функционално аутономне подсистеме) представља ствара
ње множине одвојених специјалности, које пак подразумевају парци
јалне приказе и омогућавају уздржавање од покушаја било каквог са
гледавања целине. Ми ћемо, међутим, у тражењу одговора на поста
вљени проблем поћи другим путем, пуштајући да нас страст према
синтези води пустим и несигурним друмовима.
Две претпоставке, барем привидно, обезбеђују концепцијску до
следност у расправама о (не)поштовању обавезујућих правила: франг
ментарни приступ и позитивистичко становиште. Другим речима,
сваки цврчак треба да цврчи у свом дворишту, а на свакој „територи
ји„ вреде она правила која су тренутно прихваћена као обавезујућа.
Наведено је резоновање, међутим, лако суочити са озбиљним, чак не
премостивим тешкоћама. Једну препреку можемо пронаћи у аргумен
тацији Хане Арент која, настојећи да ствар изведе до краја, примећује
3 Лука, 12:13,14. Леп пример замршености овог проблема пружа полемисање Лутера и
Савараноле са папским ауторитетом. Лутер је испрва деловао у оквирима идеолошке струк
туре римске цркве, прешавши рубикон одбацивањем мерила вере цркве тврдећи да учења ко
ја су сабори осудили могу бити истинита и да сабори могу погрешити зато што их чине само
људи. Зато он уводи нови критеријум религијског сазнања проповедајући да цело хришћан
ство има само једно јеванђеље и да је Свето писмо надређено чак и папи у одређивању пра
вих религијских гледишта. Ова Лутерова замена мерила, сматра Попкин, представља добар
пример проблема критеријума како се он појављује код скептика Секста Емпирика. Јер, кад
се једном темељни критеријум доведе у питање, на основу чега се може рећи коју од алтер
нативних могућности треба прихватити? Исти је случај и са Саваранолом: овај доминикан
ски фратар је одбио да прихвати папски ауторитет тврдећи да има пророчко знање које оправ
дава његово стајалиште.
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да је у оквирима овог концепта „сасвим замисливо да би једног лепог
дана, веома организовано и механизовано човечанство могло сасвим
демократски, наиме на основу одлуке већине, закључити да би за чо
вечанство у целини било боље да ликвидира неке своје делове.“4 То
нас неизоставно води питању да ли се легитимитет обавезујућих пра
вила може црпети само из тренутног консензуса да се она примењу
ју, или постоји „закон“ који, како каже Цицерон, „јесте и биће на сна
зи за све народе и сва времена.“5
Ствар се додатно компликује када почнемо трагати за духовним
основама друштва и изворима морала, права или религије, јер увиђа
мо у којој су мери ове области испреплетане невидљивим концима.
По Радбруху, на пример, веза између морала и права је таква да је мо
рал с једне стране сврха права, и управо зато, с друге стране, основ
његовог обавезујућег важења.6 „Само морал“ – објашњава Радбрух –
„може образложити обавезујућу снагу права. Из правних прописа као
императива испољавања воље може се можда извести неко морање,
али никада неко требање. О правним нормама, правном требању, о
правном важењу, правним обавезама може бити речи тек онда кад по
јединачна савест снабде правни императив снагом која морално оба
везује.“7 С друге стране, морална филозофија не може постојати као
независна наука „ако се пође од хипотезе да је Бог врховно Биће, чи
ја воља је основ сваке моралне норме. Али“ – уочава тешкоћу Перел
ман – „ако се човек потруди да изгради једну независну етику, одмах
се поставља проблем њеног основа.“8
Наведени се проблеми још рељефније оцртавају у условима секу
ларизације западне цивилизације и владавине културног плурализма,
односно у ситуацији кад је, како вели Бодријар, „мелодраму истости“
потиснуло „оргијање у разликама“.

4 H. Arent, The origins of Totalitariansm, San Diego, Harvest Books, 1977, str. 299.
5 Цицерон, De republica, Цитирано према В. Дјурант, Цезар и Христ, Народна књига,
Београд, 1996, стр. 463.
6 Г. Радбрух, Филозофија права, Нолит, Београд, 1980, стр. 61.
7 Ibid., стр. 61.
8 Х. Перелман, Право, морал и филозофија, Нолит, Београд, 1983. стр. 89.
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Изазови плурализма
Плуралистичка друштва, каква су западњачка, подразумевају ко
егзистенцију група и заједница са различитим праксама и уверењима,
укључујући и групе чија су уверења међусобно инконзистетна. Плу
рализам је најпре артикулисан кроз концепт културне различитости
односно културног плурализма. Он подразумева не само чињеницу да
су друге културе различите, него да имају своју вредност по себи и за
себе. Рудименти овог становишта налазе се у savoir vivre тематици.9
Не постоји, дакле, „истина за све“, већ само „истине у оквиру зајед
нице“ тј. истине са малим „и“ које происходе из заједничког начина
живота чланова унутар неке групе.10 Из такве перспективе, све може
бити важеће или валидно за неку групу људи. Разлог томе лежи у чи
њеници да су људска бића културно укорењена. Стога се „неки начин
живота не може оценити добрим или лошим без потпуног узимања у
обзир система значења, традиција, темперамента и моралних и емо
ционалних ресурса укључених људи.“11
Рекогницијом се, међутим, не може решити потенцијални сукоб
између различитих културних концепата са једнаким правом на важе
ње. Стога се у таковој позицији као једино решење намеће узајамна
толеранција. Али, иза тог застора изатканог од толеранције „култур
ног плурализма“ крије се вртоглавица релативности: пошто не по
стоје неутрални стандарди за вредновање култура, све оне заслужују
једнако поштовање. Све перспективе морају бити подједнако валидне
и свима њима се мора признати једнак статус и вредност. Једно ста
новиште се, према томе, може оцењивати само у односу на неко дру
го становиште (отуда „релативизам“), а не у односу на неки крајњи
стандард или истину.
9 Још су антички филозофи приметили да се грчки полиси по свом схватању „доброг
живота“ разликују од Египћана, Феничана и других народа. Примера културне различито
сти, чак бизарних, има много: Рајхард се чудио кад је схватио да све црначке расе које је упо
знао сматрају да је жена лепа ако није стегнута око струка и кад јој је тело од пазуха до куко
ва исте ширине, а Сер Ендру Смит је једном видео неку жену која је сматрана лепотицом чи
ја је задњица била тако огромна да није била у стању да устане ако је седела на равном тлу,
па је морала да се одгурује све док не би дошла до неке косине.
10 К. Герген, М. Герген, Социјална конструкција – улазак у дијалог., Zepter BOOK
World, Београд, 2006, стр. 63.
11 B. Parekh, Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory, Palgra
ve Macmillan New York, 2005, стр. 48.
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Културни релативизам је начело које истиче да се нека култура,
њене вредности, норме и обичаји не могу мерити објективно на те
мељу неких општих критеријума, него искључиво на темељу њихо
ве улоге у одређеном друштвеном и културном систему. Културни си
стеми могу се вредновати и оцењивати само у односу на вредности са
којима су повезани, потребе које задовољавају, очекивања и моралне
норме конкретне културе. Исто тако, немогуће је анализирати и раз
умети друге социјалне, психолошке и етичке феномене изван контек
ста њихове улоге у одређеном социјалном и културном систему.12
Културни релативизам je, међутим, у моду увео један далекосе
жнији релативизам: епистемолошки и морални, који је због нихи
лизма којем нужно води постао важна линија фронта у такозваним
„ратовима око културе и науке“. То је стање у којем, да се послужи
мо чувеном изреком Пола Фајербенда, „све може, све пролази“ (any
thing goes). Такво окружење представља место на којем одлично успе
ва скептицизам.13 Али, подсећа нас Хјум, скептицизам је болест која
се никад не може коренито излечити, већ нам се мора враћати сваког
тренутка.14 Данас је извориште скептицизма у веровању да не посто
ји начин да се објективно успостави или оправда било који вредно
сни суд: не можемо стећи никакво сазнање ни о једном моралном пи
тању, и још шире, ни о једном питању које укључује вредности. Ње
гово исходиште је пак у ставу да разлози за индивидуалну слободу ле
же у слабости моралности тј. у наведеној неспособности сазнавања
моралних питања. И пошто нико није у стању да заис та покаже како
је његово гледиште боље од гледишта друге особе, свако треба да то
12 Д. Коковић, Пукотине културе, Прометеј, Нови Сад, 2005, стр. 203.
13 У богатом миразу старогрчке културе нашао се и скептицизам. Аристо

тел се са Платоном сложио само у једној тачки: да је могуће доћи до крајње исти
не. Скептички напад отпочео је с Пироновом сумњом да су, у погледу ове тврдње,
обојица погрешила. Свој врхунац скептицизам је достигао с Карнеадом из Кирене,
оснивачем Нове Академије. Он је имао обичај да на својим предавањима једно ју
тро говори у корист неког мишљења, а следеће јутро против њега, доказујући и јед
но и друго са спретношћу која је на крају уништавала оба. Као члан атинског по
сланства шокирао је римски Сенат када је један дан говорио у одбрану правде, а већ
сутрадан је исмевао као неоствариви сан, јер би, у случају Рима, њено спровођење
подразумевало враћање земљама Медитерана све оно што је од њих силом одузе
то. Катон је ову ексцентричност сматрао опасном по јавни морал, па је посланство
вратио натраг у Атину.
14 Д. Хјум, Расправа о људској природи, Веселин Маслеша, Сарајево, 1983, стр. 196.
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лерише гледиште друге особе. У таквој атмосфери стреми се, како ка
же Раз, „моралној приватизацији“ која подразумева одвајање морал
ности од државе.15
Најпроблематичнији аспект моралног скептицизма огледа се у
томе што прихватање сопствене погрешивости оправдава смањење
поверења у сопствена веровања. То нас доводи на корак од неопреде
љености и уздржаности. Наиме, „aко два међусобно искључујућа ста
ва имају подједнаку вероватноћу да буду истинита, онда немамо аде
кватан разлог да усвојимо било који од њих. Пошто човек нема раз
лога да мења концепцију коју је већ усвојио, онда је најбоље да јој
остане веран, иако схвата да она вероватно није исправнија од оне ко
ју има нека друга особа. Овај слаби принцип немешања“ – закључује
Раз – „успоставља једну слабу ’гледај своја посла’ претпоставку, као
прикладан став који треба имати према другим људима“16 Према то
ме, практична последица моралног плурализма „јасна је као дан: онај
ко жели бити моралан, не зна према чему да се оријентише, не зна ка
ко би требало да води живот.“17
Да рекапитулирамо: основна разлика између културног и етичког
релативизма је у томе што на питање „ко, онда, има право?“ први од
говара: „свако“ а други „нико“.18 „Етички релативизам“ – закључује
Хефе – „различите обавезности сматра подједнако важећим, но из пу
ког културно релативног важења, тврдећи да нечега таквога не може
ни бити. Пошто се овај предмет наводно одликује тако великом разли
читошћу и непостојаношћу, то се целокупни наводни морал показу
је као пука људска творевина и произвољна хипотеза. На овај начин,
15 Џ. Раз, Етика у јавном домену, ЦИД, Подгорица, 2005, стр. 111. Инструктиван при
мер изнетог представља стварање покрета „прочишћавање вредности“ који се у САД развио
с циљем да се забрани учење вредности у школама, будући да избор вредности представља
строго приватну ствар због чега свако учење о вредности или моралу повређује достојанство
личности (Видети Р. Будон, Иморализам, ЦИД, Подгорица, 2005, стр. 22).
16 Ibid., стр.121.
17 О. Хефе, Умијеће живљења и морал или усрећује ли врлина?, Академска

књига, Нови Сад, 2011, стр. 30. Бергер и Келнер су уверени да већина данашњих
невоља америчког друштва потиче од јуриша моралног плурализма. Стога страху
ју да нема препреке да плурализам који сада функционише овако: “Моја религио
зна склоност је пресбитеријанска” или “Окренуо сам се будизму” почне да се иска
зује овако: “Моја морална склоност подржава употребу подметања пожара као по
литичке тактике” или “Окренуо сам се убијању секиром” (Бергер П., Келнер Х., Со
циологија у новом кључу, Градина, Ниш, 1991, стр. 66.)
18 Ibid., стр. 31.
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етички релативизам узраста до позиције разморализовања у буквал
ном смислу, до свеобухватног растанка од васколиког морала, што се
делимично назива аморализам, а делимично (етички) нихилазам“.19
Хефеово решење оцртаног проблема почива на универзалистич
ком концепту морала. Он набраја: готово све културе високо цене ре
ципрочност уколико је повезана са великодушношћу, све познају за
брану инцеста и све прихватају забрану лагања и преваре, уважава
ње старијих, бригу за децу и уопштену саосећајност. Основна правна
добра, као што су тело, живот и својина, на свим местима су кривич
ноправно заштићена. Заштићеним добрима придружују се и основна
начела процедуралне правде. „Културни релативизам“, закључује Хе
фе, „је само донекле на делу, тако да његово ширење у правцу поп
тпуног, етичког релативизма почива на обмани“.20Ову обману он от
клања доказивањем да се преостале разлике међу културама често ти
чу само оних релативно конкретних „површинских норми“ које су ве
зане за карактеристичне географске, климатске и економске чиниоце.
Морално одлучујућа основа обавезности открива се само када се из
конкретних обавезности исфилтрирају културно специфични ивич
ни услови, после чега преостаје оно што се зове нормативна основа.
„Чим се осмотриве обавезности препознају као културно специфична
обележја општих начела, разлике неће деловати зачуђујуће, већ чак
као нужне.“21 А прва, релативистичка интерпретација културне мно
гострукости, испоставиће се тек као перспективистичка варка.
Видимо, дакле, да Хефе полази од тезе да све културе имају за
једничко утемељење. Порекло тих „заједничности“ мање је, међу
тим, јасно. Он не сматра да је религија основа морала, али се не бави
ни тражењем његових дубоких извора. Напротив, задовољава се са
знањем о дуготрајности моралног кодекса, препуштајући поступном
утицају магије времена да замагли поглед на његове далеке изворе.

19 Ibid., стр. 31.
20 Ibid., стр. 32.
21 О. Хефе, op.cit., стр. 33.
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Гледиште правника
Буре плурализма нису поштеделе ни јуриспруденцију. Задатак да
се обрачуна с аветима различитости припао је филозофији права, а
најпознатији такав покушај свакако претставља Ролсова теорија прав
де. С њом ћемо се овде упознати првенствено кроз Разова оспорава
ња њене вредности. Четири кључне примедбе које овај аутор импути
ра Ролсовој теорији правде јесу: ограничена применљивост, плитки
темељи, аутономност и заснивање на епистемичкој уздржаности.
Прву карактеристику Ролсове теорије представља њена ограни
чена применљивост. У првобитној се верзији она односила само на
базичну структуру друштва. Доцније ју је аутор додатно ограничио
на базичну структуру једне модерне конституцион
 алне демократије.
По Разовом мишљењу, додатно ограничење смишљено је не само за
то да је учини политичком а не метафизичком теоријом, већ и зато да
је представи као реалистички релевантну у савременим друштвима,
наиме да уклони сваки траг утопизма. Овде Раз претпоставља да Ролс
узима да су САД и друге модерне западне демократије базично пра
ведна друштва. Претпоставка отуда јер је, по Разовом суду, то кључ
ни и неопходан услов ако теорија претендује применљивост на савре
мена друштва.22
Иако Ролс набраја седам разлога (савремених друштвених усло
ва) који оправдавају ограничену применљивост његове теорије, Раз
се у њеној интерпретацији ограничава на апострофирање два, која су
и за наш контекст најважнија. Први, чије је дејство центрифугално,
представља чињеница плурализма. Наиме, постоји мноштво супрот
них, заправо непомирљивих концепција о значењу, вредности и сми
слу људског живота које заступају грађани демократског друштва.
Овај плурализам трајна је особина јавне културе модерних демокра
тија. Други, који делује центрипетално, лежи у чињеници да наша
друштва деле једну довољно богату заједничку културу, која се састо
ји од принципа и стандарда чија је валидност, упркос чињеници плу
рализма, ван сваке дискусије.
Задатак политичке филозофије, по Ролсу, јесте успостављање
осетљиве равнотеже која постоји између различитости и споразума:
изградња концепције правде на основу уверења и принципа који су
део наше заједничке културе, то јест уверења која надилазе разли
22 Видети Џ. Раз, op.cit., стр. 74.
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читости које се јављају у нашој култури. Тако одређен циљ открива
плитке темеље ове теорије. Наиме, њено оправдање почива на чиње
ници да извесна уверења чине општу струју наше јавне културе. Ме
ђутим, она не трага, како примећује Раз, за дубоким темељима тог
уверења, и не бави ни њиховим оправдањем, ни одсуством тог оправ
дања.23
Плитки темељи, по самом Ролсу, нису последица ограничене при
менљивости његове теорије већ њене аутономије и њене епистемич
ке уздржаности. Аутономија теорије правде подразумева њену само
сталност у односу на општу моралну теорију. Ролсова теорија, закљу
чује Раз, не представља примену некаквог општијег моралног уче
ња нити потиче од неког здравог, обухватног моралног учења. То је,
дакле, једна самостална политичка теорија која се не оправдава пре
ко односа који има са неким ширим моралним учењем. Она нема свој
почетак у општим моралним истинама већ у датостима наше зајед
ничке културе, које се узимају као чињенице, независно од њихове ва
лидности или истине.24
У савременој правној филозофији, дакле, доминира схватање да
пут до једне теорије правде либералног типа води у великој мери пре
ко епистемичке уздржаности. Ролсова епистемичка уздржаност лежи
у чињеници да се он уздржава од тврдње да је његово учење о правди
истинито. Разлог томе је, претпоставља Раз, што истинитост мора да
потиче од дубоких, вероватно неаутономних темеља, од неког, здра
вог обухватног моралног учења. Да би једно учење о правди, сматра
Ролс, испунило своју друштвену улогу у погледу стварања основе за
консензус око фундаменталне структуре друштва – оспособљавање
грађана једног плуралистичког друштва да разматрају конституцио
налне принципе њиховог друштва, као и импликације ових принципа,
позивањем на разлоге који су прихватљиви свима без обзира на њихо
ве политичке, моралне или религијске погледе – оно се мора заговара
ти стога што налаже или постиже консезус ставова, а не на основу
тога што је оно истинито. „Неко би могао рећи“ – појашњава Ролс –
„да је постизање овог рефлексивног споразума по себи довољна осно
ва да се концепција сматра истинитом, или у сваком случају веома ве
роватном. Међутим, ми се уздржавамо од овог даљег корака: он није
23 Џ. Раз, op.cit., стр. 75.
24 Ibid., op.cit., стр. 76.
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неопходан и може ићи на уштрб практичког циља проналажења јед
не договорене јавне основе оправдавања (курзив наш).”25 „Друштвена
улога правде“ – сумира Раз ово учење –„може се прибавити само по
цену епистемичке дистанце.“26
Ролсова теорија, дакле, наглашава практични циљ учења о прав
ди. Чини се да је то природни пратилац епистемичке уздржаности.
Циљ се не поставља тако да се људи усмеравају ка истинитим, вред
ним идеалима, већ је циљ да се постигну извесни практични поли
тички циљеви, наиме, да се обезбеди стабилност од једне генераци
је до друге, да се обезбеде стабилност и друштвено јединство, а да се
то оствари путем консезуса о извесним конституционалним принци
пима. „Сврха правде као правичности, као политичке концепције је
практична“, тврди Ролс, „то није концепција правде која је истини
та, већ концепција која може да послужи као основа политичког спо
разума.“27 Друштво које је постигло консензусно јединство и стабил
ност прихватањем заједничког учења о правди Ролс назива добро уре
ђеним друштвом.
Према томе, „Ролсово реаговање на плурализам има два аспекта.
Он покушава на два начина да избегне опредељивање у расправи око
сукобљених концепција о добром. Прво, опредељујући се за плитке
основе и епистемичку уздржаност, он жели да избегне да своје учење
о правди заснива на контроверзним основама. Друго, практичне им
пликације његовог учења о правди је требало да избегну фаворизо
вање једне концепције добра. Унутар оквира које поставља принцип
правде, свакоме је допуштено да стреми ка сопственој концепцији до
бра, на свој сопствени начин.“28
Повлачење паралеле између двa опсервирана гледишта, Хефео
вог и Ролсовог, открива градуално одступање од захтева за дубоком
укорењеноћу схватања доброг живота. Док прво, без наслањања на
религију, своје темеље везује за свевременост и универзалност мо
ралног кодекса, дотле се друго одриче и морала, ограничавајући се на
тренутни консензус о вредностима које су неопходне за функциони
сање датог друштва.
25 Dž. Rols, Overlapping Consesus, цитирано према Dž.Raz, op.cit., стр. 77.
26 Џ. Раз, op.cit., стр.77.
27 Dž. Rols, Justice as Fairness: Political not Metaphysical”, цитирано према Dž.Raz,
op.cit., стр.78.
28 Џ. Раз, op.cit., стр. 94.
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(И)морализам
У средишту овог одељка је полемика са Будоновом тезом да гро
могласно најављивана криза вредности и морала у ствари и не по
стоји. Своју је теорију извео ослањањем на резултете анкета о свет
ским вредностима које су вршили Инглехарт, Басанез и Морено и об
јавили у књизи Human Values and Beliefs: A Cross-Cultural Sourcebo
ok (1998). Међу подацима који се односе на 40 друштава и 70% свет
ске популације, Будон се фокусирао на земље западне цивилизације
и одговоре повезане са две варијабле – старошћу и нивоом образова
ња.29 Вредности смештене у средиште његовог интересовања односе
се на породицу, рад, религију, политику, морал и толеранцију разли
читости. Његова анализа наведених података завршава се тријумфал
ном објавом да „смисао вредности траје.“30 Јер, у односу на већину
вредности, закључује Будон, постоји подударење а сва померања иду
у истом смеру: ка продубљавању поштовања личности и трагању за
слабијим утицајем власти (и њених различитих облика: идеолошких,
религијских, итд.) на појединца. Мање се верује у готове истине, али
се верује у постојање истине; мање се верује да је лако разликовати
добро од зла, али се верује да разлика постоји. Расте толеранција пре
ма моралним разликама, али не зато што се изгубио смисао вредно
сти већ зато што је толеранција схваћена као централна вредност. А
она се не схвата тако због принципа да свако може слободно бирати
своје вредности, него зато што се садржина истине не сматра заувек
датом. Пре се може уочити развој критичког духа него замена скепти
цизма поверењем. Једнако је и са религијом: она се све више сматра
једним од многих извора моралног ауторитета. Своје опсервације Бу
дон закључује кулминационом тезом да анализирани подаци сведо
че да „развој западних друштава иде у правцу једног продубљивања
рационализма и рационализације вредности.“31 Интересантно је како
Будон види последице ове рационализације на пољу морала и религи
је. По њему, може се идентификовати настојање да се са морала скине
сваки табу и да се он сведе на своје језгро: поштовање другог. „Тежи
се“, појашњава даље, „моралу утемељеном на главном принципу да је
дозвољено све што не штети другоме; да ни једно понашање не може
29 Р. Будон, Иморализам, ЦИД, Подгорица, 2005, стр. 27.
30 Ibid., стр. 31.
31 Р. Будон, op.cit., стр. 31.
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бити, дакле, осуђено ако не може бити доказано да штети другоме.“32
Слично је и са религијом: стреми се њеном ослобађању од оних ње
них појмова који су најтежи за тумачење на симболички начин и који
нису подесни за иманентистичко тумачење.
Важан шраф у Будоновој конструкцији представља теза да су
природни и неизбежни пратиоци ових процеса рационализације из
опачене последице и претеривања, на основу којих се доцније обли
кују тзв. хиперболичке теорије. Овакве теорије, по Будону, стварају
осећај да су савремена друштва дезоријентисана и да су убила сваку
вредност, односно да нема више морала, да нема више вредности. А
у ствари се ради о обмани иза које се скривају процеси рационализа
ције. Само што су они теже приметни, јер се процес селекције идеја
врши успорено и јер је садашњост, како каже Зимел, увек теже схва
тљива од прошлости и даје осећај збрке и раскида са прошлошћу чак
и тамо где постоји рационалност и континуит ет.33
Будонова теорија има, међутим, и неке проблематичне аспекте.
Он као да не примећује да своју оптимистичку тезу гради на остацима
остатака морала и вредности. Заиста не видимо препреку да се појава
коју Будон назива спором и континуираном рационализацијом вред
ности представи сумраком вредности и морала. Управо тенденције
које сам апострофира иду у прилог оваквог стајалишта. Наиме, Будон
примећује да се еволуције крећу у истом смеру, али ритмом каракте
ристичним за особености сваке земље. Тако се у Шведској већ вели
ка нерелигозност континуирано повећава, док у Италији - у којој је
знатно мање изражена – такође расте, али умеренијим темпом.34 Пре
ма томе, смисао вредности можда заиста и даље траје, али је то само
зато што су оне толико дуго обликоване да не могу одједаред да исче
зну. Али је тај смисао већ сада прилично суженог опсега. Осим тога,
теза о хиперболичним теоријама не служи ничему другом до дисква
лификацији опречних мишљења која, иначе, садрже многе плаузабил
не аргументе. Подсетимо се само примера из фусноте: покрет „прочи
шћавање вредности“ није никаква хипербола, него сурова реалност.
По нашем суду, и грубо редуковање морала „на своје језгро“ та
кође води једној врсти епистемичке дистанце, као несумњиво нега
32 Ibid., стр. 89.
33 Видети Р. Будон, op.cit., 2005, стр. 97.
34 Р. Будон, op.cit., 2005, стр. 30.
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тивној последици. Вулгаризовани критеријум који морал своди на де
визу да је дозвољено све што не шкоди другоме прилично је флуи
дан и стога неприменљив на многе ситуације које траже изражава
ње експлицитног вредносног суда. Пошто је најважнији циљ морала
увек регулисање полних односа, ево изазова: да ли је хомосексуали
зам моралан? Или, да ли Ирска, у којој је управо дозвољено склапа
ње истополних бракова, може истовремено бити и католичка и хомо
сексуална?
Натраг религији?
Кад морал одвојимо од религије, рекли смо, аутоматски се поста
вља питање основа. Њега као сенка прати једна друга дилема: шта је
старије, морални принцип или морални суд? Традиционално схвата
ње сваком моралном суду поставља питање „зашто?“, и на њега одго
вара ослањањем на неко правило које је и само изведено из неког оп
штијег принципа, и тако редом док се не стигне до принципа који се,
из овог или оног разлога, сматра неоспорним и даје задовољавајућу
основу моралу.35 По тој концепцији, сваки морални суд је део геоме
тријског система заснованог на неупитним аксиомима. На тај начин
су Спиноза и Лок, угледајући се на Декарта, настојали да заснују јед
ну рационалну етику.36
Међутим, питање одакле ови општи принципи црпе принудни
карактер чини читаву конструкцију прилично климавом. Зато се при
бегло обрнутој тези: етика није дедуктиван него индуктиван систем.37
Морални суд, који се везује за појединачни случај, сигурнији је од мо
ралног принципа, јер он пружа доказ о адекватности принципа а не
обратно. Овакво резоновање компатибилно је с Будоновом тезом о
35 Стоицизам је представљао последњи напор класичне антике да пронађе природ
ну етику. После њега, такво превелико поверење у људску природу имали су француски фи
лозофи. Али ни они, иако свесни да одбацивањем теолошких темеља морала имају обавезу
да пронађу другу базу, други систем веровања који ће људе навести на пристојно понашање,
уопште нису били сигурни да се човек може контролисати без натприродног моралног ко
декса. Дидро, који је у другој половини живота размишљао како да смисли природну етику,
признао је да у томе није успео.
36 Видети Х. Перелман, op.cit., стр.89.
37 Ibid., стр. 90.
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процесу рационализације у питањима истинитог и праведног. По ње
му, наиме, не постоје општи, апсолутни критеријуми који дозвољава
ју да се једна теорија прогласи бољом, него само посебни, релативни
критеријуми – варијабле од случаја до случаја – који то омогућавају.38
Према томе, „једна је идеја боља (истинитија, оправдаанија, правед
нија) с обзиром на јасне критеријуме који је издвајају, и имају објек
тивну вредност, али који се мењају од случаја до случаја.“39
Не можемо а да не учинимо опаску да усвајање ове концепције
неизоставно води релативнисти, са свим њеним импликацијама. То,
уосталом, признаје и Будон кад констатује да данашњи свет вредно
сти представља једну врсту „менталног сваштарења“.40 Тако се, илу
страције ради, религија од негдашњег монополисте на дискурс у мо
ралним питањима, данас свела на један од подједнако равноправних
извора инспирације за морално просуђивање. Према томе, вредности
можда и нису исчезнуле, али су зацело лишене дубоке укорењености.
Морални судови, који се формирају од случаја до случаја, не произ
илазе из неког заокруженог кохерентног система, него представљају
распршене одблеске некада неупитних извесности.
У таквом је окружењу неизбежно појављивање једног неуг одног
питања: зашто би се захтев за поштовање достојанства и интереса по
јединца прихватио као врховни и универзалан? Јер, ако природа, као
што вели Дјурант, не зна ни за каква права осим за лукавство и сна
гу, а Бога и бесмртности нема, зацело је у праву онај што захтева да
се морални закон „одмах измени у потпуну противност пређашњем
религиозном и себичност, која би дошла до злочинства, призна чове
ку као неопх одан, најпаметнији и – малтене - најблагороднији излаз
из његовог положаја.“41 Опет, са друге стране, приклањање тези да је
Божја воља основ сваке моралне норме ослобађа нас мука питања с
којим се увек мора рачунати, а на које се никада не може задовољава
јуће одговорити.
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PROBLEM OF GUILT IN THE
CONTEXT OF CULTURAL DIFFERENCES
Abstract:
The first premise being considered by the authors is the thesis of inseparability of
the notion of guilt and the notion of prohibition. This thesis then faces the fact of plura
lism, i. e. the challenges of ethical relativism as its most problematic implication.
Further considerations represent the trilogy of its sort, having in mind that the pro
blem that has been set, can be viewed from three different angles: a) from the aspect of
Höffe’s universal concept of moral, b) from the stance of Rawles’s theory of justice, c)
from the aspect of Boudon’s theory that indicates the absence of value and moral crisis.
Comparing the Höffe’s and Rawles’s viewpoints, the authors notice gradual depar
ture from the demand for substantiality of understanding the concept of good life. Whilst
the first, without leaning to religion, its foundation bonds to universality of the moral co
de, the second viewpoint negates the moral as well, limiting on current consensus of va
lues that are necessary for functioning of a given society. They also conclude that when
Boudon defensively sets moral to the criterion in which is allowed everything that does
not harm the other, it is fairly problematic, having in mind it is not applicable in many si
tuations that ask for expressing explicit value judgment. The dissertation ends with focu
sing on problem of unpleasant question of the source of the moral rules, i. e. sensitive re
lation between moral and religion.
Keywords: guilt, cultural differences, relativism, immoralism
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KRIVICA BORCA:
ISTRAŽIVANJE DRUŠTVENIH NAUKA KADA SE KULTURNA
RAZNOLIKOST SUOČI SA GOVOROM ISTINE I PRAVDE
Rezime
Ovaj rad govori o potrebi posvećivanja posebne pažnje društvenoj kompleksnos
ti koja oblikuje moral boraca i tranzicionu pravdu. Tranziciona pravda i moralni sta
tus boraca obično se procenjuju kroz niz suprotstavljenih moralnih i filozofskih diskursa
koji upućuju na elitističku sociologiju. Društvena očekivanja koja leže na borcima, kao
i načini na koje se o njima sudi i na koji bivaju stigmatizovani kada se vidi da su iznev
erili ta društvena očekivanja takođe se mogu shvatiti obraćanjem pažnje na niže nivoe
analize, upotrebom više pluralističkih alata i perspektiva zastupljenih u post-struktural
ističkoj sociologiji. Poklanjanjem dužne pažnje praksi i perspektivama unutar vojske i
društva može se doprineti razvijanju punije slike o prirodi procesa tranzicione pravde,
što prevazilazi takmičenje oko ključnih političkih i vojnih odluka kako bi se pružio smis
ao poteškoćama reintegracije boraca, kao i očekivanjima u pogledu priznanja ili izvin
jenja za počinjena zlodela.
Ključne reči: tranziciona pravda, društveni i moralni status boraca, krivica bora
ca, priznanje, religijski ritual u ratovima, sociologija sukoba, odnos vojske i društva, lit
eratura o pravednim ratovima

Šta čini da se borac oseća krivim? Treba li on da prizna svoje grehe?
Da li treba da očekujemo da politički vođa preuzme odgovornost i izvini se
– da li premijer Japana treba da se izvini Koreji, Kini? Nose li pojedinačni
borci moralnu odgovornost za ono što su počinili, nosimo li mi kolektivnu
odgovornost za ono što je počinjeno u ratu u naše ime? Može li razgovor o
krivici pomoći da se iscele rane nakon ubijanja?
Ozbiljnost ovih pitanja ohrabrila je bogat fond odgovora od strane teoretičara morala, političkih teoretičara, pravnih teoretičara, antropologa i
psihologa. Ti odgovori su različiti na mnogo načina i čak nude veoma različite normativne perspektive o tome šta se danas vidi kao optimalni ili
preferirani institucionalni odgovor na krivicu za ratne zločine. Kompleksnost na tom normativnom nivou počinje sa različitim tipovima uključenih
1 Univerzitet u Edinburgu, george.wilkes@ed.ac.uk, tekst prevela Danijela Milićević
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aktera: pravda može značiti bavljenje pravima žrtava, potrebama društva
kao celine, počiniocima i saučesnicima raznih vrsta, ili sa svim tim i svakim od njih ponaosob. Kulturne norme toliko mnogo variraju da ne možemo prihvatiti ubedljiv odgovor ili koherenetnu teoriju koja se može primeniti svuda u slučaju tranzicione pravde, a isto se to odnosi i na političke procene o reintegraciji boraca u društvo. Nadalje, okolnosti pod kojima se ratovi vode i završavaju razlikuju se i menjaju tokom vremena. Takođe, u okviru jedne zemlje, često nije lako generalizovati o kulturno prikladnom političkom i pravnom diskursu prakse osmišljene da se bavi krivicom borca.
Skroman dodatak literaturi koja je ovde ponuđena odnosi se na način na koji se odnosimo prema borčevoj krivici nakon rata u kontekstu šire društvene dimenzije. Različiti društveni, religijski i kulturni kodovi postavljaju različite zahteve pred borce nakon oružanog sukoba. Priroda borčeve krivice usađena je u veoma različite uglove gledanja na to kako se borac odnosi prema društvenim normama. U tekstu ćemo se vratiti na razloge
koji su društveni okvir zbog koga se krivica borca obično razlikuje od političke ili popularne odgovornosti u razmišljanju o ratovanju. Dodatni politički razlog utiče na literaturu o procesima tranzicione pravde: iz praktičnih razloga, borci se često isključuju iz post-konfliktnih suđenja jednostavno zato što ih je previše (o primeni tranzicione pravde na bivše ratnike, pogledati na primer Waldorfa 2009.) Pa ipak, čak i tamo gde su suđenja predviđena za one koji donose odluke na visokim nivoima, a ne za borce, dostizanje pravde zavisi od mnoge šire duštvene realnosti nego što se
to predstavlja u sudnici. Određene društvene institucije ili prakse koje utiču na rasprave o krivici boraca mogu se videti u lokalnim susretima, u navikama udaljavanja i pomirenja, u društvenoj realnosti koja se uklapa u
„popularan“ okvir, umesto u „elitni“ kontekst koji je prirodno u fokusu za
teoretisanje o tranzicionoj pravdi (radi uvoda u obimnu literaturu o institucionalnom pristupu tranzicionoj pravdi odozgo-nadole, Teitel 2000 i dalje ostaje dobar izbor).
Velika je dobit u dozvoljavanju konkurentnih uvida zaiteresovanih
naučnika za ovu širu društvenu dinamiku – sociologa, antropologa, istoričara i drugih. Ništa manja nije ni njihova sposobnost da se angažuju raznolikim iskustvima koja čine iskustvo čoveka u okviru krivice borca i tranzicione pravde u realnosti, ne samo u aspiracionoj teoriji. Na polaznoj tačci,
možemo podeliti te sociološke pristupe na dva dela, iako vođe mogu vide-
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ti razloge za dalje pod-kategorije i dorade kao rezultat pažljivijeg istraživanja slučajeva koji pokazuju različite načine na koje te društvene norme
i institucije utiču na rasprave o krivici i praksi priznanja. Prvo, tu su klasični sociološki i antropološki pristupi fokusirani na društvene strukture i
njihove funkcije. Fokus na političke i javne institucije reflektovaće interese klasične veberovske funkcionalističke sociologije, na primer. Taj fokus je zaslužan za omogućavanje poređenja koja provociraju na razmišljanje, kao što su ona koja nudi Andrew Rigby u Pravdi i pomirenju (Rigby
2001). Rigby poredi kontekst u okviru koga tranziciona pravda dokazuje da je moguća za one na koje se obrušila osveta, naročito u Evropi posle
Drugog svetskog rata i posle prelaska na demokratiju u Španiji, Istočnoj i
Centralnoj Evropi i Latisnkoj Americi. Njegovi zaključci se fokusiraju na
implicitnu udaljenost između onih koji donose političke odluke i opšte populacije. Rigbyjeva analiza uklapa veberovski funkcionalistički pristup sa
političkom ulogom nasilja, što identifikuje nosioce društvenih i kulturnih
praksi onako kako ih politički sistem može upotrebiti.
Izrazito post-moderna verzija ovog elitističkog pristupa, koji se jednako suprotstavlja političkoj moći sa slabim priznanjem učešća populacije, mogla bi započeti pisanjem Mišela Fukoa o priznanju. Fuko predstavlja evropsku tradiciju pravnih studija kao društvenu instituciju koja zahteva i koristi priznanje kao instrument kojim se pojedinci teraju da priznaju
političku moć (Fuko 2014). Priznanje se zahteva bez obzira na činjenično
stanje krivice subjekta, jednostavno kao znak pristanka na legitimnost moći koja je na snazi. Ovu negativnu perspektivu su delili mnogi kritičari izvlačenja priznjanja, izvinjenja i opraštanja tokom Južnoafričke komisije za
istinu i pomirenje (pogledati kod, na primer, Brudholma 2008., prvi deo).
Da bi se dopunio fokus na ustanovljene političke ili pravne institucije i norme, ovaj elitno-centrični pristup analize vidova krivice i priznanja
često počiva na sposobnosti tih institucija da zagrabe u duboko usađene
kulture krivice, ili u široko rasprostranjene instinkte o praktikovanju priznanja. Nasuprot tome, druga tendencija u okviru literature nadaleko više omogućuje te suprotstavljene uticaje grupa i pojedinaca na praksu priznanja i na izjave o načinima na koji krivica utiče na društveni i politički
život. To bi tipično privuklo post-strukturalne sociologe i antroploge, kod
kojih se emocije i instinkti o odnošenju prema krivici fomiraju prilično odvojeno od odgovora na političku moć ili pravni sistem. John Brewer je vodeća figura među sociolozima koji su prihvatili ovakav ugao gledanja, sa
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zanimljivim rezultatitma naročito iz Severne Irske (Brewer 2010). U Bosni i Hercegovini to je primenio tim predvođen naučnicima sa Stanforda
koji su se fokusirali na načine na koji poverenje postaje pitanje u procesu
društvene rekostrukcije (Stover i Weinstein 2004).
Sociološka studija može vrednovati oba ova pristupa. U veberovskom
okviru, prvi pristup može biti predstavljen kao prikladan višim „nivoima
analize“, a drugi nižim. Više post-veberijanska sociologija mogla bi predstaviti prvi pristup kao „odozgo-nadole“, u kontrastu sa drugim, koji bi neki nazvali pristupom „izdanaka“ ili „odozdo-nagore“, dok bi drugi govorilo o grupama za medijaciju i pojedincima koji su spremni da upotrebe dovoljno moći da bi izvršili uticaj na najuticajnije društvene i političke institucije. Tako se kod naučnika koji su usredsređeni na transformaciju konflikata ta posrednička grupa tretira kao kritično važna grupa za uspešne pregovore u tranzicionim aranžmanima nakon oružanog sukoba (Lederach
1995). Pokušaj da se prigrle oba nivoa, koga su predvodili antropolozi više nego sociolozi u projektu Goldsmiths Koledža iz Londona pod imenom
„Bosanske kosti i španski duhovi“ fokusirao se na raznolikost diskusija i
prasi kroz koje se traži tranziciona pravda kako bi se omogućilo višeslojno, realistično predstavljanje procesa pomirenja sa prošlošću na čemu rade institucije u Bosni i Hercegovini i u Španiji. Dino Abrazović je prepoznao dve dinamike koje su na delu opisujući ograničenja izneta u diskusiji o izazovima u posleratnoj tranziciji u Bosni i Hercegovini kao proizvod
„tišine“ i „namernog utišavanja“ (Abrazović 2014, 35-36).
Dve dalje dimenzije društva pogođenog ratom ili pripremama za rat
igraju živu ulogu u prirodi tranzicionih pravnih procesa i šire debate o krivici i priznanju u tranzicionoj pravdi, kolektivnoj političkoj odgovornosti
i moralnosti upotrebe oružanih snaga. Prva je odluka koju su doneli akteri društva o tome da li i kako povući liniju između boraca i društva, tako
da se pitanje krivice boraca odvoji od političkih i društvenih poslova. Druga nastaje iz onih odlika društva koje prolazi kroz ratovanje i narušava to
odvajanje. Podela između šireg društva i vojske može se povući na različite načine u različitim društvima. Prirodno je analizirati ovu podelu kroz
strukturalno ili funkcionalno poređenje, prvi tip sociološke perspektive
koji je naveden. Drugi tip takođe obezbeđuje ulazne tačke za post-strukturalističke ili post-funkcionalističke analize. Dalje, ta druga dimenzija je
ona koja nudi širi obuhvat za gradnju mostova tokom diskusija o krivici
nakon ratova.
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Granice između borca i društva postavljaju se na različite načine od
jednog društva do drugog. Te granice mogu reflekovati ustanovljene i dugogodišnje društvene strukture i norme koje konzistentna kultura odnosa
između vojske i društva neguje čak i kroz najradikalnije moderne političke i društvene transformacije. Veberijanski fokus na određivanje uloge političke i vojne moći u oblikovanju društvenih normi može biti sposoban da
stvari postavi na razumni nivo: on stoji iza mnogo pisanja o uticaju krivice i časti na ponašanje vojske u prošlosti i u današnjem vremenu. Te hijerarhijske vojne i političke strukture centralne su za nastavak opisa o istočnjačkim ratničkim kulturama kao onima koje su zasnovane na sramoti
umesto na časti: ovo verovanje uvela je Ruth Benedict (1946), što je nastavilo da bude uobičajeno u analizama vojnih struktura, iako je sporno među antropolozima. Ovaj kontinuitet u oblicima odvojenosti i odnosima između vojske i šireg društva može se takođe videti u ritualima vojničkog
života, naročito u uključivanju religijskih institucija u vojnu kulturu. Taj
kontinuitet reflektuje sličnosti između društava koja su odvojila ratnike od
onih koji to nisu, još odvajkada, do te mere da se generalizacija o statusu
vojnika može verno predstaviti u literaturi o normama ratovanja: Michael Walzer govori o tome kao o moralnom statusu, ističući odvojeni set moralnih obaveza i proračuna koji karakterišu vojnike (Waltzer 1977, na primer 34f). Postoje funkcionalni razlozi za tu razliku, razlozi koji se logično
razvijaju iz veberovske političke sociologije. Tako odvajanje vojnika od
društva služi funkciji dobro razvijenih političkih organizacija, ograničavajući rizik za njihova domaća društva i stigmatišući nepravilne snage koje se suprotstavljaju političkom statusu kvo. Društvo koje ne kriminalizuje običnog borca nakon borbe u nepravednom ratu ne mora da dovodi sve
poražene borce na suđenje, pa su izgledi poraza i tranzicije lakši za shvatanje. Odvajanje ratnika od normalnog društva takođe omogućava populaciji da se udalji od moralno i psihološki izazvane realnosti kroz koju vojnici prolaze. U velikom delu upravo zbog toga što je razlika između vojnika i društva vezana za jake i ustanovljene kulturne i moralne diskurse, procene autsajdera i poređenja između različitih modela odnosa vojnika i civila lako postaju sporna.
Dok društvene ili političke snage ka kontinuitetu predstavljaju uporediv efekat tokom istorije i u društvima u svim delovima sveta, takođe postoje velike razlike od društva do društva, kao i u okviru datog društva (još
jedan razlog zbog koga je karakterizacija odnosa vojnik-društvo sporna).
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U većini društava, borac će već biti odvojen od društva činjenicom da nosi oružje. U mnogim društvima postoje rituali dok se vojnici pripremaju da
koriste to oružje, kao priznanje da se odluka o upotrebi smrtonosnog oružja u drugim okolnostima ne može prihvatiti kao društvena norma. U drevnoj Grčkoj, to je često označavano ritualima kojima su se borci slali u rat i
ponovo reintegrisali nakon rata (pogledati, na primer, Pritchetta 1971.). U
pravoslavnoj hrišćanskoj tradiciji, kako je predstavljeno kanonskim zakonom, to je označeno, barem u teoriji ako ne i u praksi, kroz zabranu da se
borci pričeste (pogledati u LeMasters 2011). Na kraju Prvog svetskog rata,
sprski vojnici su se vratili u Beograd i okupili u gradskoj crkvi blizu centralnih baraka u gradu, a Crkva je od njih tražila da priznaju gde su počinili
ubistvo pre nego što budu reintegrisani u društvo koje je ulazilo u doba mira. Ispoved može slediti dugačak period uzdržavanja od pričesti, kao odraz
traga koje ubistvo ostavlja na duh osobe, bez obzira na okolnosti u kojima
se ono desilo. Tako Crkva održava normu prema kojoj je svako ubijanje
ubistvo, a institucija rata ne kreira normativnu osnovu za hrišćanski život
– iako je mobilizacija vojnika shvaćena kao odbrana područja i može biti
neophodna. (LeMasters 2011).
Ovaj ceremonijalni čin stoji nasuprot ritualima koji se koriste pri demobilizaciji i društvenoj reintegraciji vojnika u UK ili USA, na primer.
Zaista, ako prebacimo fokus na taj kontekst, pretpostavke na osnovu kojih
je zasnovana zabrana pričešća i ceremonija posleratnog ispovedanja mogu delovati besmislene. U američkom i britanskom hrišćanskom kontekstu, Crkva je ceremonijalno predstavljena kao moralni zakonodavac, odobravajući ili neodobravajući odluke vezane za okolnosti u kojima se na rat
gleda kao na pravedan ili nepravedan, više nego ona koja drži granicu oko
nenasilja kao društvene norme. U tom kontekstu, sveštenici mogu slušati
ispovedi na individualnoj bazi, iako se ubistvo u ratu ne smatra ubistvom
ukoliko se borac pri tom pridržavao prihvaćenih zakona ratovanja. Tumači koji istražuju pravoslavno hrišćanstvo upoređuju to sa onim što predlaže ratna teorija, u srpskom kontekstu i u ostalim državama sa ortodoksnom tradicijom, da je Crkva istorijski bila zavisna od države, pa nije razvila korpus literature u kome se prosuđuje moralnost ratovanja u hrišćanskom pogledu (LeMasters 2011). Postoje i neke uobičajene prakse koje su
objasnili vojnici sa zapadnom i istočnom hrišćanskom pozadinom, kao što
je odrešenje od greha i blagoslovi sveštenika pre bitke, zasnovani na misiji sveštenstva posvećenoj brigom za duše, a ne na odobravanju dela bora-
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ca. Pa ipak, čak i u tom kontekstu, presude o razlikama u teorijama predstavljaju pravi faktor komplikacije u prosuđivanju u društvenim i političkim normama reflektovanim u tim blagoslovima. Na taj način, važna tema
u kritičkoj literaturi koju su pisali autsajderi o ulozi hijerarhije Srpske pravoslavne crkve 1990ih tretira te blagoslove kao znak da Crkva odobrava
ubistvo, pod uticajem romantičarskog ili mističnog oblika hrišćanskog nacionalizma (Sells 1998). Mnogi insajderi, sa druge strane, gledaju na blagoslove i odrešenje od greha u doba rata kao na službu koju je Crkva teološki i politički obavezna da vrši, a ne kao na signal opravdavanja ili podrške ubistvima uopšteno, a kamoli priznanje ispravnosti ubijanja za koja su vojnici optuženi u okolnostima koje su prevagnule. Ne prihvataju svi
da su ovi rituali nepovezani sa prihvatanjem državne politike ili sa ratnim
zločinima koje su vojnici mogli počiniti. Van USA i Zapadne Evrope, augustinijanski ili tomistički okvir „samo rat“ nije prvi izvor moralnih glasova sa obe strane debate o temema u okviru Pravoslave crkve.
U literaturi koja se bavi moralnošću borca, pravednim i nepravednim
ratovima odvojenost ratnika od društva tretira se na drugačiji način. Ta se
literatura ipak fokusira na uslove u kojima se normativna razlika između onih koji donose odluke na visokim nivoima i običnih vojnika ili običnih civila obrušava u lice realnošću rata, ili u lice kompromisa o moralnim
normama koje su boračke snage i politički režimi učinili u vreme ratova.
Walzerovo razlikovanje je još uvek merodavno na kursevima etike koji se
podučavaju na vojnim akademijama, prema kojima se mora održavati odvojeni moralni status vojnika bez obzira na političke uslove u kojima vojnici deluju. „Revizorski“ pristup teoretisanju o pravednim ratovima (McMahan 2009) je umesto toga zaključio da obični vojnici mogu biti pravedno i pravno odgovorni za učešće u takvom ratu. Jer oni imaju pravo da odbiju da se bore ukoliko borba nije pravedna, jer ukoliko ubiju, oni počinjavaju ubistvo, bez zaštite pod bilo kakvim specijalnim vojnim statusom.
Oni bivaju duhovno povređeni učestvujući u nepravednom ratu, čak i ako
nisu dovedeni pred tribunal i optuženi za svoja dela. I pogled na standarde koje zastupa Waltzer i revizorski pogled slažu se da postoji društvena
norma prema kojoj su vojnici i odvojeni od društva i istovremeno vezani
za njega, pod uslovom da ubijaju samo pravedno – da bi se suprotstavili
ili sprečili krvoproliće – i brinu o tome da ne počine nepravedno ubistvo.
Razlika između ovo dvoje je filozofska, ali ona takođe ukazuje na veoma
različite političke okvire, prema kojima je status vojnika sačinjen i prema
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kojima vojnici deluju na populaciju civila na područjima svojih borbi, naročito imajući na umu vojne intervencije koje postaju sve normalniji oblik
borbe za zapadne vojske. Kada se ratovanje razdvoji od civilnog stanovništva, lakše je generalizovati o moralnosti boraca. U onome što je poznato kao „zapadni način ratovanja“ - izvorno istorijski opis grčkog načina ratovnaja (Hanson 1989) koji je ubrzo prihvaćen kao opis ratovanja zapadnih civilizacija koje su ih sledile – ratove vode armije u određenim delovima, rizikujući samo živote boraca, časno i na bojnim poljima. Ali kako se
ta shvatanja o pravdi i časti vezanim za zapadni način ratovanja, ili pravedni rat, primenjuju kada vojske ne mogu da dobiju odlučujuće bitke, i kada se ratovi vode među civilnim stanovništvom, ratovi iscrpljivanja osmišljeni da kontrolišu resurse? Da bi se pozabavili tom političkom realnošću,
deo teoretičara morala i politike raskinuo je sa Waltzerovim pogledom na
normu, stvarajući novi fond literature o nepravednim ratovima i još jedan
o posleratnim obavezama vojnika i država (Orend 2000), stavljajući pitanja o traumi i tranzicionalnoj pravdi u okvire uvida o stalnoj moralnoj odgovornosti boraca prema stanovništvu na koje deluju.
Moć normativnih pristupa na održavanje i završavanje rata nije jednako primenjiva u svim situacijama. Već i u gore navedenoj prezentaciji
o promenljivoj debati u pogledu moralnih uslova u kojima se vojnici bore
jasno je da društveni kontekst za apstrakciju o pravdi i poskonfliktnoj političkoj tranziciji zahteva pažnju. Pošto je društveni odnos između vojnika i
društva začet tako različito u raznim društvima i kulturama, apstrakcije ili
generalizacije o duhovnoj šteti ratovanja, ili o moralnoj krivici koja će pogoditi vojnike nakon nepravednog rata, mogu se lako činiti kao da nemaju
dovoljno dokaza. To vidimo danas u javnim debatama o asimetričnim ratovima, u kojima se za vojske koje se bore u skladu sa etičkim ograničenjima kaže, prema kritičatima politike vojnog uzdržavanja, da se bore sa jednom rukom iza leđa, suočavajući se sa nedostacima koje gerilci ili teroristi iskorištavaju. Ukoliko se vojnicima ne naredi da se uzdržavaju u borbi protiv neprijatelja koji ne pokazuje uzdržavanje, onda je moralni status
vojnika, kako veruje Waltzer, narušen i ne može se primeniti: vojnik je samo civil sa puškom, a argument da njihova dela nisu kriminalna može biti
mnogo teže zastupati. U tim uslovima, koji je zahtev za pravdom i profesionalizmom, šta razlikuje vojnike od ubica? Koristan pregled različitih argumenta možemo naći u filozofskoj literaturi koju je dao Pavlišček (2015).
Izvan nešto apstraktnijih prosuđivanja u ovoj literaturi o pravdi ili neop-
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hodnosti ratovanja, odgovori se moraju potražiti i u istraživanju društvenih
pretpostavki o moralnom statusu vojnika: ostaju li oni građani sa oružjem,
deo nevinog stanovništva pod napadom terorista? U tom slučaju, može se
reći da imaju manje profesionalu obavezu vis-a-vis neprijateljskih vojnika
i takođe neprijateljskih civila. Nasuprto tome, što je vojska više sačinjena
tako da predstavlja odvojeni deo društva u cilju razdvojenosti od ubijanja i
ratovanja, više će se od tih vojnika očekivati i tražiti da se žrtvuju kako bi
civili mogli mirno živeti sa pretpostavkom nevinosti.
Sa tim rasponom otvorenih pitanja o statusu boraca i tranzicionom
pravdom na umu, raspon daljeg akademskog rada o prirodi društvene krivice boraca pojavljuje se u svoj svojoj hitnosti, podložan suprotstavljenim argumentima za moralne glasove i materijalnim ili partizanskim interesima koji pokušavaju da utiču na debate u veoma različitim društvima. Šira perspektiva o društvenoj krivici bez sumnje će imati normativne implikacije. Društvena krivica koja je prikazana ovde tek je jednim delom stvar institucionalne politike, a pravilan odgovor na položaj vojnika
važan je na daleko širem društvenom nivou koji se može postići samo političkim odlukama. Obnovljeni fokus na društvenu krivicu takođe predlaže pokret iznad normativnih presuda. To otvara široke bulevare za naučnike koji su zainteresovani za različite pristupe i njihove međusobne odnose,
ne ukazujući na sklonost ka određenom normativnom pogledu. To bi moglo približiti razmatranje brojnih tema vezanih za krivicu boraca i za prikladnost priznanja u širem društvenom kontekstu, bilo na lokalnim sastajalištima, u javnim performansima popularne kulture ili u izveštajima masovnih medija. To šire sočivo moglo bi da istraži gde se nalazi zajednička kulturna predispozicija koja spaja pravnu, političku i moralnu krivicu
ili odgovornost sa osećanjima sramote i časti, i da li je to dvoje namerno
suprotstavljeno jedno drugome. Konačno, to omogućava vrstu etnografije u kojoj je moguće ispitati zašto u brojnim društvenim kontekstima krivica i priznanje nisu normativni. U visokopolitičkom kontekstu, politički
interesi pružiće prirodno objašnjenje. Na javnim raspravama, biće ponuđeni razlozi koji mogu biti tek deo društvene stvarnosti. Ali generalizacije o kulturama gde je ćutanje o ubijanju norma takođe se oslanjaju na prosuđivanja o običnim društvenim interakcijama. Razlikovanje između krivice i stida počiva na pretpostavci da postoji fundamentalna razlika između krivice pojedinca, o čemu se može racionalizovati, razgovarati, nositi
se sa njome, i društva strukturiranog tako da se odnosi prema časti bez ra-
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cionalizacije, kroz stid, zahvaljujući strahu od poniženja ili instinktivnom
nivou bez mogućnosti racionalnog propitivanja i javnog ispoljavanja emocija. Javlja se alternativna mogućnost, a to je da postoje mesta na kojima
je smisleno da se ono o čemu ne treba govoriti ni ne izgovara, i gde se ne
očekuje da to postane deo javnog priznanja u čije se političke ili šire društvene motivacije može sumnjati.
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A COMBATANT’S GUILT:
SOCIAL SCIENCE RESEARCH
WHEN CULTURAL DIVERSITY CONFRONTS
TALK OF TRUTH AND JUSTICE
Abstract
This paper is about a need to pay a special attention to social complexity that shapes
a combatant’s moral and transitional justice. Transitional justice and a moral status of
combatants are judges in terms of opposing moral and philosophical discourses which
are involved with elitist sociology. Social expectation placed on combatants and the way
they are judged and stigmatized when they fall short of those expectations can also be un
derstood by paying attention to a lower level of analysis, by using more pluralistic tools
and perspectives present in post-structuralist sociology. Giving due attention to practices
and perspectives in an army and a society can contribute to development of a more com
plete picture of a nature of processes of transitional justice, which exceeds competitions
regarding crucial political and military decisions in order to give a meaning to difficul
ties of reintegration of combatants and to expectations regarding recognition and apolo
gies for committed crimes.
Keywords: Transitional justice, Social and moral status of combatants, Guilt of
combatants, Confession, Religious rituals in warfare, Sociology of conflicts, Army-soci
ety relationship, Literature on just wars
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ЈЕЛЕНА ВУКОИЧИЋ1

(НЕ)ПОСТОЈАЊЕ ОСЕЋАЊА КОЛЕКТИВНЕ
КРИВИЦЕ У ЕТНИЧКИМ СУКОБИМА –
НАЦИОНАЛИСТИЧКИ ДИСКУРС
И ДЕХУМАНИЗАЦИЈА „ДРУГОГ“
Резиме
Етнички идентитет, који представља један од најзначајнијих облика колек
тивног идентитета и доминантан идентитет у периодима етничких сукоба, та
кође је један од најмоћнијих модела идентификације у смислу стварања граница
између оних који припадају и оних који не припадају групи. У периодима етнич
ких мобилизација и конфликата ове етничке границе умногоме олакшавају проце
се дехуманизације и демонизације припадника „непријатељске“ заједнице, којима
се продубљују разлике и анимозитети између сукобљених страна. Националистич
ки дискурс интензивира дехуманизацију „непријатеља“ до крајњих граница, чиме
се истовремено интензивира конфликт. Једна од последица ових процеса је и ели
минација осећаја емпатије и кривице учесника у етнички мотивисаним сукобима,
како директних починилаца злочина, тако и свих оних који ове злочине оправдава
ју, подржавају и подстичу.
Кључне речи: Етнички идентитет, етничка мобилизација, етнички сукоби/
ратови, дехуманизација и демонизација „другог“, емпатија, осећање кривице.

Увод
Етнички идентитет, који у периодима етничких сукоба најчешће
постаје доминантна врста колективног идентитета, представља један
од најмоћнијих модела идентификације у смислу стварања граница из
међу „припадника“ и „странаца“.2 Оштра граница између припадника
различитих заједница продубљује се стварањем критичке когнитив
не перцепције сваког појединца другачије етничке припадности као
„другог“. Ово иницијално психолошко дистанцирање припадника раз
личитих колективитета, који често представљају доскорашње сугра
ђане и пријатеље, олакшава процес дехуманизације „другог“. Дехума
1 Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, jelenavukoicic1@gmail.com
2 Више о појму етничког идентитета видети у: Anthony D. Smith, The Ethnic Origins of
Nations, Blackwell Publishers, Oxford, 1999; Walker Connor, Ethno nationalism: The Quest for
Understanding, Princeton University Press, Princeton, 1994.
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низација и демонизација „другог“ обично су праћене представљањем
„наше групе“ као суперио рне и пуне врлина. Велики број савремених
етничких конфликата потхрањује управо националистички дискурс
којим се „непријатељ“ у потпуности дехуманизује, чиме се подстиче
„ратна грoзница“ и интензивира сукоб. Једна од последица (уједно и
један од циљева) овог процеса је и делимична или потпуна елимина
ција осећања колективне кривице директних починилаца злочина, као
и њихових саучесника и подстрекивача, с обзиром на то да из доми
нантног дискурса у периодима сукоба углавном произилази то да мо
ралне сумње због убијања или протеривања великог броја људи друга
чије етничке припадности не треба да постоје управо зато што су ет
нички другачији. У овом случају „другост“ се углавном повезује са чи
тавим низом негативних квалификација, као и историјских и савреме
них оптужби за проблеме, патње и страдања одређене етничке зајед
нице. Фиктивне и стварне, постојеће и непостојеће разлике и оптужбе
постепено доводе до све хладнијих односа и све већег дистанцирања
између припадника супротстављених заједница; сумњичавост и анти
патија временом се претварају у отворени антагонизам, а затим и чи
сту мржњу која једном, када сукоб почне, већ поседује довољан интен
зитет да изазове насиље, без обзира на постојање, односно непосто
јање, посебне провокације. Непријатељи који се мрзе, временом, као
природну и нормалну прихвате ситуацију у којој се „гледају преко ни
шана“, невезано за то да ли су у неком претходном периоду можда би
ли амбивалентни једни према другима, или чак гајили међусобне сим
патије или неке друге позитивне емоције. Мржња, опет, гуши осећање
емпатије и потискује осећање кривице, што и омогућава масовно и не
контролисано насиље, неопх одно како би спорадични конфликт задо
био широке димензије и, коначно, постао рат.
Етничка мобилизација – јавни дискурс
и дехуманизација „другог“
Претварање „обичних“ људи у монструозне убице, способне да
самостално и организовано врше незамисливо бруталне злочине над
припадницима непријатељске етничке или националне групе, веро
ватно, у највећем броју случајева не би било могуће без процеса де
хуманизације и демонизације те исте непријатељске, друге и другачи
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је, заједнице. Ови процеси су по правилу најинтензивнији у периоди
ма који претходе оружаним сукобима, односно периодима етничких
мобилизација, али су врло често константно, у мањој или већој ме
ри, присутни у јавном дискурсу без обзира на политичку (не)стабил
ност или могућност избијања сукоба. Дехуманизација „непријатеља“
је комплексан и вишеслојан феномен, сложен процес који се спрово
ди у више различитих фаза и на више различитих начина; некад отво
рен, директан, претећи и агресиван, у другим случајевима далеко суп
тилнији, прикривен, колоквијално речено, лукав и перфидан.
Да би се „непријатељ“ дехуманизовао до крајњих граница, одно
сно да би се „наша група“ потпуно одвојила од „њихове групе“, по
требно је испунити неколико услова:
Неопходно је повући оштру границу између једне и друге етнич
ке заједнице, то јест „нас“ и „њих“; етнички идентитети морају да бу
ду јасно дефинисани, а све, евентуалне, сличности између наше и не
пријатељске групе измењене или уклоњене.
Непријатељска група не сме да буде описана као носилац било
каквих, прихватљивих моралних вредности. Напротив. Њеним при
падницима морају се приписати искључиво негативне особине и ква
лификације, нарочито оне које се у окружењу у којем се одвија сам
процес, „нашем окружењу“, доживљавају као посебно неприхватљи
ве и лоше.
Сви ратови, сукоби и конфликти, који су се у прошлости деша
вали између два колективитета постају значајан, свеприсутни део јав
ног дискурса; ефектне представе рата и насиља, из различитих исто
ријских периода, заузимају јавни простор и фузионишу се са сада
шњим периодом и садашњом „претњом“.
Непријатељска група се систематски описује као највећи кривац
за велики број „наших“ историјских и савремених проблема, без об
зира на то да ли су они политичке, економске, друштвене или неке
друге природе и проналазе се бројни „докази“ овог субверзивног де
ловања у различитим временским периодима.
Повлачење оштре границе између супротстављених етничких за
једница није тако једноставан задатак како то на први поглед можда из
гледа. Сукобљене етничке групе су, углавном, управо оне које вековима
деле исту територију која, на крају, и јесте најчешћи разлог сукоба. Без
обзира на ривалство, непријатељство и анимозитет, историја суживота
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углавном резултира бројним заједничким етничким и културним карак
теристикама. У неким случајевима ове сличности имају примордијали
стички карактер, односно представљају трагове етничког јединства које
је постојало у неком историјском периоду, пре него што се део зајднице
одлучио за религијску и/или етничку конверзију. У другим случајевима
територијална измешаност различитих група временом доводи до при
хватања неких етничких карактеристика, као што су, на пример, језик
или обичаји, једне од стране друге заједнице. Осим тога, нарочито у ур
баним срединама, у којима се традиционални обрасци понашања углав
ном мање поштују, начин живота различитих етничких група понекад
може да буде „забрињавајуће“ сличан.
Све ове мешавине и преклапања идентитета не морају да пред
стављају проблем у мирном и стабилном окружењу, у којем нема ме
ђунационалних тензија. Међутим, у периодима етничких мобилиза
ција први задатак њихових креатора и учесника јесте брисање свих
сличности између различитих народа. Ово се ефективно постиже
сталним истицањем етничких разлика и инсистирањем на њима као
на кључним елементима колективног идентитета, као и маргинализо
вањем или чак негирањем објективних сличности. У неким случаје
вима некада заједничке културне карактеристике се „наново ствара
ју“ у посебном културном контексту, тако што им се дају нова имена и
уносе евентуалне козметичке измене.3 Циљ ових преобликовања кул
турних сличности у културне посебности јесте одвајање колективних
идентитета и, самим тим, одвајање заједница које се у тим идентите
тима препознају. Крајњи циљ читавог процеса је потпуно удаљавање
дојучерашњих познаника, пријатеља, суседа или, чак, чланова поро
дице и њихово претварање у супарнике и непријатеље, са којима по
жељан модел свакодневних односа није суживот, већ сукоб.
Диференцијација идентитета, у следећој фази мобилизације, подра
зумева посебно, националистичко преобликовање идентитета неприја
тељске групе у складу са негативном културно/етничком матрицом. У
овој фази против припадника непријатељске заједнице заправо се спро
3 Добар пример ове праксе су бројни језици у земљама бивше Југославије међу који
ма готово да и нема разлика, осим што имају различите називе. Линглвистички није спор
но да су српски, хрватски, црногорски и босански један језик са више дијалеката и одређе
ним, минорним разликама, али ова чињеница нема много значаја у неционалним дискурси
ма који наведене језике третирају као посебне елементе различитих етничких и национал
них идентитета.
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води кампања делегитимизације, стварањем веровања која „срозавају,
обезвређују припаднике друге групе помоћу негативних социјалних ка
тегорија, а у циљу њиховог искључивања из заједнице људских група за
које се верује да делују у оквиру граница прихватљивих норми и/ли вред
ности“.4 Припадницима „друге“ групе приписују се негативне особине,
које се уједно дефинишу као инхерентне карактерне црте читавог наро
да. Ове карактеристике, у одређеној мери, зависе од локалног културног
пејзажа, односно пожељних, то јест непожељних особина у оквиру одре
ђеног колективитета; уколико се, на пример, припадници једне заједнице
стриктно придржавају традиционалних моралних норми у свакодневном
животу, они ће вероватно оптуживати припаднике „друге“ групе за немо
рал и кршење тих истих правила, самим тим и за подривање њиховог на
чина живота и система вредности. Национални карактер чланова непри
јатељске групе се, у овој фази етничке мобилизације, по правилу опису
је читавим низом изразито негативних карактеристика – њени припад
ници постају себични, лењи, неискрени, превртљиви, агресивни, склони
пороцима, преварама и насиљу, а као „докази“ ових тврдњи узимају се
најразличитији примери из разних временских периода, од појединачних
случајева починилаца криминалних активности који долазе из „непри
јатељске заједнице“, до посебно угледних и успешних примера из „не
пријатељских“ редова, који се често оптужују за експлоатисање супар
ничке групе и несавесно богаћење на њен рачун; неретко, као „докази“
негативних националних карактера одређеног народа узимају се урбане
легенде које се не темеље ни на каквим реалним чињеницама, али су се
свеједно одржале у јавном дискурсу што им, у оваквим случајевима, да
је више него довољан кредибилитет. Интензивне кампање „бомбардова
ња“ непријатељске заједнице безбројним негативним квалификацијама
различитим каналима јавног дискурса, временом доводи до продубљи
вања међуетничког неповерења и анимозитета, као и стварања чврстог
уверења већине припадника једне („наше“) групе да су (сви) припадни
ци „друге“ групе заис та, не само другачији од „нас“, него и фундаментал
но лоши, непријатељски настројени и опасни за „наш“ начин живота, си
стем вредности, друштво, државу, културу и веровања, из чега наравно
произилази да су опасни и за наш живот и опстанак, као појединаца и ко
лективитета, на спорној територији
4 Daniel Bar-Tal, Group Beliefs: A Conception for Analyzing Group Structure, Processes
and Behavior, Springer, New York, 1990, p. 93.
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Посебан значај свакој етничкој мобилизацији пружају сукоби и
ратови који су се, у неком историјском периоду, одиграли између су
протстављених заједница. Чињеница је да етнички конфликти углав
ном имају историјски континуитет, то јест, да је наш садашњи непри
јатељ, врло вероватно, такође наш историјски непријатељ, неко са ким
је „наша“ група већ ратовала у прошлости. У процесима етничких мо
билизација, који, као што је истакнуто, по правилу претходе оружаним
сукобима, управо ранији периоди међуетничког насиља имају одлучу
јућу улогу. Повратак историјских ратова на савремену медијску и поли
тичку позорницу представља припаднике супротстављених група, јед
не другима, у сасвим новом светлу. За оне генерације које можда не
мају сећање на одређена ратна дешавања, ово је начин да се упознају
са „мрачном страном“ својих, етнички другачијих, суседа, познаника
или пријатеља. Сећање на рат, у виду сведочења, документарних запи
са, књига и фотографија има посебну вредност и посебно место у ко
лективном памћењу заједнице, и јако је мало оних који остају равно
душни, суочени са патњама свог народа и својих предака.5 Позивањем
на некадашње сукобе продубљују се већ постојећи анимозитети, али се
ствара и осећај историјског континуит ета – ако, у неком тренутку, мо
жда и нисмо били довољно свесни опасности која нам долази од стране
„непријатеља“, подсећање на његову улогу у страдању наше заједнице
заправо упућује на то да је конфликт можда неко време био „замрзнут“,
али да су рачуни остали нерешени, антагонизми јаки, па, самим тим, и
сукоб отворен и изгледан.
Кулминацију етничке мобилизације представља најинтензивни
ји процес дехуманизације и демонизације „непријатеља“, у којем се
„друга“ етничка група оптужује за читав низ горућих, али и некада
шњих проблема и криза са којима се суочава, или се у неком пери
оду суочавала „наша“ група. Економска криза, сиромаштво, незапо
сленост, пораст друштвеног насиља, и разне друге негативне и пато
5 Насиље је, како примећују Инго Шродер (Ingо Shroder) и Бетина Шмит (Bettina
Schmidt), делотворно због моћи и легитимитета који из њега произилазе, можда чак и више
него због својих физичких резултата. Другим речима, рат као дуготрајан процес само с вре
мена на време кулминира насиљем, и на обе стране постоји велики број појединаца који ни
су суочени са његовом директном претњом, али се ефикасност насиља као представе проте
же кроз време и простор, шаљући јасну поруку огромној већини људи који нису директно
погођени њиме; Ingo W. Shroder and Bettina E. Schmidt, “Violent Imaginaries and Violent Prac
tices“, in: Anthropology of Violence and Conflict, Ingo W. Shroder and Bettina E. Schmidt (eds.),
Routhledge, London, 2001, p. 6.
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лошке појаве у друштву одједном постају, делимично или потпуно,
„кривица“ непријатељске заједнице, за шта се проналази читав низ
„доказа“, у које, у сада већ општој хистерији етничке мобилизације,
више нико у оквиру „наше“ групе нимало не сумња. Ова фаза масов
них оптужби, углавном и заокружује читав процес етничке мобили
зације, односно представља последњу фазу у којој још увек постоји
функционално друштво, у само предвечерје рата. То је, уједно, и по
следња фаза продубљивања дистанце и утврђивања границе између
два колективитета који су сада максимално удаљени, без икаквог до
дира и разумевања, и са критичном дозом међусобне мржње. Период
мобилизације овим се и завршава; бесомучна кампања подстицања и
интензивирања међуетничких антагонизама доживела је своју кулми
нацију и време је за следећу фазу конфликта, односно рат.
Рат, насиље и (не)постојање осећања
међуетничке емпатије и кривице
Праве ефекте етничке мобилизације могуће је видети тек он
да када почне оружани сукоб.6 Интензитет конфликта заправо показује
колико су стратези процеса дехуманизације „непријатељске групе“ и
продубљивања међуетничке мржње били успешни. Осећаји емпатије
и кривице, односно непостојање истих, суштински одређују карактер
сукоба – масовно насиље и велики број учесника рата на обе или ви
ше страна нису могући уколико процесом етничке мобилизације нису
умањени или уништени осећаји емпатије и кривице, који већина обич
них људи има у свакодневном животу и „редовним“ околностима.
У контексту погледа на свет који се намеће процесом дехума
низације, само се по себи подразумева да ћемо – ако већ различите ет
ничке колективитете третирамо као различите врсте – на наше суна
роднике гледати као на оне који припадају људском роду, а на припад
нике других (нама супротстављених) етничких група као да припада
ју роду који није људски. Најчешће је то неки животињски род.
Ако пак на припаднике другог етничког колективитета гледате
као да нису људска бића, онда они, најблаже речено, не заслужују
људски третман, онда се они могу, па чак и морају третирати као жи
6 Више о динамици етничких сукоба видети у: Robin M. Williams Junior, The Wars Wit
hin: Peoples and States in Conflict, Manas Publications, New Delhi, 2004.
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вотиње. Онда вам се не може замерити да сте се односили нехумано
према другим људским бићима. Још мање неко има право да вас опту
жује за злочин против хуманости.7
Дехуманизација суштински „постварује“ људе, одузима им све
оне особине и квалитете који се сматрају позитивним, односно, коло
квијално речено, „људским“. Један читав народ, који може да броји
милионе чланова, своди се на јединствену „претњу“, „терет“, „стра
ни елемент“, које треба уклонити и/или уништити како би се „ослобо
дио“ простор за живот и будућност „наше“ групе. С обзиром на то да
се етничком мобилизацијом припадници две супротстављене зајед
нице прво „хируршки“ одвајају једни од других брисањем свих еле
мената заједништва, а затим се једној групи, од стране друге, припи
сује низ урођених, екстремно негативних карактеристика, заједно са
оптужбама за субверзивно политичко деловање, масовне злочине у
прошлости и припремање истих у будућности, решење проблема са
мог постојања „непријатеља“ може да буде само његова елиминација,
етничким чишћењем или убиством. Ова елиминација, у јавном дис
курсу који прати процес мобилизације, представља се и доживљава
као национална обавеза и херојски подвиг, на које учесници у етнич
ком сукобу могу (и требају) да буду поносни.
Самим тим што је овакво насиље, у етничком дискурсу, неопход
но и оправдано, оно не подлеже санкционисању путем конвенционал
них правних норми, а „виши циљ“ његове починиоце ослобађа осе
ћања моралне одговорности па, самим тим, и осећања кривице. Они
који прихвате поруке овог дускурса слободни су да их интерпретира
ју онако како то њима одговара, односно у складу са својим личним
системом моралности и вредности. Та чињеница заправо и одређује
личне и колективне поступке учесника у рату, односно разлику изме
ђу часног борца и садистичког насилника.
Сваки, етнички мотивисани сукоб, без обзира на „светле епизо
де“, високо моралне чинове и херојска дела, којих је кроз историју у
ратовима увек било, карактерише и масовно брутално насиље над ци
вилима и ратним заробљеницима, садистичка тортура над „неприја
тељским“ становништвом заточеним у логорима, уништавање имо
вине, културних и верских споменика, силовања, зверска мучења и
убиства. За разлику од мирнодопских периода, када се брутални зло
7 Душан Кецмановић, Етнонационализам, Clio, Београд, 2014, стр. 254.
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чини углавном врше спорадично, од стране поремећених појединаца
или изолованих, малих група криминалаца који, у већини случајева,
бивају оптужени и осуђени за своја недела, у рату релативно велики
број људи, од којих многи раније није показивали екстремно насилне
склоности, узима учешће у вршењу монструозних злочина које је те
шко замислити, а немогуће оправдати.
Колективна психоза, која захвата велики број припадника једне
заједнице у периоду сукоба, доводи до масовног, рационалног и ира
ционалног, насиља у којем учествује велики број људи, а још мно
го већи број га подржава и оправдава. Осећај кривице, који би већи
на људских бића обдарених емпатијом требало да има у оваквим тре
нуцима, засењује и маргинализује осећај обавезе и дуга према чита
вој заједници, због којег њени припадници верују у то да „виши“ на
ционални циљеви не могу да буду остварени без жртава, њихових, а
нарочито непријатељских. То што је „друга“ група, у периоду који је
претходио рату, већ претворена у крвног непријатеља и највећег крив
ца за све „наше“ колективне проблеме трансформише перцепцију са
мог насиља, из нечег што је негативно и недопустиво, у нешто што је,
из много разлога и у крајњој линији, неопходно.
Ова промена свести, која од мирних грађана, у релативно крат
ком временском периоду и промењеним околностима, направи сурове
злочинце, не би могла да се догоди и објасни без утицаја етничке мо
билизације. Етничка мобилизација, наиме, доводи то тога да чланови
једне етничке заједнице почињу да негирају индивидуална и људска
својства припадницима ривалске групе. Пошто су их деперсонализо
вали и дехуманизовали, они лакше, једноставније и такорећи природ
није постају мета њихове агресије. Једноставно, када убијају припад
нике другог етничког колективитета, њихови етнички суседи у њима
не виде ни појединачне људске егзистенције, индивидуе, ни људе, па
утолико лакше врше злочин.8
Оно што, у самом рату, свакако олакшава и убрзава процесе дехума
низације и демонизације „непријатеља“, самим тим смањујући и осећај
кривице, јесу насиље, жртве и патња на свим странама. Другим речима,
када „потече крв“ припадника једне етничке заједнице, њима постаје не
упоредиво лакше да разумеју, оправдају или почине злочине против не
пријатељске групе, без осећаја кривице и гриже савести, чак и ако то ра
8 Душан Кецмановић, Етнонационализам, Clio, Београд, 2014, стр. 255.
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није није био случај. Насиље употпуњује и заокружује читав процес ет
ничке мобилизације – њиме се, на најефективнији могући начин, пружа
доказ свима онима који су можда сумњали у то, да је друга група заис та
опасна и брутална, и да ју је зато неопходно елиминисати. Осећај кри
вице, у току сукоба, умногоме зависи како од личности појединца, тако
и од његових личних искустава. Људи који су сами жртве насиља и ра
та, или су то постали чланови њихових породица, свакако ће бити мање
емпатични према онима које сматрају одговорним за своје патње.
Логика етничких сукоба заправо иде правцем којим, на крају кра
јева, води „унутрашња конзистентна логика неповерења према они
ма који нису нашег рода (јер само се нашима може веровати), дакле,
не бесмисленом уништавању, него смишљеном, одбрамбеном и врло
циљаном насиљу, насиљу чија је мета све већи број људи…Када уби
јање једном започне, оно све више указује на то коме се сада, не сме,
веровати.9
Идентификација злочинаца и жртава са читавим њиховим наро
дима, која прати етнички мотивисане сукобе, није само последица
процеса етничке мобилизације у којем се припадници „друге“ групе
хомогенизују у негативном контексту. Она је и логичан пратилац саме
природе ових ратова – сваки рат, сам по себи, представља колективну
форму политичког насиља; етнички мотивисан рат је, према томе, рат
између две етничке заједнице, између два народа, који себе, у контек
сту самог конфликта, и не могу да посматрају никако другачије него
као колективитете. На тај начин појединачно препушта место колек
тивном и, врло често, некада позитивна лична искуства међуетничких
односа уступају место непријатељским односима два супротстављена
колективитета. Поред тога, само насиље се поставља у шири контекст
политичког и друштвеног сукоба – етничко чишћење, мучења, силова
ња, убиства, уништавање имовине, културних и верских споменика и
остали облици насиља и криминала више нису (само) појединачни па
толошки и криминални чинови. Ови брутални злочини, који би у мир
нодопским условима и уређеном правно-политичком систему, наила
зили на осуду и згражавање шире јавности и правне санкције против
починилаца, у рату се често „уздижу“ на један виши ниво, објашња
вају и правдају неопходношћу заштите посебног националног интере
9 Anna Simons, “Democratization and Ethnic Conflict: The Kin Connection“, Journal of
Nations and Nationalism 3, 1997, p. 273-289.
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са или праведном ретрибуцијом за иста или слична недела почињена
над припадницима „наше“ групе у истом или неком другом историј
ском периоду. На сличан начин, веома често, починиоци ових злочи
на, који би у миру били сматрани садистичким злочинцима и одбачени
од стране своје заједнице, у рату, у очима својих сународника, поста
ју „хероји“, борци за „виши“ циљ, чије се кршење ратног права оправ
дава управо циљем саме борбе који не сме да се доведе у питање. Ова
романтизација конфликта, која по правилу прати етнички мотивиса
не ратове, пружа додатни подстрек његовим учесницима да истрају у
својој борби не обазирући се на евентуалну грижу савести, која се мо
жда, код неких од њих, појављује у одређеним тренуцима.
„Зачарани круг“ етничког насиља, што сам сукоб дуже траје, све
је теже прекинути; дуготрајни етнички конфликти временом добијају
самообнављајући карактер и стварају паралелну друштвену реалност
која губи сваку везу да друштвом и друштвеним односима који су по
стојали пре почетка сукоба. Лична и колективна психичка траума, ко
ја погађа учеснике ових сукоба, фундаментално мења њихове систе
ме моралности и вредности, њихове карактере и перцепције. Сурови
услови живота у рату, немилосрдан систем елиминације, хаос и наси
ље, могу да ојачају или ослабе сваког појединца, у зависности од ње
гове личности и искустава. Невезано за то да ли се „ломе“ или јача
ју, сви они који се налазе у средишту сукоба временом губе способ
ност рационалног расуђивања; нова, ратна реалност све више се при
хвата као нормална, припадници сукобљених заједница постепено се
навикавају на ратне страхоте, насиље и хаотичне друштвене прили
ке, а осећаји емпатије и кривице, како починилаца злочина, тако и па
сивних посматрача, све више слабе и нестају под притиском сурових
ратних околности.
Закључак
Масовно насиље и масовно учешће припадника супротставље
них заједница у етнички мотивисаним ратовима не би било могуће
без процеса дехуманизације и демонизације „другог“, то јест „непри
јатеља“, захваљујући којима дојучерашњи суседи, познаници, прија
тељи или рођаци, постају крвни непријатељи, спремни да једни над
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другима почине незамисливо бруталне злочине без икаквог осећаја
кривице. Процес дехуманизације суштински намеће етничку поделу
која се темељи на идеји да смо „ми“ људи, а да „они“ нису. У том сми
слу, на сукобе између људи различитог етничког и националног поре
кла не би требало гледати као на насиље које је усмерено на припад
нике исте врсте. Када припадници једне заједнице, у етнички инспи
рисаним сукобима, врше масовне злочине, они не виде људска бића у
својим жртвама; то, у њиховим очима, оправдава недела које чине.10
Дехуманизација „непријатеља“ може да буде интегрални део јав
ног дискурса неке етничке групе, невезано за политичку и безбедно
сну ситуацију на територији на којој је она настањена, али овај про
цес углавном добија на интензитету и важности у периодима етнич
ких мобилизација, када у одређеној држави или у неком њеном делу
већ постоји озбиљна политичка криза и када постоје велики изгледи
да ће доћи до оружаног сукоба између супротстављених заједница.
Временом, ова негативна кампања доводи до све већег дистанцира
ња сукобљених колективитета, као и до стварања негативне перцепције
„другог“, која више нема много упоришта у реалности, већ је утемеље
на на веровањима и убеђењима, емоцијама и страховима. Дојучерашњи
познаници и пријатељи, суседи и рођаци, постају странци и супарници,
а затим непријатељи. Припадници „друге“ групе више се не доживља
вају као особе, личности које имају своје, добре и лоше, особине, своје
породице, послове, пријатеље, жеље, надања, страхове, снове и животе,
већ као претња; они се, заправо, више не виде као појединци, као људи,
већ као непријатељски колективитет који представља највећу опасност
за будућност и опстанак „наше“ групе, наше историје, културе, земље
и начина живота. Онда када ова претња постане довољно „стварна“ за
једну или обе супротстављене заједнице, из фазе етничке мобилизације
прелази се у фазу етничког сукоба, односно рата који за циљ има „осло
бађање“ одређене територије од нежељене, стране и претеће групе. У
овој фази заправо се и мери успех самог процеса етничке мобилизације
– она је успешнија што је број учесника у сукобу већи, сукоб интензив
нији, а осећај кривице због свега што се догађа мањи.
У току етничких сукоба ствара се „паралелна“ реалност, потпуно но
ви и другачији систем друштвених односа, који више нема никакав кон
тинуитет са оном реалношћу и са оним односима који су постојали пре
10 Душан Кецмановић, Етнонационализам, Clio, Београд, 2014, стр. 255.
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избијања рата, нити је у било каквој вези са оним што се дешава на су
седним територијама које нису захваћене сукобом. Ову нову друштвену
реалност карактерише неуређен и хаотичан систем, у којем више углав
ном нема владавине закона и поштовања друштвених норми, или их има
много мање него у периодима мира и уређеног државног поретка. Уче
сници сукоба, било да имају активну или пасивну улогу у њему, посте
пено се навикавају на нове околности, а једну од првих „жртава“ међу
етничких оружаних конфликата представљају сами међуетнички одно
си – супротстављене стране, суочене са злочинима друге и страдањима
своје групе, убрзано губе све позитивне емоције, укључујући емпатију и
осећај кривице, у односу на „другу“, односно непријатељску заједницу.
Што је сукоб дужи, а насиље масовније и интензивније, то су и не
гативне емоције јаче; антипатија према припадницима „друге“ заједни
це, као и страх и стрепња од њих, претварају се у снажну, заслепљују
ћу мржњу која онемогућава било какво саосећање са патњама и болом
„непријатеља“.11 У оваквим периодима, код појединаца и читавих за
једница захваћених сукобом, јавља се снажна жеља за осветом за соп
ствене жртве, али и нагон за самоодржањем и опстанком, који се задо
вољавају новим циклусима насиља. Иако етничке сукобе прате снажни
изливи различитих емоција, од којих наравно нису све негативне, по
зитивна осећања љубави, бриге, емпатије и спремности на жртвовање,
готово искључиво су усмерена на припаднике „наше“ групе са којима
се, уосталом, и ми сами идентификујемо и чију судбину, на крају краје
ва, делимо. Способност да се идентификујемо са патњама „непријате
ља“ много је мања због страха, беса, мржње и немоћи; самим тим, ма
ња је и вероватноћа настанка осећаја кривице због жртава које се ја
вљају на непријатељској страни. Чврсто уверење у немогућност мулти
етничког суживота, које се утемељује у периодима етничких мобилиза
ција, а посебно доказује у етничким сукобима, у великој мери „правда“
етничко раздвајање, односно етничко чишћење, док дехуманизација и
демонизација припадника „друге“ групе на сличан начин оправдавају
насилну политику „коначног обрачуна“ са непријатељском заједницом,
односно злочине који прате оружане међуетничке сукобе.
11 Погледати: Bryan Wedge, “Psychology of the Self in Social Conflict“, in: International
Conflict Resolution: Theory and Practice, Edvard F. Azar and John V. Burton (eds.), Wheatsheaf
Books, Brighton, Sussex, 1986, pp. 56-62.
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(NON)EXISTENCE OF THE FEELING
OF COLLECTIVE GUILT IN ETHNIC
CONFLICTS – NATIONALISTIC DISCOURSE
AND DEHUMANIZATION OF „THE OTHER“
Abstract:
Ethnic identity, which represents one of the most important types of collective iden
tity and dominant identity in the periods of ethnic conflicts, is also one of the most power
ful models of identification in the sense of creating borders between those who belong and
those who do not belong to the group. In the periods of ethnic mobilizations and conflicts
these ethnic borders facilitate, to a large extent, processes of dehumanization and demo
nization of the members of an „enemy” community, which deepen differences and animo
sities between confronted parties. Nationalistic discourse intensifies dehumanization of
the enemy to the limit, which, at the same time, intensifies conflict. One of the consequ
ences of these processes is the elimination of feelings of empathy and guilt of the partici
pants in ethnically motivated conflicts, both the perpetrators of the crimes and all those
who justify, support and encite those crimes.
Keywords: Ethnic identity, ethnic mobilization, ethnic conflicts/wars, dehumaniza
tion and demonization of „the other“, empathy, feeling of guilt.
1 University of Belgrade, Faculty of Political Sciences, jelenavukoicic1@gmail.com
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SOCIJALNI PROBLEMI KRIVICE
IZMEĐU OSVETE I PRAŠTANjA
Rezime:
U ovom radu predstavljeno je osećanje krivice kao psihološki i sociološki pojam
koji posreduje u odnosu između počinioca i žrtve. Dinamika odnosa podrazumeva re
fleksiju patnje koja se prepoznaje neposredno putem empatije. Dimenzionalnost osećan
ja krivice predstavljena je u njenoj funkcionalnosti za društveni razvoj i opstanak, dok
su krajnosti u njenom nedostatku isto kao i u bolesnom ispoljavanju. Pažnja je usmerena
na socio-psihološke osnove, uzroke i posledice, sa osvrtom i na krivicu vernika i načine
njenog razrešenja. U radu se govori o krivici drugog prema kojoj se odnosi žrtva koja
prolazi kroz konflikt između osvete i opraštanja. Biblijski koncept osvete u etničkom i po
rodičnom kontekstu ima za cilj pravdu i upućuje na sliku o Bogu osvetniku, koji oprašta
isključivo onima koji i sami praštaju. Religijski i psihoterapijski saveti upućuju na potre
bu praštanja, kao mehanizmu olakšanja kako sopstvenih unutrašnjih nemira i borbi, tako
i međuodnosa sa drugim pojedincima. U uskoj vezi sa praštanjem stoji i spominje se po
kajanje, a naročito efekti koje ono izaziva u svesti vernika.
Ključne reči: krivica, empatija, odgovornost, osveta, praštanje, pomirenje

„Ako znamo da smo načinili zlo,
a odbijemo da to priznamo,
krivi smo dvostruko“
(Kineska narodna izreka).
Osećanje krivice u kontekstu strukture ličnosti i vrednosnog sistema
Problem krivice zaokuplja svest kako pojedinca tako i društvenih grupa, predstavljen je u brojnim književnim žanrovima, analiziran iz različitih
naučnih disciplina, smešten u celinu različitih psiholoških teorija. Iz psihodinamske perspektive, Sigmund Frojd u svojoj psihoanalitičkoj teoriji,
osećanje krivice povezuje sa strukturom ličnosti koja se iz svoja tri dela,
id, ego i superego, oslanja na superego. Superego je moralna komponenta
ličnosti koja u sebi inkorporira socijalne standarde. Dobro i loše ponašanje
1 Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, zoricakuburic@gmail.com
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uči se procesom socijalizacije još u ranom detinjstvu i vremenom se internalizuje (Weiten, 2004:491).
Prlja (2009:365) govori o objektivnoj krivici, u smislu nečijeg stvarnog stanja pred zakonom ili sličnim autoritetom, s naglaskom da je osoba kriva pred tim autoritetom, dok je subjektivno osećanje krivice emocija koju osećamo. Krivica kao emocija nije ni pozitivna ni negativa; ona je
posledica neuspešnog življenja ili sleđenja neke norme ili ideala. Za postojanje krivice neophodno je pretpostaviti postojanje nekog višeg autoriteta; za vernika je to prvenstveno Bog, potom idu ovozemaljski autoriteti,
od kojih su roditelji univerzalno bitni.
Vladeta Jerotić smatra da je hrišćansko stanovište da nema čoveka
bez savesti, kao „urođenog Božijeg glasa“ u nama. Međutim, to ne odriče
činjenicu da je ta urođena savest u čoveku prisutna u različitoj meri; ona
može da bude prejaka, normalno jaka, slaba, a od nedavno pitamo se sve
češće da li ima i ljudi bez savesti. (Jerotić, 2013:151).
Osećanje krivice spada među najsloženija i najindividualnija ljudska iskustva zato što čoveku nije moguće „pobeći od osude vlastite savesti.“ (Syentmartoni, 1990:184). Osećanje krivice je neprijatan doživljaj
koji prati saznanje o kršenju ili narušavanju moralnih normi i pravila ponašanja. Javlja se kada osoba prekrši usvojene norme koje čine njenu savest (Milivojević, 1993:279). „Kada subjekt procenjuje da je nekim svojim postupkom neopravdano izazvao štetu i nečija neprijatna osećanja, on
tada oseća osećanje krivice (ili samoljutnje)“ (Milivojević, 2003:537).
Kreč i Kračfild (1978) osećanje krivice i kajanja analiziraju u okviru
emocija koje se odnose na samoocenu. Osećanje uspeha ili neuspeha da se
postigne postavljeni nivo aspiracije povezano je sa osećanjem ponosa ili srama. Međutim, krivica je osećanje rđavog delanja, prekršaja moralnih zahteva. Ponekad se krivica objektivizira i pripisuje „lošim delima“, dok se u drugim prilikama ona subjektivizira i pripisuje lošem „ja“, što čini da se osećanje krivice meša sa osećanjem srama, ukoliko osoba opazi da rđavo delo predstavlja neuspeh da se živi u saglasnosti sa zahtevima idealnog „ja“.
Osećanje krivice ima svoje realne, racionalne i iracionalne kapacitete. Krajnosti se nalaze u moralnom perfekcionizmu, koji je povezan sa intenzivnim osećanjem krivice i moralnom nihilizmu, koji obezvređuje sve
vrednosti. Frojd je verovao da se ljudski život odvija u dinamici stalnih
konflikata između seksualnog i agresivnog nagona s jedne strane, i normi
civilizovanog društva.
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Osim jasnog uočavanja postupka kojim se krši određeni zahtev i javljanja osećanja krivice, postoji i „slobodno – lebdeće“ osećanje krivice,
isto onako kao što postoji „slobodno – lebdeća“ anksioznost; situacija u
kojoj čoveku nije jasno ni šta je pogrešio ni to kako da modifikuje svoje
ponašanje da bi sprečio osećanje krivice, poput zatvorenika u Kafkonom
Procesu, koji ni ne zna za koji je prestup optužen. U slučajevima neodređenog osećanja krivice, postoji tendencija da se krivica opaža povezano sa
samim bićem čoveka, a ne sa njegovim pojedinim delima, što doprinosi
zaključku da je „on sam rđav čovek“. Svakako, lakše je osloboditi se osećanja krivice koje je periferno, više objektivizirano, koje se odnosi na pojedinačni akt, nego onog koje se doživljava kao zla priroda, kao greška čovekovog „ja“ (Kreč i Kračfild, 1978: 251).
Iskušenja pred kojima pojedinac posustaje često su toliko jaka, da u
procesu postizanja zadovoljstva u datom trenutku zaseni moralne zahteve.
Međutim kasnije, u sećanjima na tu situaciju, jačina tih impulsa neće se
u potpunosti reprodukovati, što omogućava pojavu kajanja i samoosude,
usled sagledavanja posledica sopstvenih dela. Stoga je kajanje uznemirena savest zbog loših dela u prošlosti, mnogo neprijatnije nego i samo osećanje krivice (Kreč i Kračfild, 1978: 251).
Međutim, nisu samo iskušenja i slabo čovekovo „ja“ izazov da se prekrše moralne norme, i potom doživljava krivica kao neprijatno osećanje.
Budući da su moralne norme izraz društvene moći i spoljašnjeg autoriteta, kršenje pravila doživljava se i kao uspešno prkošenje spoljašnjem autoritetu, što izaziva prijatno osećanje kao izraz autonomije i snage vlastitog „ja“.
Zoran Milivojević (2003) ističe činjenicu: da bi neko mogao da oseti osećanje krivice, mora imati one psihičke strukture koje to omogućuju,
a koje u sebi sadrže socijalne norme i vrednosti. Kako ove strukture nastaju tokom procesa socijalizacije, propusti u vaspitanju deteta mogu dovesti do defekta u njegovom formiranju, tako da osoba nije u stanju da oseti
osećanje krivice, pa se kao takva ponaša kao samoživi pojedinac, koji nema obzira prema drugim ljudima, prema kojima ne pokazuje elementarno ljudsko saosećanje, jer ih doživljava kao konkurentne u surovoj borbi
za opstanak. Prema tome, osećanje krivice je svojevrsno socijalno ili kulturno osećanje, zasnovano na odnosu identifikacije s drugim, na principu
saosećanja, na predstavi da je drugi vredno ljudsko biće i da je važno kako se oseća.
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Kada razmatramo osećanje krivice u kontekstu strukture ličnosti, zaključujemo da krivicu oseća onaj deo ličnosti koji trpi samoljutnju. Kada
osoba proceni da je neopravdano izazvala štetu, odnosno da je neopravdano uzrokovala ili nije sprečila tuđu patnju, tada se jedan deo ličnosti ljuti, a
drugi, koji trpi ljutnju, oseća krivicu. Cilj samoljutnje i samokažnjavanja je
promena sopstvenog ponašanja. Kada osoba oseća samoljutnju, a ne i krivicu, tada govorimo o identifikovanju s tužiocem, a ne s optuženim (identifikacija s agresorom) (Milivojević, 2003:537–540).
Osećanje krivice igra značajnu ulogu pre svega u socijalnom životu, a
njegova funkcija je da, kao neprijatno osećanje, motiviše da se u sadašnjosti prekine, a u budućnosti ne angažuje u ponašanjima koja ga izazivaju.
U sadašnjosti, krivica motiviše da, ukoliko je to moguće, nadoknadi drugome štetu koju je prouzrokovala svojim postupkom, odnosno, ako to nije
moguće, da se samo izvini, čime izražava saosećanje sa oštećenim. Nadoknada štete nije dovoljna sama po sebi, već je deo mnogo važnije funkcije
saosećanja sa oštećenim. Ako prekršilac arogantno, bez saosećanja, oštećenom nudi novac, time još više podstiče njegovu agresivnost i želju za
kažnjavanjem ili osvetom. Dakle, ističući krivicu kajanjem, čovek pokazuje da nije zao, čime sprečava mržnju, smanjuje agresivnost i poziva drugog da mu oprosti (Milivojević, 2003:540–541).
Problem određivanja zdravog i bolesnog osećanja krivice
Najznačajniji kriterijumi po kojima se definiše zrelost pojedinca jeste
pre svega kontrola sopstvenih nagona, kontrola impulsa, potom, sposobnost podnošenja emocija, a posebno bola i patnje, sposobnost da se voli,
kako sebe tako i drugog, posedovanje savesti, sposobnost da se bude nezavisan i adaptibilan u društvenom kontekstu (Jerotić, 2013:35).
Jedna od mogućnosti definisanja zdravog osećanja krivice jeste preko intenziteta pojavnosti u odnosu na prosek. Intenzitet osećanje krivice
posmatramo dimenzionalno, od nedostatka do obilja, od lakših oblika griže savesti do agonije mučenja savesti. Normalno ili funkcionalno osećanje
krivice, nalazi se u sredini spektra, predstavlja značajnu komponentu u regulaciji socijalnih odnosa, reflektuje viđenje drugog putem empatije i odmerava se racionalno u odnosu na usvojene vrednosti i norme. Nedostatak osećanja krivice iskaz je individualne patologije, koja je prouzrokovana ranim nedostatkom stabilnog i toplog emotivnog oslonca u značajnom

Socijalni problemi krivice između osvete i praštanja

89

drugom i/ili nedostatak stabilnog vrednosnog sistema u procesu socijalizacije, što se reflektuje na nemogućnost uspešnog socijalnog funkcionisanja, nemogućnost emotivnog vezivanja i razvijanja odgovornosti za drugog. Nefunkcionalno – patološko osećanje krivice, javlja se usled preplavljenosti ličnosti osećanjem krivice koje je prevelikog intenziteta i onemogućava psihološko funkcionisanje.
Dve paradigme odstupanja od normalnosti posedovanja zdravog osećanja krivice ukazuju na dva obrasca funkcionisanja ljudi. Jedan je bavljenje tuđom krivicom i osudom drugog, a neuviđanje sopstvenih grehova;
drugi obrazac je zasenjenost vlastitom krivicom i kajanjem pred Bogom, u
traženju spasenja. U kontekstu hrišćanskog poučavanja, susrećemo poruku opravdanja onoga ko je svestan svojih grehova, ko ih priznaje, ostavlja
i nadoknađuje nanetu štetu (Luka 19:8), dok, s je, druge strane, jasna poruka osude onih koji svoje grehe ne vide, nego uništavaju druge. Ove dve
krajnosti nedostatka osećanja krivice i njegovog prevelikog prisustva slikovito je prikazano u Biblijskoj priči o fariseju i cariniku:
„A i drugima koji mišljahu za sebe da su pravednici i druge uništavahu kaza priču ovu: Dva čovjeka uđoše u crkvu da se mole Bogu, jedan farisej i drugi carinik. Farisej stade i moljaše se u sebi ovako: Bože! Hvalim Te
što ja nijesam kao ostali ljudi: hajduci, nepravednici, preljubočinci ili kao
ovaj carinik. Postim dvaput u nedjelji; dajem desetak od svega što imam…
A carinik izdaleka stajaše, i ne šćaše ni očiju podignuti na nebo, nego bijaše prsi svoje, govoreći: Bože! Milostiv budi meni grješnome! Kažem vam
da ovaj otide opravdan kući svojoj, a ne onaj. Jer svaki koji se sâm podiže,
poniziće se; a koji se sâm ponižuje podignuće se“ (Luka 18:9–14).

Osim kvantitativnog načina razumevanja nijansi osećanja krivice,
moguće je govoriti i o kvalitetu osećanja krivice. Adekvatno osećanje krivice javlja se kada je moralna norma, koju je osoba prekršila društveno
određena, tako da je krivica razumljiva drugim ljudima, ili ukoliko postoji konkretna štetna posledica, koja je rezultat lošeg postupka. Neadekvatno osećanje krivice posledica je iskrivljenog tumačenja realnosti ili previsokih kriterijuma koje osoba sebi postavlja (Milivojević, 2003:281–282).
Zdravo osećanje krivice pomaže da se čovek ponaša u skladu ss normama koje su u interesu boljeg vlastitog života, kao i života drugih. Osećanje
krivice pomaže da čovek prepozna kada je zgrešio protiv nekoga, da se izvini i preduzme korake u ponovnom obnavljanju odnosa. Zdravo osećanje krivice pomaže da se prihvati kazna, traži ili iskaže izvinjenje i nadoknadi šteta
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za neki postupak. Nezdravo osećanje krivice guši ličnost i izaziva u njoj osećaj srama, neadekvatnosti i nesposobnosti, i navodi na samokažnjavanje, samoodbacivanje i razvijanje različitih strahova od odbacivanja. Zato je bolje
u porodici negovati iskren i pošten razgovor, pun empatije, uz davanje slobode u odlučivanju, ali i informacija o posledicama tih odluka, jer će to više
uticati na promenu ponašanja nego izazivanje osećanja krivice (Pilja, 2009).
Problem izazivanja osećanja krivice kod drugoga
Manipulisanje krivicom drugoga uobičajeno je u ponašanju osoba koje je same ne osećaju, ali prepoznaju da je efikasno sredstvo u postizanju cilja. Međutim, osim psihopatskog manira iznuđivanja vlastite koristi od žrtve, izazivanje osećanja krivice kod drugog je osetljiv posao proroka i stoga je značajno pitanje kako prepoznati njene pozitivne strane. U
sferi religijskih pouka o ljudskoj grešnosti i pozivanju na pokajanje, važno je obratiti pažnju na motivaciju, da ne bi bilo zloupotreba, ali i na način dopiranja do svesti onoga ko je učinio koji greh. Primer proroka Natana je upečatljiv:
„I posla Gospod Natana k Davidu; i on došav k njemu reče mu: u jednom gradu bijahu dva čovjeka, jedan bogat a drugi siromah. Bogati imaše
ovaca i goveda vrlo mnogo; a siromah nemaše ništa do jednu malu ovčicu,
koju bješe kupio, i hranjaše je, te odraste uza nj i uz djecu njegovu, i jeđaše
od njegova zalogaja, i iz njegove čaše pijaše, i na krilu mu spavaše, i bijaše mu kao kći. A dođe putnik k bogatome čovjeku, a njemu bi žao uzeti iz
svojih ovaca ili goveda da zgotovi putniku koji dođe k njemu; nego uze ovcu onoga siromaha, i zgotovi je čovjeku, koji dođe k njemu. Tada se David
vrlo razgnjevi na onoga čovjeka, i reče Natanu: tako živ bio Gospod, zaslužio je smrt onaj koji je to učinio. I ovcu neka plati učetvoro, što je to učinio i nije mu žao bilo. Tada reče Natan Davidu: ti si taj (2. Sam. 12:1–7).

Kada je reč o motivaciji za izazivanje osećanja krivice kod druge osobe, govorimo o pozitivnom i negativnom izazivanju osećanja krivice kod
sagovornika. U slučaju kada je cilj izazvati osećanje krivice zbog štete koju je ta druga osoba nanela nekome sa željom da se provocira popravka te
štete, govorimo o pozitivnom postupku, koji je motivisan osećanjem ljubavi i brige za drugoga, kako bi pojedinac promenio svoje ponašanje. Međutim, ukoliko je motiv za izazivanje osećanja krivice kod sagovornika želja
da se dobije nešto od te osobe što ona ne bi na drugi način dala, onda govorimo o nezdravom obliku izazivanja krivice kod drugoga.
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„Nije neurotično, npr. biti u strahu, brizi i proživljavati krivicu, jer bez
ovih egzistencijalija, kako ih je nazvao Hajdeger, nema za čoveka napretka,
individuacije, stvaralaštva i slobode. Neurotično je i bolesno, međutim, kada
čovek odbaci stvarnu krivicu, pa se zadovolji samo doživljavanjem osećanja
krivice, kada odbaci egzistencijalnu brigu, pa počne da brine o komforu i karijeri, kada nema snage da se sukobi sa strahom, pa počne da se boji svakog
šušnja u travi i svakog podozrivog pogleda svoga bližnjeg“ (Jerotić, 2007b).
Razvijanje osećanja krivice i porodični kontekst
Porodica je posrednik između šire društvene zajednice i ličnosti koja
se procesom socijalizacije uvodi u društvo. Značaj porodice za formiranje
zrelog osećanja krivice ogleda se s jedne strane u usvajanju vrednosnog sistema koji je integriše, i, s druge strane, prenošenje obrazaca ponašanja na
svoje potomstvo, koje, da bi bilo zdravo, treba da su ispunjeni toplom porodičnom atmosferom, u kojoj se razvija osećanje prihvaćenosti.
Pitanje odgovornosti i krivice je veoma složeno, a još složenije kada su
u pitanju deca i njihov razvoj. Jasno je da je roditeljska uloga veoma značajna u razvijanju zdravog odnosa prema životu u procesu socijalizacije, putem prihvatanja deteta onakvog kakvo jeste i porodičnim povezivanjem putem razvijanja osećanja pripadanja. Život se samo nastavlja, prihvaćena deca iznaći će načine nošenja sa vlastitim bićem; odbačena deca suočavaće se
na različite načine sa vlastitom patologijom (Kuburić, 2009b).
Neka deca pokušavaju da izbegnu osećanje krivice tako što se uklapaju u sve roditeljske zahteve, kako bi postigli da ih roditelji prihvate i vole. Oni postaju savršeni u svojim aktivnostima, kako bi izbegli bilo kakvu
grešku. Postaju preterano uslužni prema roditeljima i drugim ljudima, postaju jaki kroz otpisivanje sopstvenih potreba. U situacijama u kojima nisu u stanju da zadovolje roditeljska očekivanja, oni budu preplavljeni osećanjem krivice. Kod ovakvih osoba u stvari nije problem osećanje krivice,
već bazično osećanje bezvrednosti, koje se prezentuje kao osećanje krivice (Milivojević, 2003: 551–552).
Prva faza usvajanja zabrane u razvojnom putu deteta je svesnost o tome šta je zabranjeno, kao i svesnost da će biti kažnjeno ukoliko ga roditelji „uhvate“ u zabranjenom ponašanju. U ovoj fazi internalizacije, dete će
se angažovati u zabranjenom ponašanju, naročito ako je sigurno da roditelj za to neće saznati. Ukoliko bude uhvaćeno, pokazaće specifično oseća-
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nje, koje razvojno prethodi osećanju krivice, a to je strah od kazne. Zato su
iskustva uhvaćenosti u kršenju zabrane bitna za pospešenje internalizacije
zabrane. Kada dete usvoji roditeljsku zabranu kao deo sopstvenog vrednosnog sistema, tada je njena internalizacija potpuna, što znači da se dete neće angažovati u zabranjenom ponašanju, bez obzira da li postoji ili ne postoji mogućnost da roditelji za to saznaju. Ukoliko ipak, iz nekog razloga,
prekrši internalizovanu zabranu, tada ono ne oseća samo strah od kazne,
nego i pravo „osećanje krivice“ (Milivojević, 2003).
Milivojević ističe da osobe koje se hronično angažuju u devijantnim i
antisocijalnim ponašanjima, obično imaju defekt vrednosnog sistema, kao
i defekt osećanja krivice, tako da u situaciji kada su uhvaćene u prekršaju,
upravo pokazuju strah od kazne, umesto osećanje krivice. To potvrđuje da
kod njih nije došlo do potpune internalizacije moralnih normi, odnosno da
oni imaju samo informaciju o tome šta je loše i kakva je kazna za prekršaj,
ali ne i usvojenu normu koja bi delovala na njihovu motivaciju. Kod ovih
osoba se može primetiti drastični obrt: kada su uhvaćene, pokazuju strah
od kazne i ponašanje koje liči na kajanje, ali kada su puštene bez kazne, tada nema ni traga osećanju krivice, jer odmah postaju zadovoljne i srećne
što su se „izvukle“ (Milivojević, 2003: 542–244).
Infantilna krivica je karakteristična za decu, jer se oni poistovećuju sa
svojim postupcima. Zbog toga dete ne može shvatiti da osuda ponašanja
nije i osuda bića. Tek kada dete postane sposobno da razlikuje sebe od svog
ponašanja, ono je postalo može da razlikuje roditeljsku ljutnju od roditeljskog prezira, odnosno osećanje krivice od osećanja inferiornosti. Za razliku
od infantilne krivice, zrelo osećanje krivice nije odnos prema sopstvenom
biću, već prema sopstvenom ponašanju. Odrasla osoba koja je ostala fiksirana na razvojnom stadijumu infantilne krivice, ne može ni osetiti emocionalni sklop samoljutnja-krivica, već oseća sklop samoprezir-inferiornost.
Zato je važno da roditelji pomognu detetu da iz stadijuma nediferencirane
infantilne krivice pređe u stadijum diferencirane odrasle krivice, tako što će
detetu pokazivati ljubav, a kada se kažnjava, tada se roditelj usmerava na
ponašanje uz očekivanje da je dete dobro i da će se ubuduće drukčije ponašati. Naravno, važno je da roditelj ne kažnjava odbacivanjem, ignorisanjem, pretnjama, odbacivanjem, da kaznu ne povezuje s neljubavlju, da ne
etiketira negativno detetovo biće i da ne poziva osećanja usmerena na biće
jer svi ovi postupci potkrepljuju detetovo fiksiranje na stadijumu infantilne
krivice (Kuburić, 2009b; Milivojević, 2003: 544–546).
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Kada neko pokazuje odsustvo socijalnih normi u svom vrednosnom
sistemu, tada nije u mogućnosti da oseti krivicu u onim situacijama u kojima bi je drugi ljudi osetili. Milivojević ističe da ova „bezosećajnost“, ili,
preciznije „bezsaosećajnost“, može nastati tokom procesa socijalizacije na
tri tipična načina:
– Prva mogućnost jeste da je dete odraslo u porodici koja ima devijantne vrednosti i moralne norme u odnosu na širi društveni kontekst. Ono što
društveni moral zabranjuje, porodični moral podstiče, a kako dete druš
tveni moral ne usvaja direktno, već posredno, preko porodice, ono će
usvojiti devijantne porodične vrednosti.
– Druga mogućnost je da je dete odraslo u moralno normalnoj porodici, ali da su roditelji propustili da mu prenesu neke norme i vrednosti. Kao da je detetu ostavljeno da samo zaključi da li je nešto dobro ili loše. Pošto je osnovna funkcija normi koje postavljaju roditelji socijalizaci
ja detetovih nagona, postoji velika verovatnoća da će dete popustiti pred
nagonskim impulsima. Kod ovakvih osoba se bezosećajnost ispoljava samo u nekim aspektima života, dok su sposobni da osete krivicu u drugim
aspektima.
– Treća mogućnost je da je dete, koje je usvojilo određene norme, te
iste odbacuje, zbog poremećaja u odnosu sa roditeljima. Kada roditelj
svojim postupcima izazove mržnju deteta, dete odbacuje svaku mogućnost da liči na roditelja i kod sebe suzbija svaku karakternu sličnost s roditeljskom figurom. Time dete ne isključuje samo negativne aspekte roditelja, već i sve druge pozitivne aspekte u koje spadaju i moralne norme (Milivojević, 2003: 556–557).
Dakle, osećanje krivice razvija se odrastanjem, razvijanjem svesti o
sebi i svom ponašanju, javlja se onda kada se svojim delovanjem povredi neko drugi. Razvoj osećanja krivice odvija se kroz nekoliko faza. Hofman predlaže četiri faze: od dojenačkog doba, kada bebe nemaju dovoljno
razvijen identitet niti osećanje krivice, preko ranog detinjstva, kada mlađa deca još uvek nemaju razvijeno razumevanje unutrašnjih stanja i stavova drugih ljudi, te stoga često osećaju krivicu samo kada povrede nekoga fizički, ali ne osećaju krivicu za nanetu emocionalnu bol; potom u
trećoj fazi, u periodu detinjstva, deca razvijaju sposobnost razumevanja
drugoga, te doživljavaju emociju krivice kada je nekim njihovim postupkom nanesena emocionalna bol drugome. Tek u adolescenciji kognitivni
razvoj je već na dovoljnom nivou da dopušta shvatanje apstraktnih kon-
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cepata vezanih uz identitet i patnju, pa omogućava osećaj krivice i za neke opšte koncepte kao što je glad u svetu, siromaštvo, potlačenost (Hoffman, 1982:218–231).
Dakle, normalni razvoj osećanja krivice podrazumeva preuzimanje
odgovornosti za vlastite postupke i onda kada oni nisu u skladu sa vlastitim očekivanjima, kada se javi osećanje krivice i potreba da se nešto promeni, nadoknadi šteta, izvini, saoseća, ili, makar ne osuđuje drugi koji na
isti način greši. Međutim, lako je zloupotrebiti tuđe osećanje krivice i stvoriti mogućnost manipulacije.
U kontekstu emocionalnog nasilja u porodici, zlostavljač često uverava svoju porodicu kako ih kažnjava za njihove prekršaje „jer su to za
služili“ te im nameće osećanje krivice i srama, ponižavajući ih na različite načine, što ugrožava njihovo dostojanstvo. Cilj ovakvog ponašanja jeste
postizanje kontrole nad porodicom ili pojedincem (Kroeger, 2001:79–80).
Religija i osećanje krivice
Pitanje „da li religija doprinosi moralnosti“ je značajno za naučna
istraživanja, posebno u burnim društvenim promenama, poput uspostavljanja novih ideologija. U periodu ateizacije socijalističkih društava putem
razvijanja „naučnog pogleda na svet“ u obrazovnom sistemu, religija je bila marginalizovana i optuživana. Međutim, njen povratak je upravo bio s
ciljem vraćanja tradicionalnim vrednostima i povećanja moralnosti mla
dih (Kuburić, Moe 2004; Kuburić i Zuković, 2010).
Istraživanja pokazuju da adolescenti koji su više povezani s religijom
i crkvom u porodičnom kontekstu, imaju znatno više moralne standarde, s
jedne strane, i naglašenije osećanje krivice, s druge strane. Naime, stavovi
prema moralnom ponašanju i odgovornost prema drugome znatno više su
razvijeni kod adolescenata koji su odrastali u homogenoj religioznoj porodici, u odnosu na opštu populaciju. U isto vreme, oni imaju negativniji
stav prema svojim agresivnim i seksualnim nagonima, što se može nazvati „negativniji odnos prema svom telu“, koje uvodi u iskušenje kršenja zabrana (Kuburić, 1995; Kubuirć, 2008; Kuburić, 2015).
Međutum, pored upotrebe religije koja u društvu ispunjava brojne
funkcije (Šušnjić, 1988), moguća je i njena zloupotreba. Tako, verske zajednice koje podstiču vernike manipulativnom teološkom logikom na krivicu u kojoj im se nameće sram u ime duhovnosti, pravednosti ili nekog
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drugog duhovnog ideala, mogu produbljivati ozbiljne psihičke probleme
kod vernika (Prlja, 2009:368).
Vladeta Jerotić (1995:200-201) smatra da strah i krivica stoje u tesnom i zavisnom međusobnom odnosu. Jednom je strah taj koji izazove krivicu, drugi put krivica dozove strah. Pošto je osećanje krivice često
pratilac straha, zaključujemo da religiozni ljudi, koji imaju strah od Boga, i trude se da Ga svojim delima umilostive, uviđajući istovremeno da
to često ne uspevaju i da zbog toga iznova doživljavaju razočarenje, imaju
osećanje krivice.
Skot Pek navodi slučaj jedne pacijentkinje koja je došla na terapiju
zbog teškog osećanja krivice. Ona se preterano osećala krivom zbog svake
pogrešne misli, za koju je smatrala da je tako strašna, da će je Bog kazniti zbog toga. Vaspitanje koje je primila u religioznoj porodici učinilo je da
ima preveliki strah od Boga i osećanje grešnosti, jer Bog sve zna i sve čuje, od Njega se ne može ništa sakriti i zbog toga svaka greška, bila ona učinjena u mislima, rečima ili u delu, biće kažnjena od strane Boga. Na osnovu ovog iskustva, Skot Pek je izjavio da ponekad kaže ljudima da ga Katolička crkva snabdeva pacijentima i da bi to mogao reći i za Baptističku crkvu, Luteransku, Prezbiterijansku ili bilo koju drugu (Pek, 1993).
„Osećanje krivice danas uništava mnoge ljude – telesno, duševno i
duhovno. Svet je pun obeshrabrenih, poremećenih ljudi, koji mrze sebe ili
ono što su učinili. Njihov život je pakao, koji već sad postoji, jer su nesposobni da sebi oproste“ (Cooper, 1987:65).
Da pogrešan stav prema Bogu dovodi do stvaranja neuroze, pokazao je i Žan Delimo, koji je zapisao da verovanje u strašnog Boga koji je više sudija nego otac, zatim izjednačavanje Božje pravde sa osvetom,
ubeđenje da će broj spasenih biti mali i da će gotovo celokupno stanovništvo zaslužiti pakao zbog prvobitnog greha; izbegavanje svake razonode i svakog popuštanja prirodi, jer smanjuju mogućnost spasenja, ukazuju na hrišćansku neurozu. Delimo dalje piše da čoveka, dok čita bezbrojne
nekadašnje tvrdnje o malom broju izabranih i surovosti božanskih osveta,
zapanjuje uporedno postojanje dve međusobno oprečne slike Boga, od kojih jedna ističe Njegovu pravdu, druga Njegovo milosrđe, tako da ta dva
osećanja dele između sebe savest: potisnuta ali prisutna mržnja i snažna
ljubav prema Progonitelju (Delimo, 2013; Bodiroga, 2004:71–72).
Žan Delimo, pišući o grehu i strahu, o izazivanju osećanja krivice na
Zapadu, zaključuje da je u svakom slučaju rezultat bilo propovedništvo,
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koje je govorilo više o Spasiteljevom Stradanju nego o Vaskrsenju, više
o grehu nego o oproštenju, više o Sudiji nego o Ocu, više o paklu nego o
Raju. Bilo je u tome pravog izopačenja u odnosu na tvrdnju apostola Pavla, prema kojoj gde se umnožava greh, onde se još većma umnožava blago
dat (Rim. 5:20). Delimo predlaže našu upitanost nad takvom vrstom propovedi. „Nije li odbacivanje ionako tegobne pastirske besede predstavljalo jedan od uzroka dehristijanizacije Zapada?“ (Delimo 2013:426). Da je
negativna slika o Bogu povezana sa napuštanjem religije kao vrednosnog
sistema, pokazuju i savremena istraživanja (Kuburić, 2009a).
Šta je lek za osećanje krivice?
Robert Her (2010) u svojoj knjizi Bez savesti: zastrašujući unutraš
nji svet psihopata oko nas, smatra da normalni ljudi imaju osećanje krivice
i da su iz tog iskustva u stanju da uče i da se menjaju. Međutim, psihopate mirno izjavljuju da ne osećaju nikakvu krivicu, da im nije žao zbog bola i patnje koju su prouzrokovali i da ne vide razlog zbog kog bi to trebalo
njih da se tiče, a ključna reč jeste potpuni nedostatak svake empatije. Lek
za nedostatak osećanja krivice, prema Robetu Heru, još ne postoji. Što se
tiče prisustva osećanja krivice koje proizlazi iz učinjenih prestupa, najstarija poruka glasi: „Ko krije prestupe svoje, neće biti srećan; a ko priznaje
i ostavlja, dobiće milost“ (Priče 28:13).
Miloš Vesin u knjizi Raskršća krivice, upoređuje psihoterapijski i teološki pristup krivici i kaže: „Krivica je, između ostalog, i jedan od biblijskih sinonima za greh. Teološki, ali ne manje i filosofski, psihološki, antropološki, sociološki, umetnički i pedagoški pristup grehu, a onda i krivici, ili, pak, negiranje istih, određuju, po našem mišljenju, da li je reč samo o osećanju krivice, ili i o stanju krivice. Razlika u praktičnoj primeni
između, na primer, teologije, kroz svetotajinski metod duhovnog života i
psihologije, kroz neki od psihoterapeutskih pravaca, jeste u tome što pacijent ili klijent, kako god da ga nazovemo, ne može da se, izišavši iz ordinacije psihoterapeuta, pohvali svome prijatelju i kaže: Psihoterapeut me je
razrešio krivice. A ne može, jer psihoterapeut, ma kome pravcu da pripada, može klijenta samo delimično da oslobodi od preteranog osećanja krivice u vezi sa određenom konfliktnom situacijom, ali ne i krivice kao mnogo šireg egzistencijalnog, a pogotovo ne kao ontološkog stanja bića“ (Vesin, 2013:246–247).
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Vladeta Jerotić smatra da u religioznom doživljaju čovek ima estetsko, etičko, i razumevajuće simboličko doživljavanje liturgije. Za vreme
liturgije vernici se prisećaju svojih greha, pa pokušavaju da te svoje greške u toku liturgije bolje osveste, ne bi li se – kada izađu iz crkve malo bolje osećali, odnosno malo manje grešili, što Jeroitć naziva etičkim čišće
njem (Jerotić, 2013:163).
Psiholog Srećko Lazić2 na svom sajtu objavio je savete u vezi rešavanja problema krivice, koristeći biblijske izvore. On naglašava da je u svakom slučaju naporno živeti sa osećajem krivice, i navodi neke načine izlečenja, osvrćući se na Dekalog, gde je jedna od zapovesti: Ne laži! To ponekad znači i – ne sakrivati istinu o sebi. Ne samo zato da bi druge zaštitili od sebe, nego i da bi sebe zaštitili od sebe. Osim iskrenosti, važan je odnos reciprociteta. Novozavetna poruka glasi: Ne sudite, da vam se ne sudi
(Luka 7:1). A značenje bi moglo biti: ne procenjivati druge ljude; ne kritikovati tuđe slabosti, bez obzira koliko bile istaknute, jer kritika je sama po
sebi agresivna i ne ide za tim da nekome pomogne, već da neko bude kažnjen; ne kvalifikovati i ne diskvalifikovati druge osobe.
Drugi savet odnosi se na tekst: Koji te udari po obrazu, okreni mu i
drugi (Luka 6:29). Značenje, kaže Srećko Lazić, nije da se preda i kapitulira, već je potrebno prepoznati deo svoje odgovornosti za nastali konflikt,
izviniti se i obavezno ne nastavljati ono što čini protivnik, jer je upravo to
ono što sigurno vodi u degradaciju.
Takođe je lekovito saznanje, koje nudi Biblija, da su svi ljudi sagrešili
i da su izgubili slavu Božiju, te da nema ni jednog pravog i da će se opravdati zabadava blagodaću njegovom, otkupom Isusa Hrista (Rim. 3:23.24).
Istina o spasenju po veri, te hrišćansko zajedništvo, koje omogućava verniku da iskusi ljubav Božiju, razumevanje o tome šta se dogodilo na krstu,
da je to spasenje od greha, posebno pozitivno utiču na osobu dajući joj
novu priliku da popravi svoje ponašanje i svoj odnos prema Bogu i sebi, te
da se oslobodi osećanja krivice tražeći od Boga oproštenje.
Vladeta Jerotić naglašava da je suočavanje sa grehom uvek mučno i čak nepodnošljivo za čoveka, a tek za jedan ceo narod! „Osvetoljubivost, hrišćanski gledajući, najgori je greh, jer negira postojanje Isusa Hrista i Njegovu krsnu žrtvu. Osveti nema nikada kraja. Paganska je, a
ne hrišćanska izreka: Ko se ne osveti, ne posveti se! Kako bez unutarnjeg
2 https://sites.google.com/site/sreckolazic/psihologija/osecaj-krivice (Pristupljeno
7.5.2015).
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preumljenja shvatiti istinu: Želite li biti srećni jedan trenutak? Osvetite se!
Želite li biti srećni uvek? Oprosite!“ (Jerotić, 2013:119).
Osveta u kontekstu etničkih i porodičnih sukoba
Priča o Samsonu i Dalidi (Sud. 16:4–31) više je poznata po izneverenoj ljubavi, nego po osveti kojom se završava tragična sudbina čoveka čija se snaga krila u njegovoj kosi, a slabost u nemogućnosti da sakrije tajnu svoje snage pred ženom koju je zavoleo. Počelo je tako što je on
zavoleo devojku, a potom „dođoše k njoj knezovi Filistejski i rekoše joj:
prevari ga i iskušaj gdje mu stoji velika snaga, kako bi smo mu dosadili da ga svežemo i svladamo; a mi ćemo ti dati svaki po hiljadu i sto srebrnika“ (Sud. 16:5). Dvadeset godina bio je sudija koji ima moć, a koji je onemoćao pred devojkom koja je uspela da ga dovede u stanje da
poželi smrt, ili da joj kaže svoju tajnu. Onda mu se dogodila izneverena
ljubav, skupo plaćena iskrenost, zarobljeništvo, poniženje, mučenje, gubitak očiju.
Dok su Filisteji likovali, možda u nekoj gdišnjici proslave dana pobede, što je savladan moćni neprijatelj i uživali u njegovom ponižavajućem
izgledu i javnom prikazivanju, on je smišljao osvetu. Paradoks njegove
moći bio je u tome što je, kao vojnik, najviše pobeđivao onda kada je bio
najslabiji. Ključni stih koji nam nešto govori o osveti jeste: „Tada Samson
zavapi ka Gospodu i reče: Gospode, Gospode! Opomeni me se, molim te,
i ukrijepi me, molim te, samo sada, o Bože! Da se osvetim jedanput Filistejima za oba oka svoja“ (Sud. 16:28).
Borbe ovakve vrste broje mrtve. Bilo ih je na terasi preko 3.000
muškaraca i žena, čiji se dah zaustavio zajedno sa Samsonovim. Snaga osvete u kosi, Bogu, želji, gde god da se krila, dogodila se jednom. Da li se tu
zaustavilo neprijateljstvo dva naroda? Da li se osvetom otvorilo novo prebrojavanje mrtvih? Ko dobija osvetom? Da li je Božija osveta bolja, jača,
pravednija? Ko su osvetnici koji u Božije ime dele pravdu drugome? Žrtve su izgleda uvek nevine kada su u pitanju etničke osvete, jer oni na kojma se svete osvetnici, uglavnom nisu direktno odgovorni.
Međutim, u Bibliji je zapisana porodična osveta među sinovima cara Davida, koja je bila upućena na tačnu adresu počinioca (2. Sam. 13:1–
39). Počelo je neobuzdanom seksualnom željom prema lepoj Tamari, koju je Amnon dobio na prevaru, „A poslije omrze na nju Amnon veoma, te
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mržnja kojom mržaše na nju bješe veća od ljubavi kojom je prije ljubljaše. I reče joj Amnon: ustani, odlazi. A ona mu reče: to će biti veće zlo
od onoga koje si mi učinio što me tjeraš. Ali je on ne htje poslušati“ (2.
Sam.13:15.16). Ključni stih za osvetu pronalazimo u izveštaju koji je predat caru o smrti Amnona: „A Jonadav sin Same brata Davidova progovori i reče: neka ne govori gospodar moj da su pobili svu djecu, careve sinove; poginuo je samo Amnon, jer Avesalom bješe tako naumio od onog dana kad Amnon osramoti Tamaru, sestru njegovu (2. Sam.13:15.32).
Životne priče koje čitamo u Bibliji toliko su paradigmatične i upečatljive, da se mogu iz generacije u generaciju koristiti za prenošenje sistema vrednosti. Međutim, osim istorijskih događanja, pozitivnih i negativnih primera, jasno se može naći i uputsvo za život vernika i po pitanju
međuljudskih odnosa. Takođe je jasno opisana i slika o Bogu, kakav on
jeste i šta sve očekuje. Dve predstave o Bogu, jedna koja zastrašuje i druga koja smiruje, predstavljaju celinu kojom se pravda i milost sjedinjuju u
liku Boga. Poput dvostruke slike, Boga vidimo u jednom trenutku sa stra
hom i drhtanjem, u drugim sa nadom i verom u spasenje. No, čini se u isto vreme da je reč o tome da jedni konstantno vide u Bogu lice Onoga ko
ji spasava, dok drugi onog od koga treba pobeći.
U Novom Zavetu čitamo: „Jer je sluga Božiji tebi za dobro. Ako li
zlo činiš, boj se; jer uzalud ne nosi mača, jer je Božiji sluga, osvetnik na
gnev onome koji zlo čini“ (Rim. 13:4). U Starom Zavetu čitamo: „Bog je
revnitelj i Gospod je osvetnik; osvetnik je Gospod i gnjevi se; Gospod se
sveti protivnicima svojim, i drži gnjev prema neprijateljima svojim. Gospod je spor na gnjev i velike je moći; ali nikako ne pravda krivca; …Dobar je Gospod, grad je u nevolji, i poznaje one koji se uzdaju u nj“ (Naum
1:2.3.7).
Na kraju ovog dela o odnosu monoteističke religije prema krivici i
osveti, pokrećemo pitanje značenja zabrane da se čovek osveti za sebe:
„Ne osvećujte se za sebe“ (Rim. 12:19). Čini se da je poruka da čovek
može biti osvetnik za zlo delo učinjeno nekome drugome, ali ne i za zlo
koje je njemu samome naneseno. Da li to znači da je prepoznata slabost
žrtve, da se ona u svakom slučaju i ne može osvetiti za sebe, ona je u zaštiti drugoga, do samoga Boga, kome se prepušta osveta. Ili je poruka monoteističke religije ta, da ona povezuje ljude međusobno u dobrim delima
i odbrani od zla, da je vera relaciona i da ne postoji niko „sâm“ ko može
bez „drugog“.
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Osveta i praštanje iz ugla psihoterapije
Značaj opraštanja podjednako se naglašava u psihoterapiji, religiji
i oblasti duhovnog razvoja. Traženje oproštaja ukazuje da je pojedinac
postao svestan štete koju je naneo i da želi da je popravi, i proizlazi iz kapaciteta za kajanje i saosećanje sa žrtvom.
Renata Senić3 na svom sajtu prenosi najvažnija saznanja o procesu
opraštanja. U kliničkim i u društvenim okolnostima, tri su bitna faktora za
razumevanje puta od traumatizacije do opraštanja: osveta, reparacija (popravljanje štete) i ponovno razmatranje. Osveta je prva spontana i nagonska reakcija koja žrtvi vraća osećaj vladanja situacijom i poboljšava samopoštovanje. Osveta, bilo realna ili zamišljena, dozvoljava žrtvi da oseti zadovoljtvo „poravnanja“ i preraspodeli odnos ljubavi i agresije u odnosu s
nekom važnom osobom, od koje je pretrpela povredu. Posle osvete žrtva
više nije nevina, a počinitelj nedela nije jedini okrutan; obe strane su i nanele i doživele bol. Međutim, neko je primetio da onaj koji smera osvetu
čini zlo samom sebi, jer postaje zao. Hrišćanski odgovor bio bi da nije dozvoljeno čoveku da se osvećuje za sebe samog, te da bi spontana reakcija
osvete bila moguća samo u poravnanju za drugoga.
Sledeće što olakšava opraštanje je reparacija, potreba da se počinjena
šteta popravi. Da bi se osoba oporavila od štete koja joj je nanesena, veoma
je bitno da „počinitelj“ prizna da je naneo štetu, piše Herman. Priznanje poništava destruktivne posledice. Ako povredimo nekog, a onda dovodimo u pitanje njegovo viđenje povrede, činimo duplu štetu, veliki napad. Priznanje da je
šteta naneta poboljšava testiranje realnosti i olakšava žaljenje. Priznanje, dalje, ukazuje da počinitelj pokazuje znakove žaljenja, izvinjenja i nudi da emotivno i/ili materijalno popravi štetu. To potvrđuje realnost žrtvinog bola i lek
je za ranu. Primljeno izvinjenje (i reparacija) poboljšava pecepciju žrtvinog
Ega („Bio sam u pravu kada sam opazio da nešto nije u redu“). Izvinjenje dozvoljava žrtvi da preuzme aktivnu ulogu u odlučivanju da li će, ili neće
oprostiti, što poboljšava samopoštovanje, koje olakšava proces žaljenja.“4
Prema Renati Senić, Ahtar, psihoanalitičar koji se bavio ovom temom, prepoznao je nekoliko problema u sposobnosti da se dâ ili primi
oproštaj. Pre svega, navodi se da neki ljudi nemaju sposobnost da opro
ste. Oni ostaju kivni mesecima, godima, a ponekad i celog života, postaju
3 http://psihoterapijsketeme.rs/2012/renata-senic/ (pristupljeno 7.5.2015)
4 http://psihoterapijsketeme.rs/2011/oprastanje-i-psihopatologija-oprastanja/(pristupljeno
7.5.2015).
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gunđala i prepuštaju se hroničnoj mržnji, iako ne moraju da budu otvoreno osvetoljubivi. Kada otvoreno žele da se osvete, ove osobe su destruktivne bez granica. S druge strane, ima pojedinaca koji prerano opraštaju drugima, jer bi u suprotnom morali da se suoče sa osećanjima povređenosti i
besa. Preterano opraštanje karakteristično je za žrtve sklone mazohizmu.
One ponavljano opraštaju nepravde svojim mučiteljima i izgledaju kao da
nikada ne uče iz iskustva. Žive u stanju zavisnosti sa sadistima, ponavljano im se potčinjavaju i tolerišu poniženja i mučenje. Zavisni partner osta
je beskrajno optimističan u pogledu mučne veze u kojoj se nalazi, i nada
se da će svojim preteranim opraštanjem popraviti tu vezu.
U veoma bliskoj vezi sa osobama koje se preterano izvinjavaju su
osobe koje se osećaju progonjeno mesecima i godinama, i to uprkos činjenici da su im drugi oprostili. Izgledaju nesposobne da prihvate izvinjenje
i muče se sa osećanjima krivice, depresivnosti i proganjajućom savešću.
Ovaj fenomen je lepo ilustrovan u Čehovljevom delu „Činovnikova smrt“.
Osobe kojima nedostaje saosećajnost, često ne traže oproštaj. Izgleda kao da zaboravljaju nepravde i povrede koje su izazvale. Takav zaborav je često proizvod ozbiljnih deficita u savesti, nedostatka ljubavi prema drugima i nesposobnosti da se zažali. U drugim slučajevima, može biti posledica upornog poricanja sopstvenih mana. Takvo poricanje se postiže zahvaljujući paranoidnim anksioznostima (strahom da će osoba biti jako osramoćena ukoliko se izvini) i služi očuvanju samopoštovanja. Ahtar
i Kernberg se slažu da su antisocijalne i narcistične osobe sklone ovakvim
ponašanjima.“5
Osvetom biva kažnjen neko „drugi“ za prouzrokovanu bol. Međutim,
ogorčenje predstavlja drugi vid nepraštanja, način kako pojedinac kažnjava sâm sebe zbog toga što je dozvolio nekome da ga povredi. Tako žrtva deli odgovornost sa počiniocem, i u procesu njenog oporavka nastoji
da ojača.
Svi ljudski gresi imaju jedan način da se prevaziđu, a to je razumevanje principa reciprociteta u razvijanju sposobnosti da se ponudi izvinjenje i primi oproštaj. Sve ostalo je psihopatologija, koja je „očigledna kada postoji veliki rascep između mogućnosti da se izbalansira opraštanje
drugima i samom sebi. Narcistične, paranoidne i antisocijalne osobe su
spremne da se oslobode svake odgovornosti za štetu koju su počinile. One
5 http://psihoterapijsketeme.rs/2011/oprastanje-i-psihopatologija-oprastanja/(pristupljeno
17.5.2015).
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ili poriču ili opravdavaju svoja nedela. Lako opraštaju sebi, ali ne i drugima. Mazohistične osobe su sklone da urade suprotnu stvar – zatvaraju oči
pred nedelima koja su im počinjena i ostaju posvećene svojim mučiteljima. Opraštaju drugima, dok same sebe beskrajno kažnjavaju.“6
Opraštanje iz ugla hrišćanske vere
Krivica i praštanje su ključne reči hrišćanske vere. Sve je počelo krivicom jednog, koji je izazvao pobunu i otpočeo rat na nebu (Ot.12:7–11),
potom padom prevarene „žene“ ili Adama i Eve (1. Moj. 3:1–15), i njihovih sinova Kaina i Avelja (1. Moj. 4:9), pa i ceo pretpotopni svet nosi pruku krivice, da bi se posle potopa pojavila duga kao simbol Božije milosti
(1. Moj. 9:12.13).
Hrišćanstvo je efikasno primenjivalo ispovedanje kao oblik pomaganja ljudima da se oslobode osećaja krivice za nešto što su uradili ili nisu
uradili. Ispovedanje ima velike učinke na mentalno zdravlje ljudi, zahvaljujući primeni Isusove vrline bezuslovnog praštanja, u kojoj nema ni senke kritike, prekora, pretnje ili kazne za dela koja su ispovedali. Kasnije se
izvitoperila ideja ispovedanja do bizarnosti otkupa greha, a nakon toga ljudi su ponovo počeli da kriju svoja loša dela i od sebe i od drugih.7
Hrišćanstvo poučava da je Bog uklonio našu krivicu, da je Hristova
smrt oprala ljudske grehe, te da je svojom smrću pobedio sâmu smrt. Najraširenija teorija, koja objašnjava način na koji je Hristos svojom smrću
uklonio grehe i pobedio sâmu smrt je ona, koja koja govori da je ljudima
oprošteno zato što je Hristos dobrovoljno prihvatio da bude kažnjen umesto grešnika. Taj posrnuli, običan čovek, nije nesavršeno biće koje bi trebalo usavršiti – on je pobunjenik koji mora položiti oružje.
Jedini način da se izvuče jeste u tome da položi oružje, da se preda,
izvini, shvati da je krenuo pogrešnim putem i da se pripremi za novi početak. Ovaj čin predaje je ono što religiozni ljudi nazivaju pokajanjem. Pokajati se može samo dobar čovek. Ovde nailazimo na problem – loš čovek
bi se trebao pokajati, a samo dobar čovek to može učiniti (Lewis, 1996).
Otac Tadej (2010) je naglašavao da je pokajanje jedino iskupljenje za
greh. Pokajanje znači potpuno okretanje prema apsolutnom dobru: srcem,
6 http://psihoterapijsketeme.rs/2011/oprastanje-i-psihopatologija-oprastanja/(pristupljeno 17.5.2015).
7 https://sites.google.com/site/sreckolazic/psihoterapija (pristupljeno 17. 5. 2015).
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osećanjima, mislima i celim svojim bićem, sjediniti se u ljubavi sa svojim
stvoriteljem. Pravo pokajanje je kad se čovek ispovedi za sve mane i pogreške i promeni način života, više se nikada ne vraća na staro i ne greši
više to što je ispovedio. Pokajanje je najveća vrlina jednog čoveka i jednog naroda. „Sećanje na učinjen greh ne znači da greh nije oprošten, to sećanje je samo povremena opomena da se ne bi opet pogordili. U stvari, čovek je taj koji sebi ne oprašta, a ne Bog, i to opet zbog gordosti. Inače, siguran znak da je greh oprošten, jeste da se on ne ponavlja i da je čovek u
duši miran. Nije nevažno kako živimo poslednjih godina našeg života, Bogu ugodan život u starosti poništava mladalačke grehe, pa i nehrišćani koji su živeli čestitim i pobožnim životom biće primljeni od Boga posle smrti“ (Tadej, 2010:96).
Postoje dve prakse vršenja Svete tajne pokajanja i ispovesti danas. Obe
ove prakse, što se tiče samog obreda su identične, ali iako su identične,
ostavljaju različite doživljaje u svesti vernika. Ukoliko obratimo pažnju samo na vreme kada se vrši ova Sveta tajna, razlikujemo sledeće: 1) ispovest
se obavlja u okviru liturgije, neposredno pred pričešće – od vernika se očekuje da se ispovedaju svaki put kada bi hteli da se pričeste. Prednosti ovakve prakse su te, da onaj koji se ispoveda jednom nedeljno, preispituje sebe
i, ukoliko je učinio neki greh, ovakva praksa mu daje mogućnost da se u što
kraćem vremenu vrati na pređašnji način života, kada taj greh nije ni učinjen. Sa ispovedanjem svojih grehova, gresi koji su se počinili se anuliraju, a onaj koji se ispovedao može da uspostavi novi način života. 2) po potrebi, tj. ostavlja se mogućnost, da se vernik sâm ispoveda onda kada oseti potrebu, u dogovoru sa sveštenikom i u vreme kada se ne vrši liturgija –
u ovom slučaju vernik se ispoveda kod jednog sveštenika u konkretnoj zajednici, parohiji kojoj pripada. Dešava se da se vernici ispovede kod jednog
sveštenika, a onda možda iz straha od njegove „kritike“, ako bi mogli tako
reći, nalaze drugog, trećeg sveštenika radi ispovesti (Aras, 2009).
U svojoj dugogodišnjoj praksi ispovedanja, Miloš Vesin posebnu pažnju posvetio je poučavanju roditelja i nastavnika kako da se odnose prema deci u razumevanju krivice i tajni ispovesti, insistirajući na tome da se
ne opterećuju veštački izazivanjem krivice, nego da u sebi razvijaju moć
samoispitivanja i unutrašnje provere, koja je povezana sa svakodnevnim
dešavanjima, da se razvije veština suočavanja sa realnošću svoga života
(Vesin, 2013: 43). Autor polazi od tvrdnje da je čovekov osnovni problem
greha i krivice (Vesin, 2013:24), i svojim istraživanjem pokušava da raz-
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dvoji zdravo osećanje krivice, koje služi za pokajanje i popravljanje, od
bolesnog osećanja krivice, koje se pretvara u kajanje i destrukciju.
Zaključak
Osećanje krivice je složen fenomen, koji je teško potpuno obuhvatiti jednim radom, knjigom, disciplinom, posebno kada se posmatra u socijalnom kontekstu i religijskoj perspektivi. Najveći paradoks jeste to što je
osećanje krivice najmanje prisutno kod onih koji su najviše krivi. Osećanje krivice povezano je sa odgovornošću i zrelošću, sa vrednostima i normama, sa osećanjem za drugog.
Sa osećanjem krivice započinje priča o Adamu i Evi, utemeljuje se
monoteizam u Dekalogu. Božije zapovesti konkretizuju najveće vrednosti, poput ljubavi, vernosti, iskrenosti, života, poslušnosti, slobode, pošto
vanja drugoga. Ta usmerenost na drugog trebalo je da se zaustavi do ravnopravnosti, do reciprociteta, do ljubavi i zajedništva. Međutim, to nežno
i duboko osećanje sebe pred sobom samim i uzvišenim vrednostima, čini
čoveka krivim i povijenim. Uspravljanje ide teško, posebno zato što u tome nema mnogo pomoći. Više je bilo onih koji su bili spremni da iskoriste dobru priliku i prodaju koju oproštajnicu greha, izgrade koju još crkvu,
dobiju na ličnoj pravednosti u upoređivanju sa onima koji su se ogrešili.
I dobra dela su često ravnoteža osećanju krivice. Tada alturuizam postaje produkt bolnog osećanja krivice, a ne radosnog saosećanja i ljubavi prema drugome. Ni sâm pojedinac nije previše milostiv ni prema sebi sâmome kada sebe kažnjava, kada se razboleva, kada mu patnja dođe kao lek.
Linija razdvajanja zdravog i bolesnog osećanja krivice nije sasvim jasna, ali se nazire razlika. Život s krivicom je svakodnevna pojava. Šta ljudi
rade s krivicom? Kako deca odrastaju? Šta čine negativni komentari i prigovaranja? Kako se odnositi prema dečijim prvim lažima? Kako prihvatiti greške koje deca čine, a videla su ih od roditelja? Kako i koliko kažnjavati da bi se izbegla patologija, bilo nedostatka, bilo preteranog osećanja
krivice? Da li zrelost ličnosti podrazumeva nošenje tereta života i sa njim
i krivicu?
Krivica u socijalnom kontekstu ima svoje putanje razrešenja. Spontana reakcija na krivicu jeste osveta, poravnavanje računa bilo sa sobom
ili sa drugima. Osim pravde, koja se može „zadovoljiti“ izvinjenjem, nadoknadom štete, saosećanjem, hrišćanstvo nudi reč „opraštanje“. Reč ko-
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ja ima mnogo značenja. U hrišćanstvu opraštanje ima hijerarhijski smisao
i uslovnost, jer je poruka da Bog oprašta samo onima koji opraštaju: „Ako
li pak vi ne opraštate, ni otac vaš koji je na nebesima neće oprostiti vama
pogrješaka vašijeh“ (Marko 11:26).
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Abstract:
In this paper, the feeling of guilt is presented as a psychological and sociological
concept that mediates a relationship between a perpetrator and a victim. Dynamics of the
relationship assumes reflection of suffering that is recognized directly through empathy.
Dimensionality of the feeling of guilt is presented in its functionality for social develop
ment and existence, while extremes are the same both in the lack of it and in its abnormal
manifestations. Our attention is focused on social and psychological bases, causes and
consequences, with a reference to the guilt of believers and ways of its resolution. This
paper deals with the guilt of others toward which a victim has a relation going through
the conflict between vengeance and forgiveness. A biblical concept of vengeance, in an
ethnic and familial context, has justice as its goal and points to the image of God-aveng
er who forgives exclusively those who forgive themselves. Religious and psychotherapeu
tic advice suggests the need for forgiveness as a mechanism that mitigates both one’s own
inner unrest and conflicts and interrelationships with other individuals. Closely related is
penitence, and especially effects that penitence has on the mind of a believer.
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DANIJELA GRUJIĆ1

METAFIZIČKA KRIVICA SAVREMENOG ČOVEKA
Rezime
Vremeniti razvoj shvatanja krivice, njenog značaja i uloge u društvu od Antike do
danas, zajedno sa civilizacijsko-istorijskim sazrevanjem praktičkog života, doveo je do
uobličavanja moralne, pravne i političke krivice kao njenih vodećih formi. Svaka za sebe,
prevalile su dug put vlastitog uspostavljanja, razvoja raznovrsnih određenja i različitog
uticaja na društveni život u celini. Danas smo svedoci nastanka jednog novog savremenog
oblika krivice, koji je Jaspers sredinom dvadesetog veka nazvao metafizičkom krivicom. U
svom središtu ona čuva misao o jedinstvu ljudskog roda i odgovornosti koju osećamo za
sve postupke koje čovek ma gde u svetu danas čini i za ljude izložene patnji. Pa iako soci
jalni aspekti ove krivice nisu odmah bili vidljivi, što ju je s početka učinilo neopipljivom i
vazdušastom, drugu polovinu dvadesetog veka i početak dvadeset prvog veka obeležio je
porast interesovanja za globalne probleme i stvaranje jedne svetske javnosti zaintereso
vane za njihovo rešavanje. Među njima posebno mesto ima problem svetskog siromaštva.
Ključne reči: metafizička krivica, savremeno doba, globalizacija, svetsko siromaštvo.

Uvod
Dug istorijski razvoj predstava i poimanja krivice, od antičkih Homerovih i Hesiodovih početaka, kada je krivica značila dugovanje, ono što je
skrivljeno u smislu odgovornosti ili propusta da se nešto učini2, do danas
bio je pod uticajem uspona različitih oblasti ljudske duhovnosti i postepenog duhovnog sazrevanja evropskog sveta. Tokom razvoja različitih stanovišta o krivici ona su se sve čvršće vezivala za nameru, razlikujući se
od nesretnih slučajeva i slučajnih i nenamernih grešaka, što je među prvima istakao još Aristotel. Uspon prava i razvoj pravne svesti u Rimu doveo
je do nastanka specifičnog shvatanja pravne krivice. Uobličavanje moralne krivice nastalo je razvojem morala i moralne svesti, te razvojem etičkih stanovišta, posebno stoičkih, još u Antici. Kasnija dominacija religije
u ustrojstvu srednjovekovnog sveta ostavila je takođe vidnog traga na pojavu i shvatanje religijske krivice, kao i njeno bliže vezivanje za greh. Ova
tri tipična pogleda na krivicu odredila su i novovekovno shvatanje krivice,
koje se vremenom pod uticajem prirodno-pravnih teorija sekularizovalo.
1 Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj“, Novi Sad, danigrujic@gmail.com
2 Vidi: M. Perović, Etika, str. 466.
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Ključnu ulogu u oblikovanju modernog shvatanja krivice imali su
Kant i Hegel, Kod njih se može govoriti, pored već spomenutih oblika krivice, i o pojavi specifičnog ontološkog poimanja, koje se javlja u Kantovom shvatanju radikalnog zla i Hegelovom promišljanju čovekove izvorne
krivosti. U savremenom filozofskom diskursu o krivici već na samom početku doprinose su pružili Kjerkegor i Niče. Šelerovi napori išli su u pravcu borbe protiv psihologističkih tendencija u posmatranju krivice, čvršće
je vezujući za područje morala. Posebno je interesantno Šelerovo upućivanje na značaj solidarnosti sa drugim ljudima i suodgovornosti sa celim
moralnim svetom, koji vode podsticajnoj misli o „ukupnoj krivici vremena“. Hajdeger, pak, traga za još dubljim izvornijim slojevima krivice, za
egzistencijalnim pojmom krivice posmatranim iz bitkovnog načina gubitka.3 Na ovim misaonim podsticajima razvija se naposletku Jaspersovo uspostavljanje pojma metafizičke krivice.
Pojam metafizičke krivice
U prvom kursu svojih predavanja na univerzitetu u Hajdelbergu nakon Drugog svetskog rata, kasnije objavljenim u omanjoj knjižici, u stanju
beznađa u još porušenoj zemlji, Jaspers je svoja razmatranja posvetio problemu krivice, rekavši: „Moje izlaganje niklo je iz razgovora koji svi mi
vodimo, svako u svom krugu.“4 Neposredan povod predstavljale su svakako silovite spoljašnje optužbe, ali i unutrašnja potreba da se preispita odgovornost Nemaca i Nemačke za zločine počinjene tokom rata, potreba
koju je Jaspers sažeo sledećim rečima: „Mi u Nemačkoj moramo duhovno
prići jedni drugima. Mi još uvek nemamo zajedničko tle i tek pokušavamo
da se međusobno sretnemo.“5 O toj potrebi svedoče i sledeće misli Hane
Arent: „Već mnogo godina srećemo Nemce koji izjavljuju da ih je sramota što su Nemci. Često sam dolazila u iskušenje da odvratim da me je sramota što sam ljudsko biće.“6 Upravo to dublje osećanje sramote koju osećamo povodom svoje ljudskosti predstavljalo je bazu misaonog uobličavanja pojma metafizičke krivice.
3
4
5
6

Vidi: M. Perović, Etika, str. 468-469.
K. Jaspers, Pitanje krivice, str. 9.
Isto, str. 9.

H Arent, Organizovana krivica i univerzalna odgovornost, Časopis za književnost
i kulturu, i društvena pitanja, str. 35.
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Treba odmah reći da je svojim dometima Jaspersov rad posvećen krivici daleko prevazišao konkretnu situaciju i vreme nastanka. U neposrednoj razradi problema krivice Jaspers je na četiri nivoa analizirao problem,
posmatrajući tako četiri različita vida krivice, od ranije poznate pravnu,
političku i moralnu krivicu, te naposletku sasvim osobenu metafizičku krivicu. Univerzalnost ovog Jaspersovog spisa, u kojem se prvi put razrađuje pojam metafizičke krivice, ističe Žana Herš rečima: „u toj knjižici nalazi se, mislim, sklop trajne vrednosti koji omogućuje da se stvari izvedu
na čistinu.“7
Smatrajući da su filozofija i teologija pozvane da osvetle pitanje o krivici, u traganju za njenim najdubljim slojevima8, Jaspers kaže da je uvođenje distinkcije potrebno da bi se ona shvatila i objasnila. To ga je navelo da razlikuje četiri pojma krivice, među kojima za nas posebnu vrednost
ima metafizička krivica. Prema prvom Jaspersovom određenju: „Postoji
slolidarnost među ljudima kao pripadnicima ljudskog roda koja svakog čini saodgovornim za svaku krivdu i nepravednost u svetu, a posebno za zločine počinjene u njegovom prisustvu ili s njegovim znanjem.“9 U daljem
obrazloženju Jaspers kaže da se metafizička krivica javlja kod nas kao pripadnika ljudskog roda povodom toga što nismo uradili sve što je u našoj
moći da sprečimo nedelo i da to gotovo magličasto ali neizbrisivo osećanje krivice „nije ni pravno, ni politički, ni moralno adekvatno“10 pojmljivo,
mada će ga neki kasniji autori posmatrati u moralnom kontekstu. Ono nas
naposletku dovodi do granice pred kojom moramo izabrati: „ili bezuslovno založiti svoj život, mada bez svrhe jer izgledi za uspeh ne postoje, ili
zbog nemogućnosti uspeha izabrati da se ostane u životu.“11 Tu se, prema
Jaspersovom sudu, suočavamo sa onom bezuslovnošću koja čini najdublji
osnov našeg bića, zbog čega i možemo govoriti o spremnosti da se živi sa
ovom krivicom ili ne živi uopšte.
I dok je instanca krivične odgovornosti sud sa pravnim postupkom,
instanca moralne krivice sopstvena savest čoveka, političke krivice sila
i volja pobednika, metafizička krivica za svoju instancu ima jedino Boga, tvrdi Jaspers. Međutim, „Niko ne mora priznati svetskog sudiju u pitanjima moralne i metafizičke krivice.“ To naposletku znači: „Ono što važi
7 Ž. Herš, Istorija filozofije, Svetovi, Novi Sad, 1998, str. 356.
8 Vidi: K. Jaspers, Pitanje krivice, str. 19.
9 Isto, str. 21-22.
10 Isto, str. 22.
11 Isto, str. 22.
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pred Bogom, ne važi i pred ljudima“12. Nema Božjeg zastupnika na zemlji,
kaže Jaspers, ni u vidu crkvene službe, ni u vidu javnog mnjenja. Moralna
krivica je stvar savesti pojedinca, ali se o njoj ipak da govoriti sa solidarnim ljidima u „ljubavlju prožetoj borbi“, što prema Jaspersovom uverenju
čini suštinu komunikacije. Međutim, „Metafizička krivica možda može biti predmet otkrovenja u konkretnoj situaciji ili u delima pesnika i filozofa, ali u međusobnom razgovoru teško. Najdublje su je svesni oni koji su
jednom dosegli bezuslovno, ali kroz to odmah iskusili odsustvo očitovanja bezuslovnog u odnosu na sve ljude.“13 Ona ostaje kao tamna sena, kao
sram u čovekovoj duši. Stvar je potpune samoće svakog pojedinca, one koja preobražava samosvest i iznova utemeljuje dušu.
Treba imati u vidu, kaže Jaspers u duhu dijalektike, blisku vezu među
razlikovanim stvarima, pa prema tome i međusobnu srodnost i međuuticaj
ovih oblika krivice. Tako, „Kada ljudi ne bi nosili nikakvu metafizičku krivicu, bili bi anđeli, i preostala tri pojma krivice postala bi bespredmetna.“14 Na
sličan način moralni propusti čine osnovu političke i pravne krivice. No, ono
što je ovde posebno interesantno, jeste temeljnost koju Jaspers pridaje upravo metafizičkoj krivici kao izvornom obliku krivice. Ona se vezuje za čoveka kao uopšte voljno biće koje postoji u određenom vremenu i zahvaljujući
svojoj volji može da dela u svetu gde se nedela vrše od strane ljudskog roda.
Kada je reč o posledicama krivice, Jaspers kaže da pravna krivica za
posledicu ima kaznu, politička krivica obeštećenje i gubitak ili ograničenje
političke moći i prava, moralna krivica okajanje posle čega nastupa preporod, dok metafizička krivica „za posledicu ima preobražaj ljudske samosvesti pred Bogom.“15 Sasvim kratko Japsers ističe da ovaj unutrašnji samopreobražaj čoveka dovodi do slamanja njegovog ponosa, te da može proizvesti u njemu „novi izvor aktivnog života“. Iako je ova misao više uzgredno izrečena, za nas može imati poseban značaj s obzirom na nagoveštaj socijalnih implikacija metafizičke krivice. Nešto kasnije Jaspers tvrdi da čovek u metafizičkom iskustvu „nesreće doživljava preobražaj svoje svesti o
bivstvu i svoje samosvesti.“16 U formi pročišćenja, kao jednog unutrašnjeg
događanja samopostajanja, odvija se stvarnost naše slobode, odakle niču
ozbiljnost i odluka. Jednom spoznata krivica ne dozvoljava da se život da12
13
14
15
16
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lje prosto i bezazleno vedro živi. Trenuci sreće se doduše mogu i dalje povremeno ugrabiti, gotovo u predahu i zaleđu sete, dok preovladava delanje
sa znanjem da je „U bitnome, život pružen da bi se proživeo na zadatku.“
Nastanak svesti o metafizičkoj krivici Japsers vezuje za nemoć da se
dela u situaciji koja prevazilazi samo moralnu odgovornost. Ona se javlja u vidu nezatomljivog zahteva, koji u suočavanju sa zločinom ne uvažava oprez u brizi za vlastiti život, već ide dalje od ovozemaljske brige sve
dotle da „u sebi čujem glas koji mi govori da je to što još uvek živim moja krivica.“17 Upravo zbog toga, razmatrajući konkretnu nemačku krivicu,
Jaspers zaključuje: „Oni, pak, koji u potpunoj nemoći nesumnjivo nisu ništa od toga mogli da spreče učinili su korak ka svom preobražaju postajući svesni metafizičke krivice.“18
Na ove razmatranja nadovezuju se refleksije Hane Arent izložene u njenom spisu „Organizovana krivica i univerzalna odgovornost“. Od posebnog značaja za našu temu je to što Hana Arent pronalazi uporište za sve
oblike krivice u ideji čovečanstva. „Jer, ideja čovečanstva, očišćena od svakog sentimentalizma, nosi vrlo ozbiljnu konsekvencu da u jednoj ili drugoj
formi čovek mora preuzeti odgovornost za sve zločine koji čini čovek, i da
svi narodi dele teret zla počinjenog od strane svih drugih.“ – kaže Arentova
upućujući očigledno na metafizičku krivicu. Ono što je posebno vredno hvale u ovom omanjem spisu jeste misao da se ideja čovečanstva suprotstavlja
svakoj imperijalističkoj zamisli i aroganciji svojstvenoj razvijenom svetu,
što predstavlja unutrašnji potencijal koncepta metafizičke krivice. „Svakoga
dana postaje sve teže slediti neimperijalističku politiku i čuvati nerasistička
uveranja, zato što svakoga dana postaje sve jasnije koliko je čovečanstvo
težak teret za čoveka.“19 – kaže Hana Arent. To znači da metafizička krivica
u svojoj srži nosi univerzalnu brigu za ljudsku sudbinu, ali i sasvim konkretnu brigu za sudbinu čovečanstva u vremenu u kojem živimo.
Socijalni aspekti metafizičke krivice
Početna filozofska razrada pojma metafizičke krivice, iako je bila vezana za konkretna dešavanja iz Drugog svetskog rata, još uvek nije ukazi17 Isto. str 57.
18 Isto, str. 58.
19 H. Arent, Organizovana krivica i univerzalna odgovornost, str. 35.
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vala na dalekosežnije socijalne aspekte. Kao i kada je u pitanju pojam zla
i njegova diferencijacija, mogli bismo i kada je reč o pojmu krivce slediti Hefeove misli: „No, ova razlikovanja ostavljaju otvorenim pitanje, da li
tako nečega zaista ima u stvarnosti.“20 I pored ovih skeptičnih ograda, treba reći da je Drugi svetski rat predstavljao svojevrsnu istorijsku prekretnicu u konstituciji modernog praktičkog života – završila se era međunarodnog poretka nacionalnih država, do tada dominantna ideja pravnog pozitivizma doživela je svoj debakl u nacističkim zloupotrebama21 i tome možemo dodati nastanak jednog produbljenog ljudskog osećanja za metafizičku krivicu.
Ubrzo nakon potresnih iskustava iz Drugog svetskog rata javljaju se
ideje o međunarodnoj solidarnosti, za koju Hana Arent kaže da „još uvek
nije dobila adekvatan politički izraz“22 i gotovo proročki na samom kraju
svog rada o krivici govori: „Ovo je, međutim, izvesno: na njih i samo na
njih, ispunjene iskrenim strahom od neizbežne krivice ljudske rase, možemo se pouzdati da će se neustrašivo, beskompromisno i svuda boriti protiv
neizrecivog zla koje je čovek sposoban da proizvede.“23 Naime, u vreme
kada su ove misli zapisane još se nije mogla nazreti i naslutiti nadolazeća era globalizacije, koja je u pozitivnoj ideji, i pored svih svojih negativnih elemenata i učinaka, donela globalizaciju ljudske solidarnosti kroz delovanje raznovrsnih vladinih i nevladinih organizacija na međunarodnom
nivou i sve življe aktivnosti pojedinaca podstaknute solidarnošću. „Svet je,
stoga, stvarno a ne samo potencijalno moralna zajednica, čak i ako je osećaj za to slabo razvijen kod većine ljudi. Mi smo globalni građani, čak i
ako još nismo stekli globalnu svest.“24 – kaže krajem prošlog veka Najdžel
Douver. Na taj način se, uporedo sa razvojem svesti o globalnom karakteru društva, u različitim sferama života organizovala internacionalna borba
protiv brojnih oblika nečovečnog delanja i teških uslova života kao što su
međunarodni kriminal, razni oblici diskriminacije pojedinaca i grupa, siromaštvo i glad, posledice elementarnih nepogoda.
Prisetimo se, takođe, da mnogi autori danas smatraju da je i pored civilizacijskog napretka čovek dvadesetog veka počinio najveće surovosti
20 O. Hefe, Umijeće življenja ili moral, str 351.
21 Vidi: H. Perelman, Pravo, moral i filozofija, Nolit, Beograd, 1983, str. 68
22 H. Arent, Organizovana krivica i univerzalna odgovornost, str. 35.
23 Isto, str. 35.
24 N Douver, Svetsko siromaštvo, Singer, Piter (pr), Uvod u etiku, Izdavačka knjižarnica
Zorana Stojanović, Novi Sad, 204, str. 403.
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protiv čovečanstva. Tako Hefe kaže: „Dvadeseto stoljeće pojačava grozote do ogromnih razmjera, posebno onih koji su bili politički odgovorni.
Užas milionskih ubistava za koje su odgovorni Hitler, Staljin, Mao Cetung, organizatori mnogih genocida – ne utihnjuje ni nakon njihovog završetka. Veliki i mali tirani, vojskovođe („gospodari rata“) i počinioci bezbrojnih terorističkih napada, bodro nastavljaju da izrazito protivreče neospornom, intektualno priznatom moralu. A pošto se ta protivrečja dešavaju prečesto i u velikom stilu, to i zlo ostaje prisutno u javnom životu. To
da je njegova količina znatno opala u pojedinačnom življenju sa drugima
– niko se ne usuđuje da tvrdi.“25 Ovakva istorijska situacija u kojoj se čovečanstvo tokom prošlog veka našlo podstakla je takođe razvoj jednog dubljeg unutrašnjeg – metafizičkog stanovišta o krivici, a zatim i pojavu njegovih socijalnih aspekata.
Problem svetskog siromaštva
Drugu polovinu dvadesetog veka i početak dvadeset prvog veka, uporedo sa pojačavanjem tempa i usložnjavanjem globalizacijskih procesa,
obeležio je porast interesovanja za globalne probleme i stvaranje jedne
svetske javnosti zainteresovane za njihovo rešavanje. Jedan od najistaknutijih problema savremenog čovečanstva predstavlja svetsko siromaštvo.
Poper o njemu kaže: „naše doba je postavilo moralni credo koji je uzdignut
upravno do moralne samorazumljivosti. Mislim na stav da niko ne sme biti gladan, sve dok među nama ima dovoljno hrane. Nadalje, ono je donelo
prvu odluku da se borba protiv siromaštva ne prepusti slučaju, nego da se
smatra za osnovnu dužnost svih – posebno onih koji žive u materijalnom
bogatstvu.“26 Konačno, ovaj stav je naveo oko 100 000 ljudi da se okupi u
Parizu 1987. godine na otkrivanju spomenika posvećenom borbi protiv siromaštva. Od tada se, odlukom Ujedinjenih nacija, u celom svetu obeležava 17. oktobar kao Svetski dan borbe protiv siromaštva.
U svom tekstu posvećenom ovom problemu, Singer devedesetih godina iznosi neke činjenice: „400 milijuna ljudi nedostaju kalorije, proteini, vitamini i minerali potrebni za održavanje njihova tijela i umova zdravim. Milijuni su stalno gladni; drugi pate od neishranjenosti i zaraza na
25 O. Hefe, Umijeće življenja ili moral, str 352.
26 K. Poper, U traganju za boljim svetom, D, Paideia, Beograd, 1999, str. 212.
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koje bi uz bolju prehranu bili otporni. Najgore su pogođena djeca. Prema
jednoj studiji, 14 milijuna djece mlađe od pet godina svake godine umire od kombiniranih učinaka neishranjenosti i zaraza.“27 Ovakvo siromaštvo danas se, prema terminu koji je uveo bivši predsednik Svetske banke
Robert McNamara, naziva apsolutnim siromaštvom, jer predstavlja život
na samoj granici opstanka, nasuprot drugim vidovima relativnog siromaštva koji se obično sreću u razvijenijim zemljama. Ono tišti gotovo četvrtinu svetske populacije čovečanstva koja živi u ’zemljama u razvoju“, ovi
ljudi se svakodnevo suočavaju sa glađu, bolestima, neishranjenošću, visokom smrtnošću, lošim životnim uslovima, nemogućnošću da se obrazuju i
životom u stalnoj neizvesnosti i strahu.28 Jednom rečju, govorimo o životu koji nije dostojan čoveka.
Problem svetskog siromaštva, koje se javlja u formi apsolutnog siromaštva ogromne populacije čovečanstva, nameće pitanje odgovornosti
ljudi iz razvijenog dela sveta i metafizičke krivice koju osećaju povodom
toga. Naravno da tu nije reč o pravnoj, političkoj i moralnoj odgovornosti,
mada se i one mogu javiti, posebno ako govorimo o odgovornosti vlada
razvijenih zemalja koje su svojom aktuelnom politikom i ekonomskom
delatnošću ili možda pređašnjom kolonijalnom politikom onemogućile ili
usporile razvoj nerazvijenih delova sveta. To bi mogao biti i jedan od razloga zašto se toliko malo medijskog prostora posvećuje ovom iznurujućem trajnom problemu, za razliku od nesreća poput poplava, suša i zemljotresa, kada mediji na zapadu aktivno podstiču solidarnost. Ipak, za veliku većinu stanovnika bogatih zemalja može se reći da danas mogu iskusiti samo osećaj metafizičke krivice zbog života koji provode u blagostanju a često i u uživanju koje prevazilazi životne potrebe i predstavlja luksuz, nasuprot ljudima koji, iako oni sami za to nisu krivi, žive na ivici preživljavanja i kojima je neophodna njihova pomoć.
No, da ona nije ostala samo tamna sena u dušama današnjih ljudi, neubličena i neopipljiva teskoba, govore brojne i razgranate aktivnosti razvijenog sveta usmerene ka ovom problemu. „Kao odgovor na ovo, postoje
različite vrste programa, od kojih, neke organizuju vlade (sa ili bez strane
pomoći), a neke privatne dobrotvorne ustanove. Ovi programi, na prvom
mestu, nastoje da siromašnima pomognu da izbegnu svoje siromaštvo ili
da osiguraju da ovi ljudi ne dođu u situaciju ekstremnog siromaštva. Ovi
27 P. Singer, Praktična etika, KruZak, Zagreb, 2003, str. 166.
28 Vidi: N. Douver, Svetsko siromaštvo, str. 393.
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programi su manje glamurozni nego hitna pomoć, ali je njihovo dejstvo
znatno veće.“29 – kaže Douver. Oni, prema našem mišljenju, predstavljaju socijalne aspekte metafizičke krivice. Spomenimo samo neke od svetski poznatih dobrovoljnih organizacija uključenih u borbu protiv apsolutnog siromaštva: Oxfam, Care, War on Want, Freedom from Hunger, Community Aid Abroad. To znači da o njima i njihovoj humanitarnoj delatnosti
možemo govoriti kao o aktivnostima proisteklim iz dužnosti prema ljudskom rodu na temelju metafizičke odgovornosti.
Ne zalazeći u pitanje pravde i poštene raspodele svetskog bogatstva,
što izmiče delokrugu naše teme, kao i pitanje distribucije zvanične pomoći
koju agencija UN za razvoj pruža određenim vladama i distribucije pomoći dobrotvornih agencija, ovde se ograničavamo na razmatranje pitanja koje Douver formuliše na sledeći način: „Zašto onda imamo dužnost da pomognemo smanjivanju siromaštva u drugim zemljama?“30 Kao argumente ovaj autor navodi postojeće resurse koje bogate zemlje imaju i moralnu
hitnost i ozbiljnost problema svetskog siromaštva, dolazeći naposletku do
dužnosti koju imamo prema drugima, kao specijalnu dužnost da se ublaži patnja drugih ili dužnost dobročinstva, dužnost ostvarivanja prava, dužnost implementacije socijalne pravde – dužnost da se brinemo za udaljeno
siromaštvo. Ona, prema Douveru, u krajnjoj liniji predstavlja izraz moralne odgovornosti, ali prema našem shvatanju svoj dublji koren ima zapravo
u metafizičkoj odgovornosti.
Na ovom mestu važno je reći da socijalni aspekti metafizičke krivice
kada je u pitanju problem svetskog siromaštva, i pored toga što predstavljaju tek pionirske korake ka rešenju problema svetskog siromaštva, sežu
i do institucionalnih rešenja. „Samo su Švedska, Nizozemska i Norveška,
kao i neke arapske države izvoznice nafte, ostvarile umjereni cilj Ujedinjenih naroda od 0,7% bruto nacionalnog proizvoda (BNP). Velika Britanija daje 0,31% svojeg BNP-a za službenu pomoć u razvoju te mali dodatni
iznos za neslužbenu pomoć dobrovoljnih organizacija… Druge još bogatije zemlje, daju malo više: Njemačka daje 0,41%, a Japan 0.32%. Sjedinjene Države daju tek 0.15% svojeg BNP-a.“31 – piše Singer početkom devedesetih godina prošlog veka. Dakle, ova institucionalna rešenja još uvek
nisu dovoljna da dovedu do stabilizacije siromaštva u zemljama u razvo29 N. Douver, Svetsko siromaštvo, str. 394.
30 Isto, str. 399.
31 P. Singer, Praktična etika, str. 169.
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ju. Singer smatra da bi povećanje vladine pomoći bio najsigurniji način da
se dođe do znatnijih rezultata u borbi sa apsolutnim siromaštvom. Prema
našem mišljenju, potrebno ih je podupreti još aktivnijim internacionalnim
ustanovama, među kojima bi izuzetno vredna pažnje bila besplatna međunarodna socijalna i zdravstvena zaštita dece, jer su upravo deca najteže pogođena problemom svetskog siromaštva. Ovakvi vidovi zaštite mogli bi
dati dugotrajne efekte, za razliku od sadašnjih koji uglavnom samo kratkoročno ublažuju završna razmatranja
Završna razmatranja
U ovom radu učinjen je jedan pokušaj da se pojam metafizičke krivice razvije u njegovim filozofskim određenjima, a potom dovede u najprisniji odnos sa problemima savremenog sveta, te na taj način kroz analizu
jednog konkretnog problema, problema svetskog siromaštva pokaže njegova danas već bogato razvijena socijalna dimenzija. Upravo su načini na
koje se ovaj problem u savremenosti prezentuje i uspostavlja u svojim pokušajima rešavanja i ublažavanja indikativni kada je reč o njegovoj direktnoj upućenosti na metafizičku krivicu. To nije značajno samo sa, da tako
kažemo, deskriptivne tačke gledišta, nego i sa normativne, jer nas upućuje
na još nereflektovane povesne mogućnosti savremenog sveta. Upućuje nas
na tragalačke puteve da se problemu svetskog siromaštva pristupi sa institucionalno višeg nivoa. Naime, razvoj svesti o prisutnosti metafizičke krivice kod velikog dela svetskog stanovništva razvijenog sveta povodom postojanja apsolutnog siromaštva u gotovo jednoj četvrtini aktuelnog čovečanstva može dovesti do kvalitetno drugačijih i dugoročnijih pokušaja da
se ovaj problem reši. Takođe, ona može dovesti i do jednog savesnijeg odnosa savremenog sveta prema humanom i dostojanstvenom opstanku svakog čoveka, koji bi bio u stanju da stavi opšti interes čovečanstva ispred
slepe i egoistične dinamike ekonomskog i nacionalno-političkog interesa.
Tada bi na delu zaista bio jedan preporod čovečanstva na temelju ‘’novog
izvora aktivnog života’’ – metafizičke krivice.
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DANIJELA GRUJIĆ1

METAPHYSICAL GUILT OF THE
CONTEMPORARY MAN
Abstract:
Over time, development of understating guilt, its significance and role in the society
from Antiquity to the present day, along with civilizing historical maturity of the practical
life, resulted in shaping moral, legal and political guilt as the main forms of guilt. Each
for itself, they came a long way of establishing themselves, of developing different defini
tions and different influences on the social life in its entirety. Today, we are witnesses of
the formation of a new, contemporary form of guilt, which Jaspers named, in the mid-20th
century, metaphysical guilt. In its center, it keeps an idea of the human race and the re
sponsibility that we feel for all actions that a man does anywhere in the world today and
for all people that are exposed to suffering. Although social aspects of this guilt were not
immediately visible, which made it intangible and ethereal at first, the second half of the
20th century and the beginning of the 21st century were marked by an increase in interest
in global problems and the creation of the world public interested in solving them. Among
these, the issue of world poverty takes a special place.
Keywords: Metaphysical Guilt, Contemporary Age, Globalization, World Poverty

1 Gymnasium “Jovan Jovanović Zmaj“, Novi Sad, danigrujic@gmail.com
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PROBLEM KRIVICE
U HEGELOVOJ FILOZOFIJI
Sloboda ne leži niti u određenosti,
niti u neodređenosti, nego je oboje
Hegel
Rezime:
Hegelovu filozofiju je jedino moguće razmatrati u skladu sa njegovim zahtevom, u
odnosu na sam sistem i celinu njegove misli. Nije neophodno razmatrati svaki pojedina
čan deo sistema u odnosu na pitanje krivice u istoriji, već istaći ključne istorijske momen
te za moderno razumevanje ovog problema. Pokazaće se da se čovek oduvek zbog „zle“,
„prirodne“ strane svoje slobodne ličnosti pitao o problemu krivice. Pokazaće se razlika
između moralnog i pravnog odnosa prema ovom pojmu. Iz toga se izvodi odnos formalnih
i neformalnih zajednica, njihove sličnosti i razlike. Na kraju ćemo videti na koji način se
sam Hegelov sistem, ako ga ne shvatimo dogmatički, već u njegovom razvoju, odnosi pre
ma savremenom pitanju krivice, pre svega Jaspersovoj podeli na četiri vrste krivice (mo
ralnu, pravnu, političku i metafizičku), i da se ona može svesti na na moralnu i pravnu.
Ključne reči: krivica, moral, odgovornost, pravo, saznanje

Uvod
Pojam krivice, kao bilo koji drugi pojam u Hegelovoj filozofiji treba
razmatrati u odnosu na celinu njegove misli. Svaka ličnost koja se pita o
postavljanju svrha mora da se pita i o zloj strani čovekove prirode, ne možemo se pitati samo o onome dobrom. Zbog toga bi jedna prava istorija trebala da bude pre svega teodiceja, koja bi trebala da ima u vidu i zlu stranu, i da pokuša da je objasni. Hegel kaže: „Naše saznanje teži sticanju uvida da je ono čemu je smerala večna mudrost postignuto kako u oblasti prirode tako i u oblasti postojećeg, aktivnog duha. Naše razmatranje jeste, u
tom pogledu, teodiceja, opravdanje Boga, koje je Lajbnic pokušao metafizički da izvede na svoj način, to jest pomoću još – nedoređenih, apstratnih
kategorija, tako da bi se zlo u svetu moglo shvatiti, a misleći duh pomiri1 Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, katedra za filozofiju, tanjagolic@hotmail.com
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ti sa činjenicom da zlo postoji.“ 2 Dakle, najbolji svedok zle strane bila bi
sama istorija u kojoj se ona strana u odnosu na samu sadržinu na različite
načine ispoljavala. I religija govori o tome. Konkretno u hrišćanstvu, Isus
kada strada kaže „Bože oprosti im, ne znaju šta čine.“ Već tu se vidi veza
saznanja sa onim što bi predstavljalo zlo. U filozofiji je sa Sokratom i sofistima došlo do takvih rasprava, koje su se posredstvom religije nastavile pre svega kod hrišćanskih mislilaca, Avgustina, Tome Akvinskog, ali u
modernim filozofijama. Autori poput Dekarta, Spinoze, Lajbnica, koji piše svoje čuveno delo „Teodiceju“, pokušavaju da objasne, opravdaju zlo u
svetu i odgovore na čuveno pitanje kako je ono moguće ako je Bog dobar
i milosrdan. Oni, svako na svoj način, odgovor pokušavaju da pronađu u
ljudskom saznanju, koje je konačno, a kao takvo se odnosi prema sadržaju i greši u zaključivanju.
Naveli smo samo neke autore, iako Hegel u svojim istorijama referiše i na mnoge druge filozofe, jer je celina moguća samo ako se referiše na
konkretan sadržaj i u njemu pokažu momenti koji su ključni za sam razvoj
misli. To ne znači da treba prepričati svaki segment njegove misli, već istaći ključne konstituitivne momente i pokazati da krivica postoji u domenu
praktičkog koje ima svoj specifičan logocitet može da se odredi. Svako od
nas ima predstavu o tome šta je ispravno, a šta krivo uverenje i delo, međutim ne može svaka predstava pretendovati na opšte važenje. Šta je kriterijum određenja? Sama povest koja ispostavlja zbilju. Treba se znati celina u svojim ključnim momentima da bi se postavilo određenje, ograničenje krivice. Ne može se usvojiti bilo kakvo određenje. Hegel kaže: „Polovična filozofija odvodi od Boga.“3 Kriterijum mora biti saznanje. Ono mora biti dato u celini. Ono mora da ispita povest i ispostavi rezultate. Saznanje je ono koje postavlja granice i određuje. Saznanje treba da odredi šta
je to krivica šta nije. Pokazaće se da krivica nije samo ono unutrašnje, dato kao osećaj krivice, niti samo ono spoljašnje, krivično delo, već da je data u složenoj strukturi posredovanja od subjektivnih uverenja, svrha do opštih važenja. Odgovor ne možemo tražiti u neposrednosti. I religija je ta
koja nudi zbiljske predstave i referiše na konekretne događaje, ličnosti, sadržaje. Hegel zbog toga kritikuje filozofije neposrednosti, Jakobija, Šelin2 G.W.F. Hegel, Filozofija istorije, Božidar Zec. Beograd, 2006. god. str. 21.
3 G.W.F Hegel, Osnovne crte filozofije prava, Danko Grlić, „Veselin Masleša“ – Svetlost,
Sarajevo, 1989. god., str. 19.
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ga4 koji uviđaju neku logiku samog procesa slobodnog delanja, ali ne pokazuju konkretan način kako se ona realizuje u zbilji. Pokazaćemo kako
se problem krivice ispostavlja u modernom društvu, nećemo se baviti svakim pojedinačnim delom istorije jer bi to bilo jako dugačko, već ćemo razraditi momente koji su ključni da bi se razumeo moderni i savremeni odnos prema krivici.
Krivica u području (ne)slobode
Hegel preuzima od Šelinga ideju da je sloboda ne predstavlja samo
princip za dobro, već i „tamni temelj“, odnosno mogućnost zla. Hegel će
pokazati kako se ova ispravna tvrdnja realizuje u konkretnim odnosima.
Tako će se sloboda za modernog čoveka pokazati kao mogućnost da on
sam sebi, ali uvek već u odnosu na drugog umski uspostavi granice. Granice su moguće samo tamo gde je moguće saznanje. Gde postoji intuitivnost ne postoje granice i ne postoje kriterijumi. Sloboda se sastoji u napredovanju čoveka od više prirodnog, a manje slobodnog, do manje prirodnog a više slobodnog bića. Stoga su nagoni i žudnje, prirodne potrebe koje nastoje da se odmah i sad, neposredno zadovolje. Oni su nužni i konstituitvni momenti slobode koji su dati u vezi sa saznanjem i delanjem. Zadatak pojedinca je da na pravilan način zadovolji te potrebe u društvu posredstvom navike i saznanja. Postoje granične situacije u kojima nije moguće
zadovoljiti potrebe. Date su predstavno u filmovima poput Pijevog života. U tom filmu se radi o mladiću kome otac drži zoološki vrt i dok je dete on veruje da životinje kao ljudi mogu da vole i neće da napadnu onoga
ko je dobar prema njima. Međutim nakon jednog incidenta, gde dečak biva zamalo napadnut od samog tigra, kog je redovno hranio, saznaje da životinja nema ljudsku dušu, nema slobodu da neće da ga napadne. Nedugo
zatim njegova porodica doživljava brodolom, i ostaje nekoliko ljudi samih
na čamcu i on saznaje, da iako životinja nema slobodnu stranu, čovek i te
kako ima prirodnu, i u borbi za opstanak, u graničnim situacijama je ona
najizraženija i najvidljivija.
Pretpostavka modernog društva, jeste da zrelost dolazi sa sposobnošću da osoba sama donosi odluke, i to je momenat kada postaje punoletna.
4 Milenko A. Perović, Pet studija o Hegelu, Arhe, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2012. god.,
str. 265 - 289.
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To je „donja“ granica kada osoba posredstvom ispravnog vaspitanja bi trebalo da nauči da se odnosi prema svojim potrebama, interesima u društvu
i da nauči da ih ograniči u odnosu na samo društvo. Sa odrastanjem svako treba da zna da uvidi tu prirodnu stranu (koja se često označava kao zlo
iako ona nije nekakvo zlo po sebi), i da nauči kako će da se nosi sa njom.
Gde je mesto krivice u ovom procesu?
Svako delanje je za Hegela promišljena žudnja. Ono nije volja rascepljena od misli, već je volja oposredovana mišljenjem. Uključuje celinu ličnosti, i njen prirodni i njen slobodni aspekt. Hegel kaže „ko sebe nije mislio nije ni bio slobodan“.5 Sloboda pretpostavlja promišljenu žudnju.
Data je uvek u odnosu na svest, i sa razvojem istorije i napretkom saznanja
čovek je slobodniji jer ima sve veću mogućnost da promisli žudnju, sve je
više oposredovao prirodne nagone i prirodno stanje, koje nikad i ne postoji neposredno. Gde je mesto krivice u ovom procesu? Razmatraćemo je u
odnosu na logocitet samog delanja po Hegelu, u odnosu na njegov praktički sligoizam. Postavlja se pitanje šta podrazumeva svako pojedinačno delanje? Njegovi ključni momenti su6:
1. Formulacija onoga što želim učiniti (postavljanje svrha).
2. Razmatranje okolnosti i mogućnosti koje su mi na raspolaganju.
3. Samo delanje.
Ono što čovek želi da učini je delimično već konstituisano u odnosu na
okolnosti, delimično je slobodno. Ono nije nikada asolutno slobodno. On vrlo često postavlja svrhe samo u odnosu na zajednicu koja ga je konstituisala,
a nekada zapravo negirajući samu zajednicu. U tome sastoji njegova sloboda,
pravo na beskonačno uverenje. On može da neće ono što mu zajednica nameće. Međutim, ako on oštećuje zajednicu na kraju svojim delanjem, a zajednica ima sistem da ga sankcioniše ona će to najveovatnije i učiniti. Krivica ne
može da postoji u odnosu na neposrednost, ona postoji samo tamo gde postoji drugi koji može tu krivicu da „vidi“, „reflektuje“, „sankcioniše“. Taj drugi
u svetu o kom Hegel govori nije Bog, zato što je odnos sa Bogom individualni, ili kako bi Kjerkegor to terminološki još preciznije pojasnio, sopstveni odnos7, koji se ostvaruje preko drugog, ali je u svojoj osnovi lični. Hegel ne govori o tom odnosu. On govori o drugom kao pojedincu, jer je to jedini odnos
o kome se može govoriti u sekularnoj državi. U njoj je reč o čoveku kao po5 G.W.F Hegel, Osnovne crte filozofije prava, str. 39.
6 Milenko A. Perović, Filozofija morala, Cenzura, Novi Sad, 2013. god, str. 284.
7 Slobodan Žunjić, Dijalektička lirika straha i drhtanja u: „Strah i drhanje“, Seren Kjergekor, Plato, Beograd, 2002. god, str. 7.
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jedincu koji je slobodan, dakle ne samo misleći već i prirodan i on teži da u
okviru zajednice, a posredstvom drugih ostvari svoje interese. U jednom takvom društvu granice moje slobode su već uspostavljene granicama tuđe slobode. Šta to znači za samo delanje? Ja imam beskonačno uverenje, ali ja kad
stupam u zajednicu ja njega moram moći ograničiti. Ono je vec samo ograničeno, i ja moram naci način da svoje interese u odnosu na vec uspostavljene granice ostvarim. “U određenosti se čovek ne treba posmatrati određenim, nego time što se drugo posmatra kao drugo, tek u tome se ima samoosećaj. Sloboda ne leži niti u određenosti, niti u neodređenosti, nego je oboje.“8
Formalne i neformalne zajednice
U onome što mi nazivamo neformalnim zajednicama kao što su prijateljstva, ljubavne veze, poznantstva itd., sam pojedinac je onaj koji uspostavlja kriterijume i granicu onoga što bi bilo ispravno u odnosu na krivo.
On drugom, češće nesvesno i nedoređeno nego svesno i određeno postavlja granice u odnosu na to kakva su ponašanja prihvatljiva, a kakva nisu.
Te granice nisu u neformalnim zajednicama fiksne i određene za drugog,
zboga toga ovde postoji velika mogućnost nesporazuma, ali i manipulacije, zloupotrebe itd. Određujuće nije samo saznanje, već odnos između dve
osobe. Zbog toga kada slušamo svađe između prijatelja, ljubavnika, teško
je biti sudija ko je tu u pravu jer se prtpostavlja da su oni sami postavili način funkconisanja i da neko treći nema uvid u te granice. Zbog toga ovde
postoje svađe i sporovi, ali ne i sudija koji će da ih razreši. Najbolji primer
formalizacija odnosa je možda danas vanbračna zajednica koja se u pogledu prava sve više izjednačava sa bračnom zato što sam odnos nije dovoljno oderediti kao ljubavni, neposredan, neodređen, jer kada dođe do spora,
a oni završe pred sudom, taj odnos mora da se normira, odredi, formalizuje da bi se razrešio sam spor. Dakle u onoj meri u kojoj te zajenice imaju
praktične posledice po samo društvo, društvo mora da reaguje.
U onome što nazivamo formlanim zajednicama, po Hegelu osnovne su
porodica, građansko društvo, i država, granice su jasne, normirane, ali i žive, u odnosu na okolnosti imaju mogućnost oblikovanja. U odnosu na događaj one su norma, pravilo, određenost, imperativ kojim se pojedincu zapoveda i kojim se događaj definiše. Hegel sve okolnosti uzima u obzir. On
8 G.W.F Hegel, Osnovne crte filozofije prava, str. 45.
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pokazuje da je sa razvojem svesti i saznanja kroz istoriju napreduje i regulacija odnosa među ljudima. Tako se pojedincu u odnosu na logocitet samog delanja priznaje pravo umišljaja9. To je pravo pojedinca da se u društvu predstavi to do koje mere je on bio svestan onoga što je učinio svojim
delanjem. Tako se razlikuje svest o okolnostima (umišljaj), koji je povezan
sa namerom i realizuje se u delanju, čije su posledice onda dostupne društvu. Pr. Pojedinac je hteo da zapali nečiju kuću, ali je zapaljena cela ulica.
On je svesno krenuo da zapali kuću, to je njegov umišljaj i namera, posledica je zapaljena ulica, sudi mu se za to što je trebao da zna da će i ulica biti zapaljena, ali sa olakšavajućim okolnostima jer nije hteo celu ulicu da zapali. Ispituje se dakle stepen uračunljivosti pojedinca.
Pravo je moderne volje čoveka da od celine posledice odgovara za onaj
deo koga je bio svestan. Društva koja nisu data u formi modernog u pravnom normiranju stavljaju akcenat na samu posledicu, dok je svest pojedinca o okolnostima manje važna. Za Kanta je najvažnija namera, uverenje subjekta.10 Međutim, Hegel njega kritikuje jer on postavlja moralni formalni
princip koji ne razlikuje u potpunosti od pravnog, koji tek treba da se realizuje i ispuni sadržajem, onda je teško govoriti o svesti o okolnostima u kojima jeste ili nije pojedinac mogao da dela drugačije. Za Hegela je svest o
okolnostima presudna. I zato nam suđenja danas možda deluju dugačka, nepotrebna, ali je jako važno uvažiti pravo pojedinca na okolnostima u kojima
je on mogao ili nije mogao biti svestan okolnosti u kojima je delao i posledica koje je napravio. Bez te svesti reč je o neposrednosti. Ona je povezana
sa samovoljom. Hegel govori o tome da mi u društvu ne možemo biti samovoljni, da se mi ne možemo u potpunosti ponašati kako želimo, jedni takvo
društvo nikada nije postojalo, nije ni moguće da postoji, a i ako bismo ga i
zamislili, u jednom takvom društvu niko ne bi mirno spavao. Čovek u društvu mora da vodi dijalog sa drugima. Ranije je to bilo pitanje rata, u modernom društvu gde svi imaju makar formalno pravo reč je o dijalogu.
Pošto je svaka odluka data u odnosu na pojedinačne svrhe koje pojedinac postavlja kao neko dobro, postavlja se pitanje da li za Hegela postoji neko apsolutno Dobro u odnosu na koje se mogu definistati i pravno i
moralno delanje i krivica koja nastaje tako što ga ne ispunjava. Hegel kaže kako je dobro zapravo rezultanta svih odnosa u složenom sistemu posredovanja. Kada pojedinac sam uspostavlja asolutno Dobro zapada u za9 Milenko A. Perović, Filozofija morala, Cenzura, Novi Sad, 2013. god, str. 292.
10 Isto, str. 186.
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bludu.11 Ono ne može biti neposredno, ono je dato u odnosu na okolnosti,
sistem, drugog. Stoga je jedno od najvećih zala za Hegela postavljati pojedinačne interese ili posebne na pravo sveopšteg važenja. Dakle, opšte svrhe dobra mogu se ispitivati samo u odnosu na već date strukture odnosa, a
delati se mora sa vec uspostavljenim svrhama, jer je područje prava područje imperativa, nužnost.
Savremenost Hegelovog sistema
Postavlja se pitanje da li savremeno uopšte funkcioniše Hegelov sistem? Njegovi momenti su porodica, građansko društvo i država. Posredstvom Marksove kritike Hegelovih uvida ne možemo da ne mislimo o pitanju da li je građansko društvo stalo „iznad“ države, i da li je ovaj odnos
zamenjen.12 Međutim, ono što možemo nezavisno od te rasprave da zaključimo jeste da Hegelov uvid u odnos između moralnog i pravnog i dalje
važi. Iz prethodnog izlaganja smo videli da može doći do sukoba između
moralnih uverenja i pravnih odredbi, između pojedinačnih mometa celine
praktičkog delanja. Hegel je toga bio svestan. On ne naziva slučajno svoju
knjigu „Osnovne crte filozofije prava“. Iako je pravo norma, on je bi svestan i njegove životne strane i promena koje se dešavaju u okviru sistema.
Odnos između pravnog i moralnog se najbolje rasvetljava kada se govori o
Drugom svetskom ratu. Tu se pokazuje da posebni interesi u nacističkim i
fašističkim državama nisu mogli da pretenduju na univerzalno važenje. U
onoj meri u kojoj su ugrožavali druge morali su da se sankcionišu, pa makar subjekr bila u tom slučaju država. Jaspers uočva jaz između pravnog
i moralnog, i uspostavlja zbog toga razliku uzmeđu pravne, moralne i političke i metafizičke krivice.13 Ali kada bolje analiziramo njegovo delo vidimo da moralna i metafizička krivica mogu da se svedu na jednu – moralnu, jer ih on u analizama označava kao „unutrašnje krivice“14. Tako isto
i paravna i politička krivica mogu prema Hegelovoj logici da se svedu na
jednu – pravnu krivicu.
11 Isto, str. 390.
12 Karl Marx, Kritika Hegelove filozofije državnog prava, Ljubomir Tadić, Veselin Masleša, Sarajevo 1960. god.,str. 64.
13 Karl Jaspers, Pitanje krivice, Samizdat/FreeB92, 1999. god., str. 21.
14 Isto, str. 28.
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U tenutku dok Jasper piše svoje delo zaista postoji velika zabuna oko
toga za šta se zaista sudi Nemcima. Moralna osuda u svetu za počinjenje
zločine je velika, moralne osude su pomešane sa pravnim, a političko je posebna kategorija jer međunarodni sitem prava još nije razvijen. Međutim,
nakon Drugog svetskog rata, pošto je pravo sistem u razvoju dolazi do smeštanja onoga što bi bila politička krivica za Jaspera u sistem međunarodnog
prava. Postavlja se pitanje da li je onda Nemcima suđeno po naknadno definisanim pravilima što po sistemu prava nije moguće? To pitanje analizira i
sam Jaspers pokušavajući da reši opšte zabune koje su nastale u razlikovanju ovih krivica. Zbog toga on kaže da oseća moralnu, ali ne i političku krivicu. Postoji rascep između ovih regija. Tako nešto za starog Grka nije bilo zamislivo. Međutim, možemo reći da se Jaspersova podela može analizirati u odnnosu na Hegelovu podelu, gde su dva osnovna momenta pravna i
moralna odgovornost. Pitanje suđenja nacionalistima u Drugom svetskom
ratu je dosta složena tema, i može se analizirati i različitih perspektiva. Međutim ne možemo nikako reći da suđenje nije bilo po normama. Njima je
suđeno za zločin protiv čovečnosti, prema pravilima koja su do tada trebala
da budu poznata svakom evropskom građaninu. Osporiti to značilo bi zatamniti istinu u službi opet nekog posebnog interesa. Mi ne treba da opravdamo zla, ali ne možemo ni da ignorišemo konkretne događaje koji su ostavili
velike posledice. Zbog toga mi moramo makar da ih objasnimo i da nadjemo način da se nosimo sa njima. Ono u čemu bi se na kraju i Hegel i Jaspers složili jeste to da najveća kricvica dolazi od onih koji zamagljuju već
uspostavljene granice. Mora da bude jasno i dostupno svima šta je pravo, a
šta je krivo. Zbog toga bi po njima ćutati na neko zlo, a biti svestan njegove neispravnosti bila takođe svojevrsna krivica.
Sloboda nije ni određenost ni neodređenost nego je oboje
Pored samovolje i probabilizma koje Hegel postavlja za „zla“ u svom
sistemu, možemo da govorimo i o neodlučnosti kao zlu. Ovaj sistem nije
idealan, pokazao je kakav jeste i svoju „dobru“ i svoju „zlu“ stranu, ali mi
u njemu živimo, i treba da donosimo odluke. Neodlučnost je područje neslobode jer mi kad smo neodlučni mi dopuštamo da nas određuje drugi ili
slučaj. Za Hegela zapravo, moći – biti kriv je dostojanstvena odlika svake samosvesne ličnosti. Biti samosvesna ličnost znači moći – biti kriv. Ne
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može da bude kriva životnja, dete, mentalno neuračunljiva osoba, ili osoba sa smanjenim stepnom uračunljivosti. Samo samosvesna, slobodna jedinka uvažava to pravo. Zbog toga je njena dužnost da pored svih nedaća sistema u kome se nalazi donosi odluke i dela. „Volja koja ništa ne zaključuje nije zbiljska volja, ono što je bez karaktera nikad ne dolazi do odluke. Razlog oklevanja može ležati u nežnoj ćudi, koja zna da se u određenju upušta u konačnost, sebi postavlja granice i izdaje beskonačnost: ali
ona neće da se odrekne totaliteta koji ima u vidu. Jedna takva ćud je nešto
mutno i kada hoće da bude nešto lepo. Onaj koji hoće nešto veliko, kaže
Gete, mora se moći ograničiti. Samo kroz odluku čovek stupa u zbiljnost,
kako god da mu je to tegobno, jer lenjost neće izaći iz mozganja o sebi, u
kome se ono drži jedne opštemogućnosti. Ali mogućnost nije još zbiljnost.
Volja koja je sigurna u sebe, zato se još ne gubi u onome određenom.“ 15
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TANJA GOLIĆ1

THE PROBLEM OF GUILT IN
HEGEL’S PHILOSOPHY
Freedom lies neither in indeterminacy
nor in determinacy, but is both at once
Hegel
Abstract:
Hegel’s philosophy can only be considered in accordance with his request, in re
lation to the system and the totalitiy of his thoughts. It is not necessary to examine ev
ery single part of the system in relation to the question of guilt in history, but to empha
size the key historical moments for the modern understanding of this problem. It will be
shown that a man because of „bad“, „natural“ side of his personality have been always
wondering of guilt. It will show the difference between moral and legal relationship to
this concept. This leads us to the relationship between formal and informal communities,
their similarities and differences. Finally, we will see how the Hegelian system, if it is un
derstood in its development, refers to the contemporary issue of injustice, especially Jas
pers designation of four types of guilt (moral, legal, political and metaphysical), and that
it can be reduced to the moral and legal guilt.
Keywords: guilt, morality, responsibility, law, knowledge

1 University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, Department of Philosophy, tanjagolic@
hotmail.com

ANA ZOTOVA1

ПРОБЛЕМ ИЗВИЊЕЊА
У ФИЛОЗОФИЈИ ОБИЧНОГ ЈЕЗИКА
Rezime:
Tekst za predmet razmatranja uzima ilokucionu snagu iskaza koji su eksplicitni u
izražavanju izvinjenja, počinjući sa glagolom „Izvinjavam se…“ Suština izvinjenja bez
kojeg ga ne bi bilo, jeste obavezanost govornika da postupak radi kog se izvinjava neće
ponoviti. Odlikuje se zauzimanjem stava prema sopstvenom ponašanju putem osećanja
žaljenja, ili kajanje, čime pripada grupi ilokucionih činova za čije izvođenje je neophod
no prisustvo odgovarajućeg osećanja i koji je u vezi sa socijalnim ponašanjem, svojim ili
tuđim. Šta sve izvinjenje podrazumeva ovde je predstavljeno njegovim osnovnim odlika
ma, i na tom nivou možemo postaviti pitanje odnosa preuzimanja odgovornosti, stava
prema sopstvenom ponašanju i uspešnosti čina. Da li ćemo smatrati uspešnim izvinjen
je koje je dato, ne zato što sam govornik postupak smatra lošim, već zato što nas njime
povređuje i ne želi da ga ponavlja? Možemo reći da postoji žaljenje, ali samog govorni
ka isti postupak prema njemu ne bi povredio, te nije kajanje istomišljenika. Ilokucione či
nove uopšte Džon Ostin i Džon Serl definišu kao činove pri kojima „reći nešto znači i čin
iti nešto“, ali ne u smislu izazivanja posledica na delanje, mišljenje ili verovanje slušao
ca, već u smislu činjenja (izvinjavanja) kazivanjem ovde i sada. Ovi činovi su zavisni od
konteksta i namera govornog lica, tako neki iskazi izvinjenja u određenim kontekstima i
izrečeni sa različitim namerama ne moraju biti činovi izvinjavanja. U prvom delu rada
izloženi su uslovi koji moraju biti ispunjeni da bi bio ostvaren čin izvinjenja. U drugom
delu razmatrana je ulogu konteksta i namere u formiranju značenja iskaza izvinjenja i
kako kršenja pojedinačnih Grajsovih maksima kooperativnosti, pod uslovom da govornik
uopšteno pošutje princip kooperativnosti, utiču na uspešnost izvinjenja.
Ključne reči: ilokucioni čin, izvinjenje, Džon Ostin, Džon Serl, Pol Grajs, princip
kooperativnosti i njegove maksime.

Teorija govornih činova nastala je u posleratnom talasu filozofskog
interesa za „obični jezik“, talasu koji je inspirisan spisima kasnog Vitgenštajna. Njen tvorac je Džon Ostin, dok je Džon Serl u delu „Govorni činovi“ teoriju sistematizovao i originalno razradio.
Ostin je smatrao da u proučavanje jezika treba da je više uračunat
svet koji posmatramo „kroz“ jezik i u okviru kog nastaju iskazi oblikova1 Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, anarzotova@gmail.com
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ni sa svrhom da budu u jezičkoj razmeni. On u harvardskim predavanjima2
1955. godine razmatra jezik kao delatnost ravnopravnu ostalim delatnostima kojima učestvujemo u svetu. Jezik je sredstvo te delatnosti. Ne razmatra ga u smislu nosioca informacije o svetu gde bi bila naglašena njegova
odvojenost od sveta. Ostin se takođe ograđuje od jednog shvatanja delanja
pri govorenju kao aktiviranja govornih organa. Svoje istraživanje usmerava na ilokucione činove, poput obećavanja, imenovanja, izvinjavanja, itd.
u kojima „reći nešto znači i činiti nešto“, ali ne u smislu izazivanja posledica ili uticaja na delanje, mišljenje ili verovanje slušaoca. Iako ilokucioni činovi imaju uticaj na delanje, mišljenje ili verovanje ono nije u prvom
planu. Mi ilokucionu snagu iskaza razmatramo kroz činjnje kazivanjem
ovde i sada. Na primer, performativnim iskazom „Izvinjavam se što sam
učinila A“ vrši se radnja izvinjavanja ovde i sada i vrši je određeni govornik. Test za prepoznavanje performativa koji je formulisao Ostin i jeste da
ako iskaz možemo preformulisati bez gubljenja smisla u „prvo lice prezenta u obliku indikativa aktiva“, na delu je performativ.3
Ostin je pošao od analize performativnih iskaza i došao do teorije o
lokucionim, ilokucionim i perlokucionim činovima. Smatrao je da u filozofskim istraživanjima jezika postoji tendencija da se upravo ilokucioni
činovi zanemare, a da postoji izraženija svest o lokucionim i perlokucionim činovima.4 Zato on posvećuje centralno mesto istraživanju ilokucionih činova.5 I Serl, na tragu Ostina, bira za centralni predmet proučavanja
one iskaze za koje je jasno da se njima vrši neka radnja, a kao egzemplarna grupa za istraživanja služiće eksplicitni performativi. Teorija govornih činova se najpre zvala performativna anliza dok u svojim razvoju nije
2 Štampanim posthumno 1962, a kod nas 1994. prevedenih u knjizi Kako delovati rečima,
Matica srpska, Novi Sad, 1994.
3 Ograničenja ovog testa Ostin najbolje obrazlaže u poglavlju „Mogući kriterijumi za performative“ u Ostin, Džon L, Kako delovati rečima, Matica srpska, Novi Sad, 1994, 72 – 78.
4 Ostin, Džon L, Kako delovati rečima, 120.
5 U literaturi na srpskom jeziku susrela sam se sa sledećim varijacijama termina: „ilokucioni čin“ (Ostin, Džon, Kako delovati rečima, Matica srpska, Novi Sad, 1994, prevod Milorada Radovanovića, i Prćić, Tvrtko, „Mali englesko-srpski rečnik pragmatičkih termina“, Diskurs i diskursi,
Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, 2010.); „ilokucijski čin“ (Savić, Svenka, Diskurs analiza, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, 1993.); „ilokutorni
čin“ (Serl, Džon, Govorni činovi, Nolit, Beograd, 1991, prevod Mirjane Đukić). Opredelila sam se
za termin ilokucioni čin.Takođe, prisutni su različiti prevodi engleskog force kao moć (Ostin, Džon,
Kako delovati rečima, 1994) i snaga (Serl, Džon, Govorni činovi, 1991. i Pričić, Tvrtko, „Mali englesko-srpski rečnik pragmatičkih termina“, 2010). Ja ću se dosledno služiti terminom snage i kada
govorim o Ostinu i Serlu, jer u engleskom originalu reč je o istom izrazu force.
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prerasla njena ograničenja, poput odnosa sa konstativima. Iako je za istinitosnu vrednost konstativa karakteristično da je nezavisna od konteksta,
tj. da ostaju istiniti pri promeni okolnosti, postoje primeri u kojima „tvrđenje“ nastupa u kontekstima opisivanja govornih činova, u kojima je opisano kao nešto što govornik čini: „Tvrdim da će padati kiša.“ i „Upozoravam
te da će padati kiša“. Obe poseduju dve dimenzije, jednu u kojoj ih ocenjujemo kao činove, a drugu u kojoj ih ocenjujemo spram istinitosti, ali je istinitost važnija pri tvrdnji nego pri ilokucionom činu upozoravanja.
Ostinovo zaključno objašnjenje performativnih iskaza kada ih razjašnjava u odnosu na konstativne iskaze je sledeće: „Kod performativnog
iskaza posvećujemo se, u što je mogućno većoj meri, ilokucionoj snazi
iskaza, a apstrahujemo dimenziju korespondiranja sa činjenicama.“6 Iako i
tvrdnje imaju izvesnu ilokucionu snagu, „kod konstativnog iskaza mi apstrahujemo ilokucione aspekte govornog čina i usredsređujemo se na one
lokucione.“7 Tako vidimo da je kazivanje i činjenje prisutno i kod konstativa (tvrdnji, kao paradigmatičnih slučajeva) i performativa, ali nije jednako bitno za oba. Takođe, konstativima mi izvodimo i perlokucione činove.
Na primer, ako sam nešto tvrdila to me obavezuje na neke druge tvrdnje. Iz
tog razloga primarno je govoriti o lokucionoj, ilokucionoj i perlokucionoj
snazi iskaza kao opštijim porodicama koje su sklone međusobnom preplitanju.8 Ostin za tvrdnje piše: „Kada jednom shvatimo da ono što nam valja
proučavati nije rečenica, već izricanje iskaza u govornoj situaciji, teško da
će ikada više biti mogućno da se ne uviđa kako tvrđenje predstavlja izvođenje čina.“9 Važno je još naglasiti da se iz Ostinove analize primera performativnih iskaza daje zaključiti da možemo govoriti samo o tome da je
performativan pojedini primer iskaza, a ne tip, i to sa ogradama da je izrečen u određenom kontekstu, sa svrhom da bude, ili je stvarno i bio izgovoren, u jezičkoj razmeni.
Kako se ilokucioni činovi razlikuju od preostala dva? Prvo ćemo navesti njihova kraća objašnjenja. Lokucioni čin poseduje značenje.
U okviru njega razlikujemo fonetički, fatički i retički čin. Lokucioni čin
podrazumeva iskazivanje određenih zvukova (fonetički čin), iskazivanje
određenih reči u određenim konstrukcijama (fatički čin) i naposletku njihovo iskazivanje sa određenim značenjem, tj. sa određenim smislom i re6
7
8
9

Ostin, Džon L, Kako delovati rečima, 165.
Ostin, Džon L, Kako delovati rečima, 165.
Ostin, Džon L, Kako delovati rečima, 169.
Ostin, Džon L, Kako delovati rečima, 158.
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ferencijom (retički čin).10 Karakteristični primer lokucionog čina predstavićemo iskazom „Kažem da sam bila na Malti“ u kom je primarno kazi
vanje informacije. Ilokucioni čin poseduje određenu snagu u kazivanju,
što će postati jasnije na primeru „Dokazivala sam da sam bila na Malti“.
Prisutna je jedna dimenzija činjenja ovde i sada (dokazivanja), koja nije
prisutna u primeru lokucionog čina, niti perlokucionog. Perlokucioni čin
predstavlja postizanje određenih učinaka kazivanjem. U iskazu „Ubedila
sam ga da sam posetila Maltu“ ekspliciran je učinak kazivanja, a to je ubeđenost.
Izvođenje ilokucionog čina je izvođenje čina u kazivanju nečega, nasuprot izvođenju čina kazivanja, što odgovara definiciji lokucionog čina,
ili izvođenju čina kazivanjem nečega (kazivanjem sam ga ubedio), što odgovara perlokucionim činovima. Prvi se odnosi na imanentno govorno činjenje, a drugo na ukupne posledice govorne radnje.11 Karakteristično je
za ilokucione činove da upotrebljena sredstva moraju biti konvencionalna, bilo verbalna ili neverbalna.12 Njihova osobina je i da podrazumevaju proizvođenje učinaka određene vrste. Osiguravanje shvatanja značenja
iskaza je svakako učinak na koji računamo. No, za ilokucioni čin je karakteristično da postiže učinak promenama u prirodnom toku događaja.
Na primer, izvinjenje ako je prihvaćeno menja ponašanje slušaoca prema
govorniku, ukida ili smanjuje distancu prema govorniku koja je nastala
kao reakcija na počinjeno A. Nijedan ovakav čin nema smisla ako je ono
što se njime treba postići već postignuto pre njega. Ilokucioni činovi traže odgovor ili nastavak.13 Tako izvinjenje traži odgovor slušaoca u vidu
prihvatanja ili neprihvatanja, a zahteva od govornika da u buduće ne ponavi postupka A, to je ono na šta će i slušalac računati, i ako govornik ponovi postupak dolazi do izneveravanja njegovih očekivanja. Od ovih učinaka razlikuju se oni koji proizvode perlokucioni činovi, to su: postizanje predmeta perlokucije (ubediti) ili proizvođenje odgovarajućeg perlokucionog nastavka.14
Kako se snaga iskaza razlikuje od značenja? Ostin piše da je značenje ekvivalentno smislu i referenciji. I upravo onako kako je u istoriji filo10 Ostin, Džon L, Kako delovati rečima, 109 - 111.
11 Kako je definisao Nenad Miščević u predogovru Serl, Džon, Govorni činovi, Nolit, Beograd, 1991, 21.
12 Ostin, Džon L, Kako delovati rečima, 136.
13 Više u Ostin, Džon L, Kako delovati rečima, 133.
14 Ostin, Džon L, Kako delovati rečima, 134.
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zofije jezika bilo od ključne važnosti razgraničiti smisao od referencije, tako on razlikuje snagu iskaza od njegovog značenja.15
Ostin je na kraju knjige „Kako delovati rečima“ dao preliminarnu listu
klasa iskaza prema njihovoj ilokucionoj snazi, podelivši ih na: 1. verdiktive, 2. egzercitive, 3. komisive, 4. behabitive, 5. ekspozitive.16 On ne daje
eksplicitno princip na osnovu kog je napravio klasifikaciju, ali na osnovu
analize ilokucione snage, koja prethodi podeli, mogli bismo reći da su kriterijumi razlikovanja bili ilokucioni glagoli i komunikacijska namera. Međutim, kao što i sam Ostin primećuje, nije neophodno da govorni čin sa ilokucionim glagolom predstavlja ilokuciju na koju glagol upućuje. Serl piše da
bi bilo pogrešno pomisliti da različiti ilokucioni glagoli označavaju tačke u
jednoj ravni ilokucione snage. Smatra da postoji više ravni ilokucione snage jer možemo govoriti o više kriterijuma po kojima se one razlikuju, o kojima će biti više reči kasnije. Ilokucioni glagoli se zaustavljaju na izvesnim
tačkama tih raznih ravni. Ono što Serl smatra ilokucionom suštinom iskaza je ono bez čega dati govorni čin ne bi postojao, a tamo gde je iz konteksta i iskaza jasno da je zadovoljen suštinski uslov, izvođenje čina je moguće
i bez izričitog pozivanja na sredstvo za pokazivanje ilokucione snage. Tada na delu imamo, kako bi Ostin rekao, neeksplicitne performative. Ilokuciona suština izvinjenja, videćemo u nastavku, jeste obavezanost govornika
koji se izvinjava da A neće ponoviti. Upravo ga ta obavezanost čini izvinjenjem. Izvinjenje se po ilokucionoj suštini razlikuje, na primer, od naređenja, a od obećanja ne, iako predstavlja zaseban ilokucioni čin. Možemo reći da je Ostin anticipirao Serlov pojam ilokucione suštine.
Prema Ostinovoj podeli čin izvinjenja (apologize) kojim se bavimo u
ovom radu pripada grupi behabitiva, iskaza za koje je karakteristično prisustvo odgovarajućeg osećanja i koji imaju veze sa socijalnim ponašanjem, bilo ličnim ili tuđim, u smislu zauzimanja stava kao reakcije na sopstveno ili tuđe ponašanje. Tako se možemo s jedne strane izviniti, a sa druge ukazati drugome da nas je uvredio ili ga kritikovati.
Nešto više o činu izvinjenja shvatićemo prolazeći kroz Serlove kriterijume za razlikovanje ilokucionih snaga.17
Pomenuli smo već kriterijum razlike u ilokucionoj suštini i dali primer za izvinjenje.
15 Ostin, Džon L, Kako delovati rečima, 117.
16 Ostin, Džon L, Kako delovati rečima, 167-185.
17 Searle, John R., Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts, Cambridge University Press, 1979, 1-8.
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Drugi kriterijum je smer prijanjanja reči i sveta, da li iskazom reči prijanjaju uz svet, ili se obrnuto, njime nastoji svet prilagoditi rečima. Sledećih pet kategorija ilokucionih činova, podeljenih u dve grupe, Serl ujedno
smatra za pet opštih načina upotrebe jezika. Mi govorimo ljudima „kako
stvari stoje“ (reprezentativi), trudimo se da ih nagovorimo na nešto (direktivi), obavezujemo se da nešto učinimo (komisivi), izražavamo svoje emocije i stavove (ekspresivi), i izazivamo promene u svetu kroz izgovaranje
iskaza po principu da izgovaranje čini da neko stanje dođe do postojanja
(deklaracije). Ilokucioni činovi u kojima reči prijanjaju uz svet, i greške se
u njima ispravljaju zamenom pogrešne reči odgovarajućom, su reprezentativi, ekspresivi i deklaracije. Direktivima i komisivima težimo svet prilagoditi rečima, na primer, naše ili tuđe postupke prilagoditi onome što je izgovoreno, i greške se ne mogu ispraviti zamenom reči kada se postpuci nisu uskladili sa rečima. Serlovi ekspresivi su Ostinovi behabitivi, tako da bi
izvinjenje prema Serlu pripadalo ekspresivima, a obećanje, koje ima istu
ilokucionu suštinu, pripada komisivima.18
Treći kriterijum razlikovanja je u izražavanju različitih psiholoških
stanja iskazima. Izvinjenjem izažavamo žaljenje zbog učinjenog A, dok je
pri obećavanju dominantna namerenost da učinimo (ili ne učinimo) A. Pri
izvinjavanju prisutna je i želja da nam se oprosti. Međutim, psihološko stanje žaljenja, ili kajanja, zbog učinjenog A je primarno osećanje u odnosu
na namerenost i želju da nam se oprosti. Izvinjenje je čin u kojem se najviše očekuje od govornog lica, i možemo reći da ako je bio iskren, onda je
uspešan i onda kada nismo dobili oproštaj. U tom smislu, on kao nužno ne
zahteva tuđ oproštaj, ali je dobrodošao.
Četvrti kriterijum je razlika u snazi kojom je ilokuciona suština predstavljena. Tako je pri izvinjavanju stepen sa kojim preuzimam obavezu da
neću ponoviti A nešto manji nego stepen pri obećavanju kojim se u obećanju obavezujem na isto. Taj utisak je u protivteži sa žaljenjem koje se izvinjenjem pokazuje. Jasnija je razlika u stepenu obavezivanja kada kažemo
da nešto nameravamo i kada kažemo da obećavamo. Ako kroz nameru posmatramo izvinjenje, skloni smo da naglasimo pri izvinjavanju „zaista nameravam“, ili pak nekada izvinjenje možemo nastaviti i obećanjem u kom
bi eksplicirali na šta se izvinjenjem obavezujemo. Rekla bih da je u tom
18 Searle, John R., Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts, Cambridge University Press, 1979, 16.
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smislu onda snaga kojom je ilokuciona suština predstavljena jača nego kod
izricanja namere, a manja nego pri obećavanju.
Peti kriterijum bi bila relativnost pozicije govornog lica i slušaoca.
Već sam napomenula da je za izvinjenje najbitniji govornik, on je taj koji je kompetentan i odgovoran u činu izvinjenja, za razliku od naređivanja gde su govornik i slušalac tesnije povezani, ili vređanja gde su osećanja primarno govornikova i kompetencija da proceni uvredu, ali odgovornost na slušaocu. Serl daje primer razlike između predloga i naredbe. Govornik koji predlaže nema tako snažan autoritet kao govornik koji naređuje, da kažemo da nije u istom položaju.
Šesti kriterijum se odnosi na razlke prema tome da li je čin više u interesu govornog lica ili slušaoca. Tako je izvinjenje nešto više u interesu
govornog lica, međutim, ne toliko kao hvaljenje. Sa druge strane, čestitanje bi bilo više u interesu slušaoca nego što je izvinjenje, iako i izivnjenje
primaocu znači. Među Serlovim pripremna pravila za izvinjenje, o kojim
ću pisati u sledećem poglavlju, ulazi i da sam kao govornik uverena da bi
slušalac voleo da se izvinim više nego da to ne učinim.
Sedmi kriterijum ističe razliku u odnosu prema ostatku diskursa, tako se davanje odgovora drugačije odnosi prema diskursu od davanja prigovora. Takođe, zahtevanje se manje odnosi na razgovor, može biti zahtev koji je izrečen u pola razgovora i njime se izražava namera da slušalac
učini A. Zaključivanje se, sa druge strane, može odnositi na ceo prethodni
razgovor. Izvinjenje se nekada odnosi na razgovor, a nekada može biti prva verbalizacija posle počinjenog dela A, te se ne bih oslanjala na ragovor
nego neverbalni kontekst.
Osmi kriterijum je razlika između iskaznog sadržaja. Izvinjenje ukazuje na prošlu radnju i buduću, dok obećanje ukazuje na buduću, osim
obećanja koje uključuje aludiranje na sitauciju iz prošlosti na način „nikada više neću ponoviti“. U narednom poglavlju u kom analiziram prepoznavanje izvinjenja kao ilokucionog čina preko uslova i pravila za njegovo izvođenje biće više reči o iskaznom sadržaju jer su ilokucioni govorni
činovi definisani takvim sadržajem.
Prema devetom kriterijumu razlikujemo ilokucione činove koji uvek
moraju biti govorni i one koji mogu, ali ne moraju. Izvinjenje spada u činove koji moraju biti govorni. Mi možemo kajanje da pokažemo i neverbalno, ali ono ne spada u ilokucione činove već perlokucione.
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Deseti kriterijum pravi razliku između činova koji zahtevaju vanjezičke institucije za izvođenje (kao što je obećanje pri venčavanju), i činova koji to ne zahtevaju, kao što je izvinjenje. Ostinovi najčistiji primeri performativnih iskaza podrazumevaju da je iskaz deo jednog šireg konvencionalnog postupka, poput obreda venčanja za iskaz obećanja da se verenica uzima za ženu sa svim implikacijama koje to nosi. Prva četiri nužna
uslovi za uspešno izvođenje performativnih iskaza (obeleženih kod Ostina sa A1, A2, B1, B2) imaju širinu da obuhvate i definisanje širih konvencionalnih postupaka.
„(A1) Mora postojati prihvaćen konvencionalni postupak, sa određenim konvencionalnim učinkom, pri čemu taj postupak mora u sebe uključivati i iskazivanje određenih reči od strane određenih osoba, u određenim
okolnostima.
(A2) Uz to, te posebne osobe i okolnosti u datom slučaju moraju biti
podesne za prizivanje posebnog postupka koji je u pitanju.
(B1) Taj postupak moraju izvršiti svi učesnici, jednako tačno i
(B2) potpuno.“
Poštovanjem ovih uslova se ograđujemo od slučajeva gde bi poštar
venčavao, gde bi sveštenik venčavao u krajnje neprikladnim okolnostima,
kada bi to činio tekstom koji se konvencionalno ne koristi u te svrhe.
Jedanaesti Serlov kriterijum pravi razliku između činova u kojima
odgovarajući ilokucioni glagol ima performativnu upotrebu i onih činova
za koje se ne upotrebljava ilokucioni glagol. Na primer „Izvinjavam se“ je
uobičajeni ilokucioni glagol sa kojim počinje čin izvinjenja, dok zastrašivanje nema uobičajenu upotrebu glagola tipa „Zastrašujem te…“, Takvo
zastrašivanje bi bilo neozbiljno. Ovde još jednom napomenjem da ilokucioni glagoli nisu rezervisani za izvođenje jednog ilokucionog čina. Oni se
zaustavljaju na različitim tačkama više ravni ilokucione snage, već kako
smo videli da se ilokuciona snaga može analizirati preko različitih kriterijuma, i mogu biti upotrebljeni na različite načine.
Neki govorni činovi se razlikuju prema stilu izvođenja ilokucije,
dok im je, na primer, ilokuciona suština ili iskazni sadržaj isti. „Proglašavam osobu S starateljem“ i „Poveravam starateljstvo osobi S“ razlikuju se
samo po stilu.
Serl zaključuje razmatranje kriterijuma sa primedbom da jednim
istim iskazom možemo izvesti nekoliko različitih ilokucionih činova jer
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postoji više različitih ravni ilokucione snage i zato što se govorni čin može izvesti sa raznim namerama.19
Analiza ilokucionog čina izvinjenja
preko uslova i pravila za njegovo izvođenje
U nastavku ću odgovarati na pitanje zašto je izvinjenje performativni
iskaz sa izraženom ilokucionom snagom. Služiču se uslovima koje za perfomativne iskaze navodi Ostin, dopunjavajući njegove formulacije Serlovom sistematizacijom pravila za izvođenje ilokucionih činova. Notaciju u
zagradama prenosim od Ostina20 kako bi čitalac lako uporedio na koje opšte formulacije nužnih uslova uspešnosti pefromativnih iskaza se odnose
uslovi konkretizovani na slučaju izvinjenja.
Prihvaćen konvencionalni postpuak za izvinjenje postoji, on počinje
sa „Izvinjavam se…“, pri čemu podrazumevam konvencionalni učinak da
neću ponoviti A. (A1). Te reči izgovaram ja, govornik, u odgovarajućim
okolnostima kada je izvinjenje podesno iskazati. (A2) Postupak izvinjavanja ja, kao jedini učesnik koji je obavezan da se izvini, moram izvesti tačno (B1) i potpuno (B2). Ovi uslovi formulisani su prema Ostinovim nužnim uslovima za uspešne performativne iskaze, a prema Serlu bi oni odgovarali pravilu iskaznog sadržaja. Prema njemu ovo pravilo se može razložiti na dva uslova. Prvi je formulisan na sledeći način: „G izražava iskaz
da p u izričaju R.“21 Primetimo da je izdvojen iskazni sadržaj od ilokucione snage jednog iskaza. A drugi uslov glasi: „Izražavajući da p, G predviđa budući G-ov čin A.“ Ovaj uslov definiše koje specifične odlike iskaza
ulaze u obim sredstava za pokazivanje ilokucione snage. U slučaju specifičnih odlika iskaznog sadržaja izvinjenja, izražavajući da p iskazujem nešto o sebi, a značenje iskaza je takvo da ako je on istinit, onda je istina i da
ću se ja kloniti budućeg ponavljanja čina A.
Serl uvodi i takozvana pripremna pravila za izvođenje ilokucionog
čina koje ne nalazimo kod Ostina. Izvinjenje se izriče samo ako i meni kao
govorniku i onome kome se izvinjavam kao slušaocu nije očigledno da bih
19 Primer koji Serl daje je iskaz koji daje jedna žena na zabavi: „Zaista je kasno.“ Taj iskaz
se može razumeti kao prigovor njegovom sagovorniku koji je upravo rekao da je stvarno još rano,
a njenom mužu može izgledati kao predlog ili zahtev da odu sa zabave.
20 Ostin, Džon L, Kako delovati rečima, 25. Serlova pravila nalaze se u Serl, Džon, Govor
ni činovi, 121-132.
21 Serl, Džon, Govorni činovi, 122 i 114.
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se ja izvinila u normalnom toku događaja. Uslov neočiglednosti javlja se u
toliko vrsta ilokucionih činova da ga Serl smatra uslovom za sve činove.22
Takođe, uslov koji ulazi u pripremna pravila bi bio da ja jesam u poziciji
koja zahteva izvinjenje i da sam tu poziciju prihvatila, tj. prihvatila odgovornost za počinjeno A radi kojeg se izvinjavam. Izvinjavajući se ja podrazumevam i da je izvinjenje slušaocu potrebno. Pripremni uslovi se odnose
na stanja koja se pri izvođenju čina podrazumevaju.
Ja sam prethodno razmislila o postupku za koji se izvinjavam, žao mi
je, želim da se izvinim i ne nameravam da ponovim A. (Г1) Ovaj uslov
se prema Serlu odnosi na pravilo iskrenosti. U kojim god ilokucionim činovima postoji psihičko stanje naznačeno u uslovu iskrenosti, izvođenje čina važi kao izraz tog psihičkog stanja.23 Čin koji, na primer, ne podrazumeva psihičko stanje je pozdravljanje sa „Zdravo“. Po Serlu izgovaranje tog pozdrava nema ni iskaznog sadržaja ni uslova iskrenosti. Pripremni uslov bi bio da je govornik tek sreo slušaoca, a suštinsko pravilo da se time pokazuje učtivo prepoznavanje slušaoca. Suštinsko pravilo
za izvinjavanje je u obavezanosti da ću se u budućem vremenu ponašati
dosledno svom izvinjenju (što kod Ostina predstavlja Г2 uslov). Poznato je da se neki ljudi stalno izvinjavaju ali ne menjaju ponašanje, i da smo
im skloni reći „Nemoj mi se izvinajvati“ misleći pod time da takva izvinjenja ne ispunjavaju svoju suštinu. Namera sa kojom se izvinjavam ima
dva smera, jedna se odnosi na mene (govornika) – ne nameravam da ponovim A, a druga se odnosi na onoga kome se izvinjavam – da ga navedem da mi oprosti i da se ponovo ponaša sa poverenjem. Prva namera je
ona koja ulazi u psihička stanja neophodna za izvinjenje jer se tiče govornika na kome je kompetentnost i odgovornost za ovaj čin, i ono je uspešno i bez oproštaja.
Svi do sada navedeni uslovi bi prema Serlu pripadali semantičkim
pravilima za upotrebu sredstava za pokazivanje ilokucione snage izvinjenja. Uzimajući opšte crte za objašnjenja sintakse i semantike od Čomskog,
Fodora, Kaca i Postala, Serl smatra da se pravila o ilokucionim činovima
vezuju za neke proizvode kombinatornih operacija semantičkih komponenti, a ne za elemente stvorene sintaktičkom komponentom. Serl i Ostin
se slažu da možemo govoriti o performativnosti pojedinih primera iskaza,
a ne o tipovima. Zato data pravila Serl naziva semantičkim.
22 Više o tome u Serl, Džon, Govorni činovi, 130.
23 Serl, Džon, Govorni činovi, 124.
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Grajsove maksime u svetlu uslova
za izvođenje ilokucionih činova
Serl pravi razliku između izvođenja izričajnih činova koji se odnose
na izricanje skupa reči, iskaznih činova za čiji termin se vezuje referencija i predikacija, i ilokucionih činova, pojašnjavajući njihovu razliku preko situacija kada se ovi činovi poklapaju ili ne poklapaju. Tako jedan iskaz
može imati različite izričaje, a isti izričaj izrečen od dva različita govornika ili od strane jednog istog govornika u različitim situacijama ne mora biti izvođenje istog iskaznog i ilokucionog čina. Ilokucioni i iskazni činovi
sastoje se u izricanju reči u rečenicama u određenim kontekstima, sa određenim namerama i pod određenim uslovima o kojima smo već govorili u
vezi sa ilokucionim činovima.24 Na ovom mestu uvodim razmatranja uloge konteksta u impliciranju značenja izrečenog iskaza, koja je Pol Grajs
započeo u „Predavanjima Vilijama Džejmsa“ 1967. održanim na Harvardu, a naslovio ih je „Logic and Conversation“.25
Grajs je naglasio značaj razlikovanja šta reči kažu ili impliciraju od
onoga što mi njihovim izgovaranjem impliciramo s obzirom da se ono događa u određenom kontekstu, sa izvesnom namerom, ponekad sa višeznačnošću mogućih tumačenja koja se eliminišu tek razumevanjem konteksta, namere, a nekada i prekršenih pravila uobičajenog govora. Razlikovanje onoga šta reči kažu i šta mi njihovim izgovaranjem impliciramo potiče od Vitgenštajna, ali ga Ostin nije sprovodio u svojim razmatranjima govorno-jezičkih iskaza.26 Od Grajsa, sedamdesetih godina 20.veka, lingvisti
će početi odvojeno da razvijaju značenje semantike i pragmatike, do tada
je znak (sign) bio poistovećen sa njegovim značenjem.27 Semantičko pitanje je «Šta p znači» i ono prethodi odgovaranju na pitanje «Šta je hteo reći
sa p?». Semantika objašnjava smisao (sense) izraza (logičko ili konvencionalno značenje), a semantika zajedno sa pragmatikom objašnjava snagu
(force) izraza (njegovu ilokucionu snagu). Stav je pri tom da značenje ne
24 Serl, Džon, Govorni činovi, 70-71.
25 Tekst objavljen u The Logic of Gramar, D.Davidson and G.Herman (eds), Dickenson,
Encino, CA, 1967, 64-75. Preštampan u kolekciji većine njegovih značajnih radova objavljenih tokom života: Grice, Paul, Studies in the Way of Words, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, 1989.
26 Atlas, Jay David, Logic, Meaning and Conversation: Semantical Underdeterminacy, Im
plicature, and Their Inference, Oxford University Press, 2005, 46, kako sam Grajs kaže u tekstu
«Reply to Richards» iz 1986. štampanom u The Conception of Value, 2001.
27 Harris, Randly Allen, „The Linguistic Wars“,Oxford University Press, New Yourk, 1993,
185. Pogledati i fusnotu 37.
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može biti sveobuhvatno dostignuto semantikom ako joj se ne pridruži pragmatika. Ovaj rad je pisan sa pozicije koja izvinjenje sagledava i kroz sadržaj iskaza kojima se izražava i kroz načine upotrebe takvih iskaza, razmatrajući kako se njihovo značenje menja preko različitih upotreba i šta se
dešava sa ilokucionom snagom.
Konverzacione implikacije28 su upravo primeri jezičkih iskaza koji
pored doslovnog, konvencionalnog značenja prenose i druga značenja koja proizlaze iz konteksta, namere govornika i interpretacije slušaoca, pod
pretpostavkom da govornik poštuje princip kooperativnosti. Grajs je uveo
termin konverzacione implikacije i razvio mehanizam njenog izvođenja
putem principa kooperativnosti. Mehanizmom izvođenja konverzacione
implikacije Grajs je hteo pružiti putokaz kojima slušalac interpretira sadržaj koji nije „izrečen“,29 tj. koji stoji iza onoga šta je rečeno u tehničkom
smislu. Konverzacione implikacije, objašnjene preko principa kooperativnosti, od strane Grajsa, interesantne su jer ističu da je značenje onih jezičkih iskaza koji se ne daju shvatiti doslovno na osnovu značenja reči koje
se u njima pojavljuju implicirano, tako da je od mnogo mogućih značenja
jedno ispravno. Nivo determinisanosti njegovim mehanizmima raspravljan od strane različitih autora. Sledeće pitanje je u kojoj meri može biti postignuta ilokuciona suština indirektnim govorom? Kršenje kojih Grajsovih
načela konverzacije onemogućava njeno dostizanje za različite ilokucione činove? Osetljivost na različite prekršaje varira od čina do čina, a ja ću
u ovom radu razmatrati kako kršenje Grajsovih mksima konverzacije utiče na ostvarivanje ilokucione suštine izvinjenja.
Prema Grajsu svi razgovori prilagođeni su specifičnim svrhama kojima imaju prevashodno služiti, i sa njima su povezana njegova načela konverzacije. On je formulisao načela konverzacije prema tome kao da je opšta svrha razgovora maksimalno efektivna razmena informacija; ali smatrajući je previše uskom, krajnju svrhu razgovora je video u uticanju ili
28 U literaturi na srpskom jeziku susrela sam se sa sledećim varijacijama termina: „konverzacione implikature“ (Prćić, Tvrtko, „Mali englesko-srpski rečnik pragmatičkih termina“, Diskurs
i diskursi, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, 2010.); „konverzacione implikacije“ (Savić, Svenka, Diskurs analiza, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi
Sad, 1993.); i na hrvatskom jeziku „konverzacijske implikature“ (Kordić, Snježana, «Konverzacijske implikature», Suvremena lingistika, Zagreb, 1991, 17/31-32, 87-96). Opredelila sam se za prevod Svenke Savić.
29 Kordić, Snježana, «Konverzacijske implikature», Savremena lingvistika, Zagreb, 1991,
17/31-32, 88.
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upravljanju akcijama drugih.30 Načela komunikacije Grajs ne vidi kao proizvoljne konvencije već kao slučajeve opštih pravila koja upravljaju racionalnim, kooperativnim ponašanjem. U prilog tom stavu daje primere kako
princip kooperativnosti funkcioniše u nekoj drugoj sferi koja podrazumeva sporazum (transaction) koja nije razgovorna razmena, pa uzima primer
u kome dvoje ljudi popravljaju kola.
Razmatranje principa kooperativnosti koji se ostvaruje sleđenjem
izvesnih načela (maksima) u razgovornoj razmeni, omogućuje nam izobraziti korake kojima govorno jezički iskaza prenesenog značenja zadobija jedno određeno značenje, korake kojima je ono implicirano. Ukoliko
se u razgovoru slede sve maksime na delu su standardne implikacije, kako ih Levinson naziva, a Grajs, generalizovane implikacije.31 Za zadobijanje značenja iskaza tada je dovoljno razumeti značenje reči koje se u njima pojavljuju i nemati razloga za sumnju da sagovornik krši neke maksime principa kooperativnosti. Navešću dva Grajsova primera generalizovane konverzacione implikacije, primera u kojima bi mogla postojati sumnja
da se krši maksima relevantnosti, ali se ne krši:
Primer 1. A: Nemam benzin. B: Pumpa je iza ćoška.
Primer 2. A: Smit izgleda da nema devojku ovih dana. B: On je plaćao dosta poseta Njujorku u poslednje vreme.
U drugim slučajevima, konverzaciona implikacija se pojavljuje kada govornik namerno krši neki od navedenih načela, ali s pretpostavkom
da se ipak uopšteno drži principa kooperativnosti, tj. da ima saradnički odnos i želi posredovati neko značenje, a ne nekim nevezanim odgovorom
dati do znanja da ne želi razgovarati. Tačno poznavanje načela koje je prekršeno, i razloga zašto bi ono moglo biti namerno prekršeno, omogućava nam rekonstruisanje argumentacije za prihvatanje određenog značenja
kao ispravnog. Pretpostavlja se pri tom, da kršenje nekog načela nije proizvod nemogućnosti da se u izvesnoj konverzacijskoj situaciji zadovolje
dve maksime istovremeno, jer ima slučajeva kada, na primer, nismo u mogućnosti da istovremeno ispunimo zahtev da budemo informativni koliko
je potrebno i zahtev da za to što izričemo imamo adekvatnu evidenciju.32
30 Grice, Paul, Studies in the Way of Words, 28.
31 Levinson, Stephen, Pragmatics, Cambridge University Press, Cambridge, 1984, 104.
32 A: Gde živi osoba C?
B: Negde na jugu Francuske.
Grice, Paul, Studies in the Way of Words, 30. Primer je sa 32. strane.
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U prethodnom poglavlju nismo govorili o tri Serlova uslova (1, 8 i 9).
Osmi i deveti uslov je nazvao uslovima koji regulišu kako se govornikova
namera, definisana suštinskim uslovom, ostvaruje. U vezi sa Grajsom govoriću najpre o prvom Serlovom uslovu koji glasi: „Važe normalni uslovi
inputa i autputa“,33 pod inputom podrazumevajući uslove razumevanja, a
pod autputom uslove za razumljiv govor. Oba ova uslova uključuju, na primer, da govornik i slušalac imaju potrebno poznavanje jezik na kom se odvija komunikacija, da su svesni onoga što čine govoreći, itd. Po mom mišljenju, jedan broj Grajsovih maksima34 reguliše ono što Serl veoma široko definiše prvim uslovom. Iskazi koji zadovoljavaju Grajsove maksime
predstavljaju jasne i doslovne iskaze, a iskazi koji ih krše su indirektni, čije značenje se zadobija naknadno. Rekla bih da preostala Serlova pravila u
većoj meri obezbeđuju da slušalac razume dati iskaz kao govorni čin određene vrste. Tako pravila koja uopštava sa primera obećanja na sve ilokucione činove izostavljaju ovaj prvi uslov. Da li izvinjenja iskazana konverzacionim implikacijama mogu biti uspešna u Osniovom i Serlovom smislu? Pretnje mogu biti primer ilokucionih činova koji bolje trpe konverzacione implikacije nego izvinjenja i obećanja.
Grajsove maksime modaliteta smatram da mogu biti deo prvog uslova. One se odnose na način na koji se govori, dok se sve druge maksime
odnose na sadržaj govora. Videćemo potom kako poštovanje maksima koje se odnose na sadržaj izrečenog iskaza doprinose jasnoći izvinjenja, i da
li kršenje istih utiče na uspešnost ilokucionog čina izvinjenja. Supermaksima za načela modaliteta glasi „Pokušaj da tvoj doprinos razgovoru bude
što jasniji“, što podrazumeva da se: 1. izbegava nejasnost izraza, 2. dvosmislenost, 3. nepotrebna opširnost i 4. da se govori metodički po redu.
Kako bi ilokucioni čin izvinjenja bio informativan koliko je potrebno,
što nalaže prva Grajsova maksima kvantiteta, govornik treba da je jasan za
šta se izvinjava. „Izvini za sve što sam loše učinila“ bio bi iskaz koji krši
ovu maksimu. Iskaz govori da mi je žao što sam te povredila, ali nije izvinjenje. Informacija za šta se izvinjavamo garantuje prisustvo svesti o postupku koji ne treba ponoviti, ako ona ostane zamagljena, nejasno je da li
je prisutna ili ne, i da li je ilokuciona suština izvinjenja ispunjena. Pri ovako šrioko formulisanom izvinjenju često je uključeno i kršenje prve maksime kvaliteta jer neodređenost i obim postupaka koji je definisan kao „sve
33 Serl, Džon, Govorni činovi, 114.
34 Za objašnjenje maksima vidi Grice, Paul, Studies in the Way of Words, 33 – 37.
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što nekog čini da se loše oseća“, može uključivati i postupke za koje se ne
kajemo, a zbog kojih se osoba kojoj se izvinjavamo oseća loše. Smatramo
da se oseća loše iz svojih pogrešnih uverenja ili psihičke slabosti. Videćemo kasnije detaljnijom analizom da kršenje prve maksime kvaliteta čini
ilokucioni čin izvinjenja neiskrenim.
Grajsova druga maksima kvantiteta glasi „Neka tvoj doprinos ne bude informativniji nego što je potrebno.“35 Ako bi informativnost išla u smeru očiglednosti da ja postupak A više ne ponavljam, a ipak se ovom prilikom izvinjavam što sam ranije činila A, ova Grajsova maksima bi bila slična Serlovom petom uslovu za izvođenje ilokucionih činova. O petom uslovu govorili smo kao o zahtevu za neočiglednošću u okviru pripremnih pravila, a ovde iznosim obrazloženje u Grajsovom smislu. Zamislimo izvinjenje dopunjeno dokazima koliko puta već uspešno nisam ponovila delo radi
kog se izvinjavam: „Izvini što sam ti tada uzela novac bez pitanja. Nisam
to kasnije nikada ponovila iako je bilo prilike.“ Da li obrazlaganje uspešnosti nečinjenja A doprinosi snazi izvinjenja? Pri izvinjavanju poželjno je
da je govornik u psihološkom stanju žaljenja, a pomenutim dodatkom ono
se preinačuje u zadovoljstvo sobom zbog istrajavanja u odluci, a u slušaocu budi osećanje neprijatnosti i nesigurnosti da je mogao biti prevaren,
a ne spokojstvo. Tako se narušava snaga izvinjenja. Na tematskom nivou
prelazi se sa teme izvinjenja za postupak koji je sagovornika povredio na
situacije kada sam „mogla da izneverim, ali nisam.“ Osnaživanje pozicije mojih mogućnosti, oslabljuje snagu govora o volji koju imam da ne ponovim A, koja je ključna za izvinjenje. Naše želje mogu biti van naših mogućnosti, mogućnosti sužavaju opseg želja na ostvarive, a ono što hoćemo učiniti sužava i polje mogućnosti. Osnaživanje polja mojih mogućnosti se događa unutar formulacije koja naizgled ima za cilj izraziti upravo
snažnu volju i argumente da je ta volja već delatna. U navedenim primerima jača je poruka da „govornik nije ponovio A, ali je mogao“, od poruke
da „govornik koji se izvinjava i nije ponovio A, u buduće i neće“. Osnaživanje pozicije mogućnosti u slušaocu može izazvati čak i zahvalnost i poštovanje prema govornikovom suzdržavanju, a prelaz iz povređenost u zahvalnost će biti nagao.
Iskazi izvinjenja mogu biti informativniji i na drugačiji način. Na primer, sledeći iskaz izvinjenja je dopunjen davanjem razloga zašto sam učinila A za koje se izvinjavam: „Izvini što sam te ostavila, iznervirala sam
35 Grice, Paul, Studies in the Way of Words, 34.
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se“. U datom primeru, razlog koji govornik navodi da ga je, kako on vidi,
uveo u prekršaj, i stavio u poziciju da treba da se izivini, umanjuje odgovornost koju on ima za postupak. Iako izgleda da govornik potpuno sebe
smatra odgovornim za emocionalno stanje koje ga je zahvatilo, što je neretko nerelano viđenje situacije, on ne vlada tim stanjem. Davanje razloga
koji je govornika uveo u prekršaj, može služiti kao izgovor ili opravdanje36
i umanjivati ili potirati ilokucionu snagu izvinjenja, jer je preuzimanje odgovornosti, po mom mišljenju, preduslov za uspešno izvinjenje.
Prema Ostinu, minimalni zahtev za jednog izvršioca da bude odgovoran za svoj postupak je da mu nije raspoloživ neki izgovor (excuse), tj. da
bude netačno okarakterisati čin na jedan ili drugi način kao nešto za šta nije
bio potpuno odgovoran. Na primer, da mu nije dostupno opravdanje poput
bila je slučajnost, greška, nenamerno sam tako postupio, iz nespretnosti ili
nesposobnosti, zbog okolnosti. Razmotrimo primer: „Izvini što sam ga pustila da ostane, bio je navalentan.“ U ovom primeru govornik sebe ne smatra odgovornim da odbije osobu koju ne želi u svom prisustvu kada ona izvrši jači pritisak. Kada govornik ne preuzima odgovornost za postupak, slušalac ne može imati poverenja da ga neće ponoviti. Ukoliko govornik doda da je u međuvremenu stekao, na primer, sposobnost odupiranja pritisku,
izvinjenje će biti osnaženo. Ali sličan dodatak ne može se upotrebiti kada
su okolnosti izgovor, jer iako su se promenile, ne može garantovati reakciju
ako se ponove. Dopunjavanje izvinjenja razlogom za počinjenu grešku, govornik otvara raspravu koju je pitanje kako će rešiti u svoju korist.
Zaključujem da kršenjem druge maksime kvantiteta, kada prekomerna informativnost ide u smeru odgovora na nepostavljeno pitanje „Zašto si
učinio A?“, izvinjenje ne može doseći ilokucionu snagu dok pitanja koja se
podižu u vezi sa odgovornošću ne nađu odgovore, tako da slušalac zna da
govornik odgovorno tvrdi da neće ponoviti A. Govornik može na tri način
da se postavi prema odgovornosti i neispravnosti postupka. Navedeni primeri govore o situaciji gde govornik priznaje da je postupak loš, ali ne prihvata potpuno odgovornost. U drugoj situaciji govornik prihvata odgovornost, ali odbija da je postupak bio loš. Da li ćemo biti skloni da prihvatimo
izvinjenje koje je dato, ne zato što sam govornik postupak smatra lošim,
već zato što nas povređuje i on ne želi da ga ponavlja? Možemo reći da
36 O razlici između opravdanja i izgovora pogledati Austin, John L., „A Plea for Excuses“,
Philosophical Papers, Urmson J.O. and Warnock G.J (ed.), Oxford University Press, Oxford, 1961,
124-125.
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postoji žaljenje, ali samog govornika isti postupak prema njemu ne bi povredio, to nije kajanje istomišljenika. Izvinjenje pri kom govornik priznaje da je postupak bio loš i prihvata odgovornost, ako je izvedeno po ostalim pravilima za ilokucioni čin, skloni smo da prihvatimo. Odnos izvinjenja, odgovornosti i stava prema sopstvenom ponašanju je opsežan. Uvodi
nas u razmatranja šta podrazumevamo pod činjenjem, kako vidimo odgovornost pri različitim postupanjima, i kako ih ocenjujemo kao dobra ili loša, ispravna ili neispravna. U ovom radu držaću se okvira filozofije jezika,
te pomenuta pitanja ostavljam nerazmatrana detaljnije.
Doprinos razgovoru neka bude relevantan je jedina Grajsova maksima koja pripada kategoriji koja se odnosi na regulisanje relacija među konverzacionim iskazima. Zamislimo kontekst u kom roditelj poverava baki
da čuva dete predškolskog uzrasta. Roditelj kaže: „Nije trebalo da mu daješ obrok tri puta u toku pre podneva“. Baka odgovara: „Izvini što sam dala detetu da jede.“ Bakin odgovor se ne odnosi na pitanje načina hranjenja
deteta, preinačuje ga u opštije pitanje o hranjenju ili ne hranjenju, koje za
roditelja nije upitno. Pomeranje fokusa oblikovano je kroz izvinjenje, ali
koje ovde ne funkcioniše kao izvinjenje. Izvinjenje je ironično, baka smatra da nahranivši dete nije učinila ništa loše, a izvinjava se upravo za suprotno. Pored kršenja maksime relevantnosti u ovom primeru je prekršena i prva maksima kvaliteta kojom se nalaže da govornik ne govori ono
šta veruje da je neistinito. Kršenje maksime relevantnosti dovodi do prekida razgovora, često implicirajući razlog iz kog se to čini. Na primer, iskaz
„Izvini što sam dala detetu da jede“ može implicirati da baka misli da nije
bitno kada i sa čim hrani dete, već da je bitno samo da ono nije gladno. Da
je baka odgovorila da je danas veoma sunčan dan, grubo bi odbila da ono
što kaže bude u vezi sa prethodnim iskazom, implicirajući da zamerka roditelja ne treba da bude diskutovana.
U nastavku ću govoriti o tome kako se Grajsova prva maksima kvaliteta, koju smo pominjali, uklapa u uslove izvođenja ilokucionih činova, zatim o drugoj maksimi kvaliteta. Prva maksima kvaliteta nalaže da se
ne govori ono u šta se veruje da je neistinito.37 O iskazu „Pada kiša“, koji
se izriče kao tvrdnja, može se suditi kao o istinitom ili lažnom, ali se tako
može suditi i o performativnom iskazu „Tvrdim da pada kiša“. Na osnovu toga Ostin zaključuje da između izricanja iskaza kojima se pri tom nešto čini i mogućnosti da taj iskaz bude istinit i lažan nema nužne protivu37 Grice, Paul, Studies in the Way of Words, 34.
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rečnosti.38 Tvrdnja podležu svim vrstama promašaja kojima podležu i performativi.39 Ilokucioni činovi ne mogu biti lažni već neuspešni u zavisnosti od toga na kom mestu u uslovima izvedbe čina dolazi do greške. U slučaju ilokucionih činova tvrđenja, Grajsova prva maksima kvaliteta ulazila
bi u pravila iskrenosti. Međutim, ne zahtevaju svi ilokucioni činovi istinitost p-a na način na koji je to uobičajeno za činove tvrđenja, protivurečenja, argumentisanja. Istinitost iskaza „Tvrdim da pada kiša“, zavisi od činjenice da li zaista pada kiša. Performativni iskaza „Izvinjavam se“ zavisi
od uspešnost mog izvođenja, to je činjenica koja ga čini izvinjenjenjem.40
Iskaz „Izvinjavam se što sam učinila A“ ne razmatramo u smislu njegove
istinitosti, već da li je moje izvinjenje uspešno. Međutim, postoji izvestan
broj tvrdnji koje trebaju biti istinite da bi „implicirale“ uspešan performativni iskaz izvinjenja:
– Kada je istina, a ne laž da sam učinila A za šta se izvinjavam. U suprotnom, postavljalo bi se pitanje zašto se izvinjavam za delo koje nisam
učinila.
– Kada je istina, a ne laž da su se određeni uslovi za izvinjenje ispunili, naročito A1 i A2 uslovi prema Ostinovoj notifikaciji.
– Kada je istina, a ne laž da su se uslovi koje Ostin obeležava sa Г ispunili, naročito onaj da mislim da imam razloga da se izvinim.
– Kada je istina, a ne laž da sam obavezna da više ne činim A.
Ostin razlikuje promašaje koji nastaju kršenjem uslova A i B, njih
naziva zastojima, i promašaje koji nastaju kršenjem uslova Г, koje naziva zloupotrebama.41 Tako bi izvinjenje bez osećaja žaljenja ili kajanja bilo neiskreno, a pomenuti slučaj izvinjenja kada se ne menja ponašanje za
koje se izvinjava bi bio nedosledno izvinjenje. Greška kod neiskrenih ilokucionih činova dolazi pri kršenju Г1 uslova, a kod nedoslednih pri kršenju Г2 uslova.
Druga maksima kvaliteta koja nalaže da se ne govori ono za šta nedostaje odgovarajuća evidencija važila bi kao pripremni uslov za čin tvrđenja. Bilo bi potrebno da govornik ima dokaze da p.
Serlov osmi uslov ilokucionog čina je sličan Grajsovom objašnjenju
pod kojim uslovom možemo govoriti o prisustvu konverzacione implika38 Ostin, Džon L, Kako delovati rečima, 155.
39 Dati stav Ostin brani u Ostin, Džon L, Kako delovati rečima, 156 i dalje.
40 Ostin, Džon L, Kako delovati rečima, 56.
41 Dva poglavlja (III i IV) u Kako delovati rečima Ostin posvećuje doktrini promašaja, a
pominju se prvi put u Ostin, Džon L, Kako delovati rečima, 24.
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cije. Serl sam navodi kako je njegova verzija popravljena Grajsova analiza, ali na ovom mestu nećemo ulaziti u izmene koje je Serl načinio.42 Najpre, navešću Serlov osmi uslov: Govorno lice namerava da kod slušaoca
proizvede znanje da izgovaranje rečenice R treba da važi kao govornikovo
preuzimanje obaveze da učini A. Govorno lice namerava da pomoću namere proizvede znanje i njegova namera je da sama namera bude prepoznata pomoću slušaočevog znanja značenja rečenice R.43 Veoma je važno
za ilokucioni čin izvinjenja da se slušalac uveri da govornik ima nameru da
proizvede ilokucioni efekat. U tom prepoznavanju se i ostvaruje ilokucioni
efekat, kada ono ne bi postojalo ne bi ilokucioni čin izvinjenja bio uspešan.
U tom smislu je i govornik svestan da želi proizvesti ilokucioni efekat i
to ostvaruje upotrebnom konvencionalih sredstava izražavanja izvinjenja.
Ova sredstva konvencionalno povezuju prepoznavanje sa proizvođenjem
efekta. U sličnom smislu Grajs objašnjava prisustvo konverzacione implikacije samo ako govornik, koji je govoreći p implicirao q, misli (i očekuje da slušalac zna da on misli) da je u slušaočevoj kompetenciji da izvede,
ili intuitivno shvati, da će se q morati pretpostaviti ako se smatra da je govornik kooperativan. Još jedna naznaka da je govornik nameravao da slušalac zaključi q jeste da kooperativni govornik nije učinio ništa da slušaoca
spreči da zaključi q.44 Ovakva formulacija dosledno inkorporira dvosmerni
karakter komunikacije unutar razjašnjivanja procesa formiranja prenesenog značenja. Utisak neizvesnosti impliciranog se smanjuje podsećanjem
da šta će biti rečeno nije ostavljeno potpuno na govorniku, i ne zavisi samo od njegovih namera, jer ako ono ne bude pogađalo u ono šta slušalac
može shvatiti, uzeće se za promašen način da kaže ono što je hteo. Izvinjenje, takođe, da bi bilo uspešno kao ilokucioni čin, podrazumeva dvosmerni karakter komunikacije unutar koje se zbiva, i ne trpi narušavanje poruke
izvinjenja koja se može dogoditi na razne načine opisane u radu.
Zaključak
Svi primeri koje Grajs daje po njegovom shvatanju su uspešni ako su
izgovoreni namernim kršenjem maksima jer proizvode konverzacionu implikaciju. Iskazi su jedino neuspešni, u Grajsovom smislu, ako se nespret42 Serl, Džon, Govorni činovi, 119. Vidi još 96-105.
43 Serl, Džon, Govorni činovi, 119.
44 Grice, Paul, Studies in the Way of Words, 31.
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no krše maksime ili ako se ne poštuje osnovni princip kooperativnosti.
Ali iz ugla Ostinovog i Serlovog definisanja uspešnosti ilokucionih činova, iskazi koji ne ispunjavaju uslove izvođenja ilokucionog čina izvinjenja, od suštinskog, preko uslova iskrenosti, uslova iskaznog sadržaja i pripremnih uslova, ne mogu dovesti do njegovog uspešnog izvođenja. Takođe, izvinjenje kao ilokucioni čin slabo trpi izražavanje kroz konverzacione implikacije, indirektno. Čin izvinjenja je naročito osetljiv na, namerno
ili nenamerno, kršenje prve maksime kvaliteta da se ne govori ono u šta se
veruje da je neistinito, jer narušava uslov iskrenosti. Osetljiv je na kršenje
maksime relevantnosti i kršenje prve maksime kvantiteta da se bude informativan koliko je potrebno u zavisnosti od smera informativnosti. U ovom
radu razmatrani primeri iskaza izvinjenja u kojima se kršila neka od ovih
maksima, rezultirali su neuspešnošću ilokucionog čina izvinjenja. Ostaje
ispitati ove zaključke na većem broju primera.
U kontekstu pomirenja, kako na individualnom, tako i na grupnom nivou, postoji potreba da se dogodi čin izvinjenja. Individualna, zrela svest
može pristupiti činu izvinjenja jer ima uvid u štetu koju je nanela drugome, zna svoje odgovornosti i ima svest o pogrešnom govoru ili delovanju,
kao i empatiju kojom razume osobu kojoj se treba izviniti. Brojna pitanja
se otvaraju razmatranjem izvinjenja. Da li je empatija ključni pokretač koji
nas navodi na izvinjenje, ili izmirenje sa sobom, jer mi izvinjenjem vraćamo i sebe na „izabrani put“, a ne samo odnos? Izvinjenje je jedan od zdravih načina rešavanja krivice, događa se kod zrelih ličnosti koje imaju savest, dok krivica onih koji nisu spremni da je sagledaju ili da se menjaju
čeka svoje vreme. „Ko krije presupe svoje, neće biti srećan, a ko priznaje
i ostavlja, dobiće milost.“(Priče Solomunove 28,13). Izvinjenje ima snagu
zaustavljanja, rasterećenja i slobodnog izbora.
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ANA ZOTOVA1
THE PROBLEM OF APOLOGY
IN THE PHILOSOPHY OF ORDINARY LANGUAGE
Abstract:
The paper takes account of an illocutionary force of statements that explicitly ex
press apology starting with words: „I apologize…” A core of an apology, without which
it would not be an apology, is a commitment of a speaker not to repeat the act he or she
is apologizing for. It is characterized by taking a position toward one’s own behavior
through feeling regret or repentance, and thereby it belongs to a group of illocutionary
acts for commitment of which an appropriate emotion is necessary and which are related
to social behavior either of one’s own or of others. What is understood under apology is
presented by its basic characteristics. On that level we can ask a question about relations
among taking responsibility, attitude toward one’s own behavior and a success of the act.
Are we to consider a given apology to be successful not because one finds his or her act
wrong, but because one causes us a harm and does not want to repeat that act? We may
say that there is a remorse, but the speaker would not be hurt by the same act directed to
ward him and therefore it is not a regret of an equal. Illocutionary acts are generally de
fined by John Austin and John Searle as acts when „to say something means to do some
thing“, not in a sense of causing consequences on the activity, thinking or belief of a lis
tener, but in a sense of making (an apology) by uttering it here and now. These acts de
pend upon context and intention of an utterer, so some expressions of an apology in cer
tain contexts and uttered with different intents may not be acts of apology. In the first part
of the paper we list conditions that are to be fulfilled in order to realize an act of apology.
In the second part, we consider a role of the context and the intention in forming a mean
ing of expressions of apology, as well as how breaking certain Grice’s maxims of cooper
ation, under the condition that a speaker generally follows the cooperative principle, af
fects a success of apology.
Keywords: Illocutionary act, Apology, John Austin, John Searle, Paul Grice, Coop
erative principle and its maxims.

1 University of Belgrade, Faculty of Philosophy, Department of Philosophy, anarzotova@
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DARKO PIRIJA1

KRIVNJA, POLITIČKA TEOLOGIJA
I SUVREMENA DRUŠTVA JUGOISTOČNE EUROPE
Rezime:
Zbog ograničenih dosega ostvarenih u poimanju krivnje u isključivo političkim,
pravnim i ideologijskim okvirima dobro je iznova promišljati filozofske, teološke i socio
loške doprinose ovoj temi u kontekstu šireg pitanja stvaranja moralnog subjekta i prosto
ra unutar kojeg on djeluje. Čini se da nakon što se interpretacijska snaga Jaspersove če
tverostruke podjele na kaznenu, političku, moralnu i metafizičku krivnju iscrpila u svjeto
nazorskom pluralizmu i višeznačnom poimanju Boga i čovjeka u kasnoj moderni nije mo
guće graditi metafizički humanizam svjetskih razmjera onako kako ga je on zamislio. Na
dalje, Baumanova postmetafizička misao nudi posve drugačiji prikaz krivnje kada nakon
iscrpne raščlambe zapadnih društava zaključuje da je ona plutajuća ili difuzna, ako ju je
uopće moguće utvrditi. U odgovoru na stanje zapadnih društava u kasnoj moderni sažeto
opisanih riječima „Grijeh bez grešnika, zločin bez zločinca, krivnja bez krivca!“ on zago
vara znatno više autonomije za moralna sebstva pojedinaca i beskompromisno i predano
življenje za Drugog. Posve oprečan stav zauzima Bonhoeffer kada odgovor na pitanje o
osobnoj i kolektivnoj krivnji vidi u heteronomnoj naravi ljudske egzistencije, u suobliča
vanju čovjeka s Kristom. Spoznaja i prihvaćanje vlastite krivnje ali i preuzimanje krivnje
bližnjih jedna je temeljnih zadaća pojedinca i crkve i predstavlja samu suštinu teomorfne
naravi ljudske egzistencije. Ipak, on zagovara i jasnu distinkciju između povijesnog pri
znanja i praštanje krivnje u povijesnom životu naroda koje je samo je blijeda sjena izvan
povijesnog praštanja, Kristovog dara iscjeljenja i oslobođenja čovjeku.
Ključne riječi: krivica, priznanje, politička teologija, Jaspers, Bauman, Bonhoeffer

Uvod
Websterova tvrdnja da „svako etičko promišljanje u sebi sadrži prešutnu ili izrečenu antropologiju i ontologiju povijesti – stvaranje moralnog subjekta i prostora unutar kojeg ovaj moralni subjekt djeluje“2 predstavlja temeljni misaoni okvir ovoga rada unutar kojeg ću razmatrati odnos antropologije i krivnje u djelima K. Jaspersa, Z. Baumana i D. Bonhoeffera. Budu1 Adventističko teološko visoko učilište, Maruševac, Hrvatska, pirijad@gmail.com
2 John Webster, Barth’s Ethics of Reconciliation, (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 98.
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ći da ovi mislioci, unatoč svjetonazorskim razlikama, dijele zajedničko iskustvo života pod Trećim Reichom i otpora nacističkoj ideologiji, ali i nastojanja na poslijeratnoj obnovi europskoga društva, smatram da njihovi uvidi
o naravi i funkciji krivnje u osobnom i socijalnom vidu ljudske egzistencije
mogu doprinijeti dijalogu o obnovi društava na prostoru jugoistočne Europe.
Osnovna pretpostavka koja utemeljuje razmatranje krivnje u ovom
radu je i uvjerenje o nužnosti interdisciplinarnog propitivanja svih fenomena ljudske egzistencije koje svoje opravdanje nalazi u potrebi za razumijevanjem cjelovitog čovjeka, njegove duhovne, socijalne, psihološke,
političke dimenzije. Držim, naime, da je ostvarenje čovjekove slobode,
kao jedne od temeljnih antropoloških vrednota, moguće samo ako je utemeljena na dijaloškom karakteru procesa spoznaje Istine koji svoje sadržaje crpi i oblikuje u iskrenoj, otvorenoj i poniznoj izloženosti sveukupnoj
čovjekovoj zbilji. Znanstveni redukcionizam u obliku instrumentalizacije spoznajnog procesa ili objektivizacije istine vodi svaki pokušaj dubljeg
pronicanja istine njezinoj suprotnosti, samoobmani, i pretvara je u ideološku i doktrinarnu okaminu.3 Zato se ovaj rad bavi Jaspersovim filozofskim
razumijevanjem krivnje u tradiciji egzistencijalističkoga humanizma, Baumanovim sociološko-filozofskim promišljanjem krivnje u tradiciji postmetafizičke misli i Bonhoefferovim tumačenjem krivnje u tradiciji teološke etike luteranske provenijencije. U konačnici, namjera mi je i posredno
ukazati na političku zadaću teologije, koju prvenstveno vidim kao svjedočenje pojedinca i Crkve o prodoru Kristove nove stvarnosti u svijet4 kojim
se razobličuju „poglavarstva i vlasti“ i daruje novi život. Ovakvo shvaćanje političke teologije posebice je važno u ozračju dvojbenog „okretanja
Bogu“5 ili „okretanja religiji“ u kasnoj moderni, ali i u svjetlu ograničenosti političkih, pravnih i ideologijskih kritika krivnje i krivaca.6
3 Ivan Supičić, „O duhovnosti i znanstvenosti u djelu Željka Mardešića,“ Nova prisutnost
VI/1, (2008): 8. Zamijetiti treba i Supičićevo upućivanje na djelo Nikolaja Berdjajeva, Ja i svijet
objekata, (Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1984), 39-41 i 48-53 u fusnoti br. 5. i 6. Znanstveni redukcionizam očituje se i u pokušajima suprotstavljanja pozitivističkog i scijentističkog usko shvaćenog znanstvenog pristupa i duhovne dimenzije ljudske egzistencije koja svoj izričaj često nalazi u teološkoj misli kao i u proglašavanju relativnih znanstvenih istina apsolutnim. Vidjeti i Martin
Buber, „Guilt and Guilt Feeling“, Cross Currents 8 br. 3, 1958, 193-210.
4 Vidjeti J. Louis Martyn, „The Apocalyptic Gospel of Galatians“, Interpretation 54 br. 3
(2000) : 246-266.; M. Volf, Javna vjera: kršćani i opće dobro, (Rijeka: Ex Libris, 2013).
5 Vidi kratku raspravu o ovom pitanju u Frederiek Depoortere, Badiou and Theology, (London: T&T Clark International, 2009), 26-29.
6 Ovime mislim na prijepore izazvane pokušajima da se pitanje krivnje i krivaca za ratna
zbivanja na području jugoistočne Europe razriješi političkim dijalogom (ili njegovim manjkom)
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Karl Jaspers o krivnji
Jaspersova promišljanja o duhovnom stanju njemačkoga društva, ali
cijelog čovječanstva u razdoblju nakon Drugog svjetskog rata, sabrana u
djelu Pitanje krivnje: O političkoj odgovornosti Njemačke, predstavljaju
pozitivno utemeljenje egzistencijalističkoga humanizma shvaćenoga kao
„odgovorni odnos čovjeka i božanskoga u transcendenciji faktičkog svijeta“.7 Potpunije ih se može razumjeti i ako ih se promatra šire u kontekstu Sartreove rasprave u djelu Egzistencijalizam je humanizam, objavljenom iste, 1946. godine, u kojem ovaj aktivni sudionik Pokreta otpora
protiv nacizma otvara novo poglavlje u traganju za metafizičkim osnovama i sadržajem ljudske egzistencije, ali utemeljenom na egzistencijalističkom humanizmu ateističke provenijencije. Obje rasprave, ponikle na stratištu čovjeka i čovječnosti tijekom i nakon holokausta i posvemašnjeg ratnog opustošenja, nipošto ne treba shvatiti kao puke filozofske rasprave,
već kao pokušaje konkretne političke, ali i duhovne obnove ne samo njemačkoga društva, već i cijelog čovječanstva – individualno i socijalno. Za
još potpunije razumijevanje povijesnog i misaonoga konteksta treba spomenuti i gotovo istovremenu pojavu Heideggerova Pisma o humanizmu
(1946/1947), u kojem on, suprotno Jaspersu i Sartreu, zagovara „prevladavanje/prebolijevanje (Verwendung) humanizma kao metafizičkog subjektivizma čovjeka“8 ili, prema G. Stegneru, nudi „novo i produbljenije razumijevanje humanizma.“9 U tom kontekstu valja imati na umu i novo razumijevanje Heideggerove suradnje s nacističkim režimom nakon objave
novih dijelova „crnih bilježnica“ koje otkrivaju njegovu, do sada samo naslućivanu, dublju povezanost s nacističkom ideologijom.10
Samo „transcendentalno zasnovana crkvena ili filozofska vjera“11 može pružiti osnovu za izgradnju novoga svijeta, tvrdi Jaspers, i pobliže pojašnjava što je u srži ove duhovne obnove ili pročišćenja: ili prihvaćamo
krivnju „čime će naša duša krenuti putem preobrazbe – ili ćemo potonukao i pravnim putem kroz sudove pojedinih zemalja i Međunarodni sud za ratne zločine u Haagu.
7 Žarko Paić, „Prebolijevanje zla“, str. 2 u Zarez, br. 178, 21. travnja, 2006, pristupljeno 19.
6. 2015. na http://www. zarez.hr/clanci/prebolijevanje-zla
8 Isto.
9 Georg Stenger, „Wie aktuell ist Heideggers Humanismusbrief?“ u Prolegomena 8 (1)
2009, 55-78.
10 Philip Oltermann, Heidegger’s ‘black notebooks’ reveal antisemitism at the core of his
philosophy. (2014, ožujak 13), The Guardian, pristupljeno 20. 5. 2015. na http://www.theguardian.
com/books/2014/mar/13/martin-heidegger-black-notebooks-reveal-nazi-ideology-antisemitism
11 Karl Jaspers, Pitanje krivnje, (Zagreb: AGM, 2006), 14.
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ti u prosječnost ravnodušnog, pukog života.“12 Prvi korak u prihvaćanju
krivnje je svijest o kaznenoj i političkoj odgovornosti njemačkog naroda,
a ona proizlazi iz unutarnjeg zaokreta u suočavanju s vlastitim zločinima,
ali i u dijalogu sa svjetskom poviješću. Narod, čija je egzistencija shvaćena kao „duhovni i supstancijalni pojam“,13 prostor je unutar kojeg pojedinac u dostojanstvu i slobodi svoje biti preuzima odgovornost za počinjena
nedjela. Međutim, krivnja se ne razrješava samo na kaznenoj i političkoj
razini gdje su u prvom slučaju posljednja instancija zakon i sud, a u drugom moć i volja političkih čimbenika u svjetskoj politici. Ona se razrješava i na moralnoj i metafizičkoj razini kroz proces samorefleksije i transcendencije u vjeri, ali i filozofskoj spoznaji o biti čovjeka, Boga i svijeta. Moralna krivnja, čija je posljednja instancija savjest, ukorijenjena je u
„potajnom unutarnjem nemiru… potisnute prošlosti“14 i progovara protiv
„agresivne tišine“ onih koji odbijaju priznati bilo kakvu vrstu krivnje i čiji „Ponosan prkos….dopušta…da se ono u nutrini drži kao ponosna utvrda
protiv pobjednika“15. Krug zatvara metafizička krivnja koju Jaspers definira kao „nedostatak apsolutne solidarnosti s čovjekom kao čovjekom. Ona
ostaje neizbrisiv zahtjev i tamo gdje je moralno smislen zahtjev već prestao vrijediti“.16 Njoj je posljednja instancija Bog, a vodi „preobrazbi ljudske samosvijesti pred Bogom“.17 Paić to izvrsno sažima riječima: „Onijemjelost pred sudom božanske pravde posljednji je sud povijesti kao metafizičke sudbine čovjeka“.18 Krivnja je prije svega osobna i nedjeljivi je dio
potrage za smislom ljudske egzistencije, a njezino konačno razrješenje je u
12 Isto., 101.
13 Paić., 5.
14 Moishe Postone, “After the Holocaust: History and Identity in West Germany,” u Coping
with the Past: Germany and Austria after 1945, ur. Kathy Harms, Lutz R. Reuter i Volker Durr (Madison: University of Wisconsin Press, 1990), 233, citirano u Charles Villa-Vicencio, „The Burden
of Moral Guilt: Its Theological and Political
Implications“, Journal of Church and State 39 br. 2 1997, str. 240.
15 Jaspers, 94-95. Nije isključeno da Jaspers, kada govori o uzmicanju pred pročišćenjem,
misli i na Heideggerovo odbijanje izjašnjavanja u vezi sa svojom suradnjom s nacističkim režimom.
16 Isto., 60.
17 Isto., 24. „Moralno krivi su oni koji su sposobni iskupiti krivnju, oni koji su znali ili su
mogli znati, a ipak su krenuli putovima koje u propitivanju samih sebe razumiju kao grešnu zabludu - bilo da su se jednostavno prikrili, što se događa, ili da su se umrtvili i dali zavesti ili se dali kupiti osobnim povlasticama ili bili poslušni iz straha“. Isto. 52.
18 Paić, 8. Značajna je i Jaspersova tvrdnja: „…Bog na svijetu nema instancu koja bi ga zastupala, ni u crkvenim službama, ni u državnim službama vanjskih poslova, ni u javnom mnijenju
svijeta koje objavljuje tisak“. Isto., 30.
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suodnosu čovjeka i Boga.19 Jaspers time podrazumijeva da filozofija i teologija suštinski ne proturječe jedno drugom, već zajedno sudjeluju u transcendenciji čovjeka pred Bogom. Osim što nije racionalno dokaziva, ova
moralna i metafizička katarza nije telos ljudske egzistencije i ne okončava
u hegelovskom krugu razrješenja apsoluta na kraju povijesti.
Ustvari, u pozadini ove rasprave o krivnji počiva i dublje pitanje prevladavanja zla u povijesti, ali i latentna spoznaja da nestankom totalitarizma u obliku nacističke ideologije i državnog poretka nipošto nije iščezla mogućnost pojave novog u ime neke druge političke ideologije, vjere
ili države.20 Zato svaki pojedinac ili skupina treba razumjeti svoju ulogu
u drami zla i prepoznati sklonost činjenju zla koje počiva u čovječanstvu.
Ako ne priznamo ovu sklonost i ne prihvatimo odgovornost za ispravljanje
zabluda, ne možemo, prema Jaspersu, crpiti snagu iz „novog temelja aktivnog života“.21 Međutim, ova spoznaja, ovo preispitivanje krivnje uvijek je
i isključivo osobno i osnovni je preduvjet za povijesnu refleksiju naroda o
vlastitoj krivnji i za pročišćenje.22 Samo odgovornost može biti kolektivna, a izvor joj je u političkoj odgovornosti državljana za počinjene zločine.
Ovo je razvidno iz Jaspersove decidirane tvrdnje: „Mi opet moramo odbaciti kolektivno razmišljanje kao lažno. Svaka stvarna metamorfoza zbiva
se kroz pojedince – u pojedincu, u mnogim pojedincima međusobno nezavisnim i nezavisno od međusobnog nadahnuća“.23 Govor o metafizičkoj
krivnji nikako ne smije biti u službi izbjegavanja ili opravdanja bilo čije
krivnje. Samo svijest o osobnoj krivnji može voditi ljudskoj solidarnosti24 i
suodgovornosti bez koje nema političke slobode niti izgradnje povijesnog
i kozmopolitskog vida ljudske egzistencije. Bavljenje krivnjom drugih služi isključivo dubljem pronicanju smisla vlastite krivnje.
Sada nam još preostaje kratko razmatranje primjenjivosti Jaspersove
raščlambe krivnje u suvremenom političkom kontekstu i vrednovanja ideje o moralno-metafizičkim temeljima za stvaranje novog povijesnog i kozmopolitskog vida čovjekove egzistencije kao odgovorne, slobodne i sa19 Jaspers, 17, 88.
20 „…ostaju neizvjesnost i mogućnost nove i veće nevolje, jer preobrazba o krivnji ni u kom
slučaju nema za prirodnu posljedicu nagradu s novom srećom postojanja“. Isto., 105.
21 Isto., 24.
22 Isto., 27, 88, 103.
23 Isto., 50, 88.
24 “Postoji solidarnost među ljudima kao takvima, koja svakog čini suodgovornim za svako
zlo i svako prekoračenje pravde i nepravednost svijeta, posebice za zločine koji su počinjeni u njegovu prisustvu ili s njegovim znanjem“. Isto., 20.
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morefleksivne osobe. Prvo, danas je teško govoriti o moralno-metafizičkom temelju za preobrazbu pojedinca i društva bez kritičkog određivanja
spram postmetafizičke filozofije koja dekonstrukcijom zapadne metafizike
nastoji donijeti novo prosvjetiteljstvo i ostvariti novu emancipaciju čovjeka. Jaspers je, dakle, progovarao protiv totalitarne i nasilne nacističke ideologije i režima iz povijesnog i misaonog okvira zapadne metafizike koju
čitav niz postmetafizičkih mislilaca (Derrida, Deleuze, Foucault) upravo
odbacuju kao izvor modernog nasilja i totalitarizma. Dovoljno je samo prisjetiti se Derridine dekonstrukcije metafizike u Pisanju i razlici25 („Nasilje i metafizika: esej o misli Emmanuela Levinasa“) ili u djelu O gramato
logiji26 i razmotriti posljedice ovakvog razvoja za poimanje krivnje u kontekstu odnosa Boga i čovjeka koja je u srži Jaspersove misli. Iako Jaspers
govori o „krizi duha i vjere“ čiji uzrok, između ostalog, vidi i u „zalasku
učinkovitosti kršćanske i biblijske vjere općenito“27, nema govora o radikalnom odbacivanju svih povijesnih izričaja religije, odbacivanju koje je u
srcu Derridine dekonstrukcije.28 Štoviše, on izričito tvrdi: „Filozofija i teologija povezane su da rasvijetle dubinu pitanja krivnje“.29 Derrida pak zapadnu metafiziku vidi kao „potiskivanje diferencije, odsutnosti i smrti“, a
teologiju kao „unutarnju pokretačku silu metafizike“ koja je postala „sredstvo za isporuku ovog sna“30 i zato je dekonstrukcija nužna jer „pomaže religiji u preispitivanju njezine savjesti, savjetujući i pročišćujući religiju“.31
Nadalje, Jaspersov govor o čovjekovom pročišćenju ili preobrazbi u
susretu s Bogom u procesu stvaranja novoga kozmopolitskog vida čovječnosti i ljudske egzistencije predstavlja dvojak problem za suvremeno poimanje Boga i čovjeka. Prvo, „smrt Boga“ u Nietzscheovoj Radosnoj zna
nosti, ali i kasnija povijest odumiranja Boga i ustoličenje zamjenskih bogova u kulturi Zapada, koju je vrlo dojmljivo dokumentirao Terry Eagel25 Jacques Derrida, Writing and Difference, (London: Routledge, 2010), 97-192.
26 Jacques Derrida, Of Grammatology, (Baltimore, The John Hopking University Press,
1997).
27 Jaspers., 76.
28 „Religija je najopasnija kada se shvaća kao uzvišenije znanje darovano nekolicini izabranih, izabranom Božjem narodu; to je formula za rat” citirano u John D. Caputo, The Prayers
and Tears of Jacques Derrida: Religion without Religion (Bloomington: Indiana University Press,
1997), 159.
29 Jaspers., 17.
30 Steven Shakespeare, Derrida and Theology (London: T&T Clark International, 2009),
63.
31 Caputo, 159.
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ton u Kulturi i smrti Boga32, zahtijeva odgovor na pitanje pred kojim bogom mi to stojimo i možemo li ga uopće susresti. Badiou, na primjer, smatra da metafizički bog kao pojam nije mogao umrijeti jer nikada nije ni bio
živ, dok je živi Bog kršćanske tradicije umro i susret s njim više nije moguć. Odbacivanjem Heideggerova boga romantizma (Hölderlin) od kojeg
pjesnici očekuju ponovno očaravanje svijeta, Badiou zatvara krug proglašavajući i smrt trećeg, boga pjesnika.33 U suvremenim kulturama koje obilježava svjetonazorski pluralizam i višeznačno poimanje Boga gotovo je
nemoguće graditi metafizički utemeljen humanizam svjetskih razmjera kako ga je Jaspers razložio.34 Primjer ove oprečnosti u shvaćanjima Boga
vidljiv je iz Jaspersova razmatranja mogućnosti ponovne pojave još i većeg zla od nacizma, mogućnosti koju on nipošto ne isključuje. Odgovor na
ovu dvojbu on nalazi u riječima proroka Jeremije upućenim Baruhu, koji očajava zbog opetovanog idolopoklonstva Izraela u trenucima najdublje
krize, uništenja Jeruzalema i prisilnog odlaska u Egipat. „Tako govori Jahve: zaista, što sam izgradio srušit ću i što sam posadio iščupat ću, a ti za
sebe zahtijevaš velike stvari? Ne zahtijevaj!“ Što to znači? Da Bog jest, to
je dovoljno. Kad sve nestane, Bog jest, to je jedino čvrsto uporište.35 Bog
kao „jedino čvrsto uporište“ jednostavno ne postoji u postmetafizičkoj filozofiji kasne moderne i njezina širega kulturnoga diskursa.
Druga dvojba odnosi se na mogućnost spoznaje i priznanja krivnje
u kontekstu postmetafizičke antropologije, ili točnije dekonstruiranog
sebstva nasuprot Jaspersova supstancijalnog, moralno odgovornog, samorefleksivnog i samosvjesnog čovjeka.36 Prema Jespersu, krivnja izvire iz
isprepletenosti moći i čovjekova moralnoga djelovanja: „Sudbina je svakog čovjeka da bude upleten u odnose moći u kojim živi. To je neizbježna krivnja sviju, krivnja bivanja čovjekom“.37 Posve suprotno tome, rastvaranje modernog sebstva u razdoblju poslije Kanta i postuliranje diskurzivnog, fragmentiranog sebstva čini spoznaju, prihvaćanje i razrješenje
krivnje u granicama metafizički utemeljene antropologije daleko složeni32 Terry Eagleton, Kultura i smrt Boga, (Zagreb: Naklada Ljevak, 2014).
33 Frederiek Depoortere, Badiou and Theology, (London: T&T Clark International, 2009),
16-21.
34 Vidjeti Jaspers, 105-6.
35 Jaspers, 106.
36 U ovom dijelu svojeg rada u velikoj se mjeri oslanjam na članak Ante Jerončića, „Weak
Self-Integration: Jürgen Moltmann’s Anthropology and the ‘Postmodern Self’“, u The Heythrop Jo
urnal sv. 55 br. 2, ožujak 2014, 244-255.
37 Jaspers, 22.
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jim pitanjem. Na primjer, ako se sebstvo poima isključivo kao prijelazno,
proturječno, izvedeno i iluzorno, kao „mračni proizvod promjenjivih uloga i performansi koje nameću ograničenja društva i vlastiti porivi i sukobi“38, onda je riječ o krajnje radikalnom preoblikovanju subjekta (ili smrti
subjekta koja slijedi nakon smrti Boga) što odmah izaziva i pitanja o ljudskoj slobodi i odgovornosti, a zatim i o održivosti govora o moralnoj krivnji i odgovornosti. Povod za ovakve dvojbe možemo naći u poznatom Foucaultovom ulomku:
Svima koji i dalje žele misliti čovjeka, njegovu vladavinu ili njegovo oslobođenje, svima koji još uvijek postavljaju pitanja o esenciji čovjeka,
svima koji ga žele uzeti kao polazišnu točku u svojim pokušajima poimanja istine… svim onim izobličenim, zamršenim oblicima refleksije možemo odgovoriti filozofskim smijanjem – što znači, u nekoj mjeri, tihim smijanjem… Kao što arheologija naše misli jednostavno pokazuje, čovjek je
izum novijeg datuma. I možda izum koji se bliži svome kraju.39

Ključno je pitanje tumači li se ovaj Foucaultov poznati ulomak o smrti čovjeka kao konačni kraj govora o ljudskom subjektu uopće ili je ovdje
ipak riječ samo o smrti modernog, metafizičkog subjekta čime se otvara
put za novo, izmješteno (decentred) poimanje diskurzivnog sebstva. Ako
se priklonimo prvom tumačenju, onda je posve izgledna mogućnost potpunog potonuća antropologije u nihilizam, u ponor i individualne, i društvene besciljnosti i besmislenosti. Jerončićev sažet osvrt na Baudrillardov
koncept sebstva, koji pripada istoj filozofskoj tradiciji, zorno opisuje mogućnost ovakvog razvoja: „Fragmentacija [sebstva]…, postaje sinonim za
smrt autonomije i teleologije, a s njom i gubitak istinske osobnosti“.40
Ako se pak priklonimo drugom tumačenju Foucaltova ulomka, i dalje
treba imati na umu nekoliko bitnih odrednica postmetafizičkih antropologija. Prvo, zajedničko im je to što sastavnice sebstva, identiteta ili čovjeka
uglavnom prikazuje kao fluidni skup otuđenih, neuskladivih dijelova, kao
igračke u diskurzivnome moru différance, koji proizvoljno prelaze s jednog označitelja ili simbola na drugi. Drugo, iako ovdje nemam namjeru razlagati pojedinačne razlike u prikazima sebstva u misli Lacana, Foucaulta,
Derride, Baudrillarda, oni dijele i uvjerenje da osoba u razdoblju moder38 Anthony C. Thiselton, Interpreting God and the Postmodern Self: On Meaning, Manipu
lation and Promise, (Grand Rapids: Eerdmans, 1995), p. 121.
39 Michel Foucault, The Order of Things: An Archaeology of Human Sciences, prijev. Alan
Sheridan, (New York: Vintage, 1994), str. 342–3, 387 citirano u Jerončić, Weak Self-Integration, 2.
40 Jerončić, ‘Weak’ Self-Integration, 3.

„Krivnja, politička teologija i suvremena društva jugoistočne Еurope“

159

ne nije ni izbliza tako autonomna niti je njezina sposobnost kritičkog rasuđivanja tako razvijena kao što je to tradicija moderniteta željela prikazati.
Ustvari, upravo ovo zapažanje je, kao što ćemo uskoro vidjeti, u središtu
Baumanove sociološke kritike moderne.41 Zato je i dalje umjesno propitivati mogućnosti i ograničenja u poimanju čovjekove odgovornosti, krivnje ili osjećaja krivnje ako je autonomija, sloboda moralnog subjekta, puka „semiotička utvara“.42
Dodatni razlog za ustrajavanje na ovim pitanjima počiva i u paradoksu koji je postmetafizička antropologija kasne moderne naslijedila od
Nietzscheove filozofije koja ultimativno zagovara potpunu razgradnju
sebstva proizišlog iz tradicije moderne, ali istovremeno pretpostavlja rađanje Übermenscha, novog izvanmoralnog subjekta.43 Pokušaji prevladavanja ovog paradoksa vidljivi su u Foucaultovu44 razmatranju pozitivnih i
negativnih posljedica uporabe znanja i disperzije moći po moralno djelovanje ili u razmatranju pojma kenosis. Slično je i s Derridinom raspravom
o odgovornosti, neograničenom gostoprimstvu i pravednosti. Istina je i to
da ova ista postmetafizička antropologija poprima posve različitu, emancipacijsku funkciju u Vattimovu konceptu „slabe misli“ kada tvrdi da je „izmješteno sebstvo… samo strategija za razrješenje subjekta od hegemonije metanaracija, od svih oblika ‚jake misli‘ (pensiero forte). Stoga je sloboda u suštini sposobnost prodiranja kroz iluziju utvrđenih identiteta u
korist neuhvatljivih kolebanja sebstva“.45 Upravo ovakva „hiperrealnost,
dvosmislenost, izmještena pluralnost predstavlja plodno tlo za emancipacijsku, policentričnu konstrukciju sebstva“. Fragmentacija sebstva je stoga samo još jedan izričaj „slabe misli“ ili „intelektualno gledište koje povijest ljudske emancipacije promatra kao sustavno rastakanje dogmatskog
mišljenja“.46
Međutim, čak ako Vattimovo postmetafizičko rastvaranje sebstva i
protumačimo prvenstveno kao pozitivan pomak u novom definiranju uloge moralnog subjekta, odgovornosti i krivnje, ostaje još jedno važno pitanje koje se ovdje može samo načeti. Riječ je, naime, o Milbankovoj tezi
41 Zygmunt Bauman, Life in Fragments: Essays in Postmodern Morality, (Oxford: Blackwell, 1995), 40.
42 Isto., 2.
43 Friedrich Nietzsche, O istini i laži u izvanmoralnom smislu, (Zagreb: Matica hrvatska, 1999).
44 Za koristan uvod u dijalog teološke i Foucaultove misli vidi Jonathan Tran, Foucault and
Theology, (London: T&T Clark International, 2011).
45 Jerončić, The Weak Self-Integration, 3.
46 Isto., 3.
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da ontologija nasilja, sekularna, nihilistička naracija47 počiva u srcu sekularne filozofske naracije s posebnim naglaskom na Nietzscheova, Heideggerova, Derridina, Deleuzeova, Foucaultova… djela. Ova pretpostavka da
su praiskonsko nasilje i sukobljeni odnosi upisani u samu narav stvari, u
strukturu stvaranja, znači da se „nasilju ne može oduprijeti, ne može ga se
iskorijeniti, već samo umanjiti“.48 To zauzvrat znači da ključna pitanja nisu ona etička, već ontološka iako su čvrsto međusobno povezana. Čak ako
prihvatimo D. Tooleov argument o Nietzscheu kao filozofu tragedije49, a
ne nihilizma, ova pretpostavka i dalje stoji i otvara čitav niz pitanja o čovjeku kao moralnom subjektu. Što se mijenja u govoru o ljudskoj krivnji,
kulpabilnosti i odgovornosti ako je ontologija nasilja nedjeljiv i neizbježan
dio cjelokupne čovjekove zbilje? Ovdje je važno napomenuti da, za razliku od kršćanske teologije koja navješćuje kraj zla, ontološko nasilje o kojem govori Milbank nema početka ni kraja. Što je u tom slučaju sadržaj i
doseg čovjekova moralnog djelovanja? Ako se ono svodi na beskonačne
pokušaje umanjivanja posljedica praiskonskog nasilja, što je onda svrha i
sadržaj nade kao konstitutivno obilježje čovjekove naravi? Što je i odakle
dolazi poticaj za čovjekovo moralno djelovanje? Osigurava li ovakva imanentna ontologija dovoljnu mjeru individualne i društvene kritičke svijesti
i slobode potrebne za moralnu obnovu društva?
Svrha ovog sažetog razmatranja krivnje izvan okvira pravnog, političkog i ideološkog bavljenja njome je ukazati na mogućnosti i granice njezina metafizičkog i postmetafizičkog razrješenja. Ako razrješenje krivnje nikada ne može biti potpuno bez moralne i metafizičke razine, koje su, prema Jaspersu, izrazito subjektivne naravi50, primjereno je pitati kako se ono
može ostvariti na svjetsko-povijesnoj razini ljudske egzistencije. Unatoč
raznovrsnosti antropoloških gledišta, a slijedom toga i krivnje i moralne
odgovornosti, u pluralističkim kulturama kasne moderne ona stoje u dubokoj opreci s Jaspersovom supstancijalno shvaćenom kozmopolitskom eg47 John Milbank, Theology and Social Theory: Beyond Secular Reason, (Oxford: Blackwell
Publishers, 2001), 282, 296, 302. Sličan argument iznosi i David Bentley Hart, The Beauty of the
Infinite: The Aesthetics of the Christian Truth. (Grand Rapids: W. B. Eerdmans, 2003), 2.
48 James, K. A. Smith, Introducing Radical Orthodoxy: Mapping a Post-secular Theology.
(Grand Rapids: Baker Academic, 2004), 195-7.
49 David Toole, Waiting For Godot In Sarajevo: Theological Refelction On Nihilism, Tra
gedy, and Apocalypticism, (New York: Basic Books, 1998).
50 Jaspers, 30, 103. „Nitko u moralnoj i metafizičkoj krivnji ne mora prihvaćati nijedan sud
na svijetu…Bog na svijetu nema instancu koja bi ga zastupala…“; „Pročišćenje nije isto za sve.
Svako kreće svojim osobnim putem. Taj put nitko drugi ne može unaprijed zadati ni pokazati“.
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zistencijom čovjeka, posebice s njezinim konstitutivnim kategorijama kao
što su svijest o odgovornosti, slobodi, ljudskom dostojanstvu i solidarnosti te svijest o postojanju i sebi samima. Čini mi se da je ova duboka opreka istovremeno i mjera upotrebljivosti Jaspersova prijedloga za razrješenje krivnje. Ako se pak za razrješenjem krivnje isključivo traga u okvirima
postmetafizičke antropologije, to otvara čitav niz novih pitanja. Slijedom
toga ostaje nam razmotriti odgovore koje Baumanova postmetafizička antropologija i moral nude i utvrditi njihove specifične dosege u svjetlu već
ponuđenog pregleda postmetafizičkog poimanja sebstva.
Zygmunt Bauman o krivnji bez krivca
Dok Jaspers ističe da kod „povijesnih kauzalnih povezanosti razdvajanje uzroka od odgovornosti nije provedivo posvuda gdje ljudsko djelovanje samo predstavlja čimbenik“ 51, Bauman u svojoj Postmodernoj eti
ci52 nudi bitno drugačiji prikaz krivnje. Krivnja i odgovornost pojedinca,
ako i postoje, bitno su umanjene upravo zbog nepredvidivosti povijesnih i
društvenih strujanja i struktura, a uzroci ove čovjekove nemoći u odnosu
na okolnosti počivaju u nečemu što on naziva „pukom magnitudom naših
moći“.53 Opisujući ograničenost i konačnost čovjekove egzistencije, Bauman opisuje svijet u kojem
ono što mi i drugi ljudi činimo može imati duboke, dalekosežne i dugotrajne posljedice, koje niti možemo izravno vidjeti niti precizno predvidjeti. Između čina i njihovih ishoda velika je razdaljina – i u vremenu i
u prostoru – koje ne možemo shvatiti pomoću urođenih, uobičajenih moći percepcije…Naše ponašanje može utjecati na ljude koje nikada nećemo
pogledati u lice jer nećemo putovati tako daleko, niti živjeti toliko dugo.
Možemo im nanijeti štetu (ili oni pak mogu nanijeti štetu nama) nehotice,
više zbog neznanja nego s namjerom, a da i nismo nekome posebno želje-

51 Jaspers ovim obuhvaća i prirodnu kauzalnost: „Što, međutim, ne počiva na volji i odluci,
to je uvijek ujedno i zadaća. Kako će djelovati ono što je prirodom dano, ovisi o tome kako će čovjek to shvatit, kako će se prema tome odnositi, što će od toga napraviti.“ Isto., 72.
52 Zygmunt Bauman, Postmoderna etika, (Zagreb: AGM, 2009), 26.
53 U tom kontekstu treba zapaziti Jaspersovo posve oprečno tumačenje uloge moći: „U moralno spada i nejasnoća u vezi s značenjem moći u ljudskom životu…Sudbina je svakog čovjeka
da bude upleten u donose moći u kojima živi. To je neizbježna krivnja sviju, krivnja bivanja čovjekom“. Jaspers, 22.
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li zlo, djelovali u zluradosti ili na drugi način zavrijedili prijekor. Skala posljedica naših akcija nadilazi moralnu imaginaciju.54

Adiaforizacija (adiaphorization) je sveobuhvatniji naziv za ovaj isti
proces prema kojem neki postupci i ciljevi djelovanja postaju moralno neutralni ili nevažni i zato su izuzeti iz „kategorije fenomena prikladnih za
moralno vrednovanje“.55 Uzroci ovakvog stanja su u moralnoj bezosjećajnosti koja kroz „bezbrojne posredujuće činitelje“56 ugrađene u suvremenoj birokraciji i tehnologiji vodi raskidanju veza između moralne krivnje i
postupaka s kojima sudjelujemo u zlodjelima. Rečeno još detaljnije, uzroci ove bezosjećajnosti su u „nečuveno velikoj količini izloženosti slikama
ljudske patnje“ ili „stalnom karnevalu surovosti“, što vodi „novoj kvaliteti udaljenosti između počinitelja zlodjela i njihovih žrtava“,57 kao i u temeljitom preoblikovanju „načina na koji je individualnost socijalno konstruirana i načina na koji je većina stanovništva društveno integrirana i zakovana u procesu sustavne reprodukcije“.58 U srazu sa svim ovim sastavnicama suvremene kulture nasilja, upitno je, smatra Bauman, u kojoj se mjeri ovako razlomljen i obezglavljen moralni subjekt, lišen svojih čuvstava i
mišljenja, može smatrati krivim i držati odgovornim za svoje moralno djelovanje.
Nadalje, zbog fragmentirane naravi zadataka (i našeg učešća u njima),
koja je došla s
…preciznom razdiobom rada, stručnosti i funkcija… gotovo svaki
pothvat uključuje mnogo ljudi, od kojih svaki izvršava maleni dio sveopćeg zadatka; zaista, broj ljudi uključenih toliko je velik da nitko ne može
razumno i uvjerljivo dokazivati (ili biti odgovoran za) „autorstvo“ ili (odgovornost) krajnjeg ishoda. Grijeh bez grešnika, zločin bez zločinca, krivnja bez krivca!59

Zato je ljudska odgovornost za ishod nekog djela plutajuća ili difuzna
jer je „krivnja raširena toliko da će i najvatreniji i najozbiljniji samoprijekor ili kajanje bilo kojeg od ‚pojedinih aktera‘ malo promijeniti, ako uopće, u krajnjem stanju stvari“.60 To pak podrazumijeva da se u „svakoj prili54 Isto., 26-27. Vidi također opasku u fusnoti br. 3 o Giddensovoj „kulturi rizika“ i Beckovu analizu kulture koja dodatno osnažuje Baumanov argument.
55 Bauman, Life, 148-9.
56 Isto., 148.
57 Isto., 149, 151.
58 Isto., 153.
59 Bauman, Postmoderna etika, 28.
60 Isto.
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ci javljamo tek u ‚ulozi‘“ koja nas čini zamjenjivim. „Uvjerenost u ‚ispraznost ljudskih napora‘“ dodatno pojačava i spoznaja da će se malo ili gotovo ništa promijeniti ako ja napustim ulogu koju smatram moralno upitnom jer će moje mjesto odmah zauzeti netko drugi. Tako je odgovornost
opet plutajuća i „počiva na ulozi, ne na osobi koja je provodi“.61 Ovakvo
argumentiranje, naravno, odmah povlači pitanje zašto težište odgovornosti
počiva daleko više na ulozi, a ne osobi iako je osoba ne samo nositelj uloge, već u ograničenom smislu i njezin tvorac. Odmah valja naglasiti da, za
Baumana, odgovor ne počiva u tradicionalnoj dvojbi o državi ili društvu
nasuprot pojedinca jer je on smatra iluzornom62, već u samoprijevarnoj naravi i porobiteljskoj funkciji i religije, i suvremene filozofije.63
Nije sporno da Bauman pripada krugu mislioca koji ulogu zla definiraju tako što njegovo djelovanje izmještaju iz sfere individualnog i težište odgovornosti ili suodgovornosti pripisuju povijesnim i društvenim silama, strukturama i institucijama. Međutim, treba biti oprezan kada se tvrdi, kao što to čini André LaCocque, da je on samo jedan u nizu onih koji još od razdoblja romantizma i Rousseauove ideje da zlo nije „prirodno
ljudskoj duši“ smatra da je društvo to koje izopačuje zagovarajući tako suštinsku dobrotu ili u najmanju ruku moralnu neutralnost čovjeka.64 Istina
je i da Bauman tvrdi da zlo ne treba „tražiti u misteriju ljudske psihe“65, ali
61 Isto., 28, 29.
62 Isto., 286. Znakovito je Niebuhrovo posve oprečno stajalište spram ovakve antropologije: „Ako on (čovjek) vjeruje da je suštinski dobar i općepoznata zla ljudske povijesti pripisuje specifičnim društvenim i povijesnim uzrocima, on izaziva pitanje; zato što je nakon pomne raščlambe
otkriveno da svi ovi specifični povijesni uzroci nisu ništa više nego partikularne posljedice i povijesni oblici zlih sklonosti u samom čovjeku. Njih se ne može razumjeti ako se uopće ne pretpostavi sposobnost i sklonost ka zlu u samom čovjeku.“ Reinhold Niebuhr, The Nature and Destiny of
Man, sv. 1, (Louisville: Westminster John Knox Press, 1996), str. 2.
63 Bauman, Life, 2-4, 13-20.
64 André LaCocque, “God After Auschwitz: A Contribution to Contemporary Theology,”
Journal of Ecumenical Studies 33 (1996): 162. LaCocque ukazuje i na podatak da su nacisti također vjerovali da je društvo to koje izopačuje prvenstveno zbog toga što su Židovi svijet podučili o
krivnji i sramoti. Za njih je to bila lažna krivnja i sramota, dio židovske zavjere protiv arijevske nacije, jer su čovjeka u suštini smatrali dobrim i nevinim. Ili kao što to LaCocque upečatljivo opisuje, „Ubijajući Židove prirodna ljudska bića ubijala su vlastitu krivnju“. Isto. Možda u ovome treba tražiti uzroke posvemašnje bešćutnosti SS-ovaca na suđenjima nakon Drugog svjetskog rata.
65 Zygmunt Bauman, Modernity and the Holocaust (New York: Cornell University Press,
1989), 10. U tom smislu Baumanovo poimanje ljudske naravi dobrim dijelom sliči Gillespijevom
opisu njemačkog romanticizma i ranog idealizma: „Stvarna prepreka ljudskoj slobodi, prema njihovu gledištu, ne leži u prirodi, već u institucijama i običajima koje je stvorilo prosvjetiteljstvo sa
svojom predanošću mehaničkom razumijevanju prirode, univerzalnim pravima, birokratskoj politici, razvoju trgovine i buržujskog morala. Istinska ljudska priroda za ove mislioce može se ostvariti
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on iznad svega naglašava i to da biti moralan ne znači biti dobar, već samo
neprisilno rabiti slobodu u izboru između dobra i zla. „Zlo“, tvrdi on, ne
proizlazi iz „štetnih društvenih pritisaka ili izopačenih društvenih uređenja
koji izopačuju i onesposobljuju izvornu dobrotu“66 čovjeka. Ključ za razumijevanje Baumanova poimanja morala, kao što ćemo uskoro vidjeti, je
u frazemu „odgovornost za drugog“67, koji je mnogo bliži LaCocqueovoj
distinkciji između birokratskih struktura koje su proizvod funkcionalne ra
cionalnosti za razliku od supstantivne ili etičke racionalnosti koja skrbi za
drugog kao subjekt konstruktivnih i sustavnih napora, a ne kao objekt ili
sredstvo manipulacije zbog „uzvišenijih ciljeva“.68
Neosporno je da u pozadini ovakvih antropoloških pretpostavki stoji dugi proces novovjekovne preobrazbe (ili odbacivanja) klasičnog skolastičkog nauka o grijehu, moralu i krivnji u njihova nova tumačenja u
imanentnim kategorijama kulturoloških i znanstvenih diskursa od kojih je
možda najpoznatiji Nietzscheov moral u „izvanmoralnom smislu“. Zajedničko obilježje ove preobrazbe je to što se:
novovjekovnom čovjeku…činilo da ništa toliko ne sprečava slobodni razmah njegove misli i revolucionarni čin koliko upravo nepromjenjivost tradicionalnih moralnih načela. Između neograničenog razvoja društva i nepomičnosti morala stavljena je tako oznaka potpune oprečnosti. To
je konačno razlog zašto je moderna kritička misao bitno antimoralistička,
daleko više i jasnije nego što je antiteistička…69

Ovdje nije sporna potreba za promjenom izvorno skolastičkog poimanja grijeha, krivnje i morala zorno opisanoga kao kultura straha u kojoj je „Najpodmukliji od svih ovih strahova bio… strah od samog sebe“.70
Sporan je ishod ove promjene i njene dugoročne posljedice koje R. Niesamo izražavanjem vlastite volje (uključujući prirodne nagone i želje) bez obzira na posljedice po
društveni, politički i moralni poredak“. Michael Allen Gillespie, The Theological Origins of Mo
dernity, (Chicago: University of Chicago Press, 2008).
66 Bauman, Life, 1-2.
67 Isto., 2.
68 LaCocque, 157-158, ff. 2.
69 Jakov Jukić, „Savjest i krivnja u psihološkoj perspektivi,“ Bogoslovska smotra sv. 47, br.
2-3, 1977, str. 213.
70 Daniel Bornstein, „Sin and Fear: The Emergence of Western Guilt Culture13th-18th Centuries“ u Church History, 63 br. 2, 1994, 298. On to dodatno pojašnjava riječima: „Teolozi su u tančine razrađivali, a ispovjednici prenosili tiransku teologiju grijeha: praiskonski grijeh koji je zatrovao cijelo čovječanstvo i individualni grijesi koji su razotkrivani do najsitnijih detalja sve suptilnijim preispitivanjem savjesti“. Vidi Jean Delumeau, Sin and Fear: The Emergence of Western Guilt
Culture13th-18th Centuries, (New York: St. Martin’s Press, 1990).
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buhr naziva „mirnom savješću“71 novovjekovnog čovjeka. Baumanov odgovor na ovu „mirnu savjest“, na univerzalnu, racionalistički utemeljenu
etiku moderne i njezinu subjektivističku i ekspresivnu estetiku je u repersonalizaciji etike čiji je izvor i snaga u čuvstvenoj dimenziji čovjeka72, ali
i u novom obliku zajedništva, življenju za drugog.73 Bauman priznaje da,
kada je u pitanju ostvarivost ovog novog morala, porota još uvijek vijeća,
a izgledi za pozitivan ishod nipošto nisu izvjesni. Zato se njegova misao
ipak ne može opisati kao antimoralistička, već kao neizvjesna potraga za
novim izvorom i sadržajem morala.
Umjesto neuspjelog pokušaja pomirenja univerzalne i dobro utemeljene etike i emancipacijske autonomije mislećeg ljudskog bića, Bauman
nudi nacrt za moral bez religijske ili filozofski utemeljene metafizike. Oštro kritizirajući modernističke ideje napretka i slobode i prateće etičke sustave koji su skončali u gulazima i genocidima on zahtijeva „više autonomije za moralna sebstva pojedinaca i odlučnije dijeljenje kolektivnih odgovornosti“74 u beskompromisnom i predanom življenju za drugog. Moramo se suočiti s moralnom podvojenošću vlastitog stanja, tvrdi on, i strasno, oduševljeno, gorljivo prigrliti drugog poštujući njegov identitet i autonomiju. Naša predanost i starateljstvo mora iskoračiti iz granica etičkih
mjerila i pravila i konkretno sudjelovati u životu za drugog. Upravo ovakav zagrljaj predstavlja početak morala. U življenju za drugog strast, oduševljenje, nagoni preuzimaju nadzor nad razumom.75 Ovim novim razumijevanjem zajedničkog života otvara se moralni prostor za emancipaciju
pojedinca i proces moralnog samoostvarenja. Najjača oruđa u ovom procesu su snaga čovjekove volje i otpora jer pored njih „nema plemenitijeg i
pouzdanijeg autoriteta od samih ljudskih žudnji i slutnji koje ih uvjeravaju
71 „Suvremeni čovjek u suštini ima mirnu savjest i ništa ne daje takav sklad raznolikim i
neusuglašenim tonovima suvremene kulture kao jednodušno protivljenje suvremenog čovjeka kršćanskom poimanju čovjekove grešnosti.“ Reinhold Niebuhr, The Nature and Destiny of Man, sv.
1, (Louisville: Westminster John Knox Press, 1996), str. 23. Znakovita je i druga Niebuhrova opaska: „Suvremena povijest je ispunjena očitovanjima čovjekovih histerija i srdžbi, dokazima njegove demonske sposobnosti i sklonosti razaranju prirodnog sklada i prkošenja razboritim kanonima
racionalne suzdržljivosti“, ali „Ipak, čini se da nikakva kulminacija protudokaza ne može poremetiti dobro mišljenje suvremenog čovjeka o samom sebi“. Isto., 94.
72 Ovakva presudna uloga osjećaja u procesu spoznaje posve je suprotna Jaspersovu shvaćanju: „Naši mračni osjećaji bez daljnjeg ne zavređuju povjerenje…Pozivanje na osjećaje predstavlja naivnost koja izmiče objektivnosti onog što se može znati i misliti.“ Jaspers., 18.
73 Bauman, Life, 6-9.
74 Isto., 286.
75 Isto., 59-66.
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da su djela koja smatra ćudorednim, pravednim i ispravnim – moralnim –
doista takva i odvraća ih od pogreške u slučaju da zastrane.“76 Motivacija
za ovakvu solidarnost s drugim crpi se iz zajedničkog ljudskog usuda, odbačenosti, Schopenhauerove prepuštenosti samima sebi. To otklanja strah
od Hobbsova ili Durkheimova svijeta, „usamljene, ‚asocijalne‘ nemani“,
izmišljotine koja stvara potrebu za drugim, heteronomnim etičkim temeljima ljudskog poretka.77 Čovjek treba slobodu od samonametnute prijevare
u obliku „izbavitelja“ kao što su modernistička ideja napretka i racionalnog poretka, osobnog Boga, Razuma, Zakona Povijesti, Nevidljive Ruke,
Povijesne Nužnosti i slično.78
Međutim, Baumanovo ustrajanje na ambivalentnosti, na neizvjesnim učincima ovog novog morala, znači da osjećaj solidarnosti proizišao iz osjećaja zajedničke odbačenosti nipošto ne mora voditi oduševljenom, gorljivom življenju za drugog. Posve je moguće zamisliti kako ovaj
osjećaj zajedničke odbačenosti može iznjedriti posve drugačije odgovore
od onih koje Bauman anticipira. Je li emotivni vid pojedinca (taj strastveni, gorljivi vid) doista tako nevin da se ne možemo zapitati kako se zaštititi od lažne ovisnosti, dominacije i izopačenih pobuda pojedinca u potrazi za autentičnim življenjem za drugog? Zar se čuvstvena dimenzija čovjeka ne može isto tako instrumentalizirati kao što je to bio slučaj s instrumentalizacijom razuma u razdoblju moderne? Tko ili što nam to jamči da
će Baumanov postulirani drugi zdušno prigrliti ovakvo življenje i tako pridonijeti samoostvarenju ovog morala? Sadrži li Baumanov isključivi zahtjev za većom autonomijom čovjeka novi oblik isključivosti spram drugih oblika poimanja morala kao što je kršćanski heteronomni moral? Postoji li mogućnost da će se ova radikalnija autonomija u konačnici pokazati kao još jedna čovjekova samoobmana? Tko će, kako, s čijim autoritetom i prema kojim mjerilima djelovati ako se netko ne pridržava ovog novog morala i etike? Pretpostavljam da sva ova pitanja samo naglašavaju
ono što i sam Bauman neprestano tvrdi: moralni subjekt kasne moderne je
uronjen u posvemašnju nesigurnost. Ništa nije izvjesno i nitko ne može niti treba išta jamčiti. Čovjekov moralni život je uvijek bio i ostao suštinski
i inherentno ambivalentan unatoč svim pokušajima da ga se drugačije prikaže ili konstituira.
76 Isto., 18.
77 Isto., 20.
78 Isto., 16.
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Bauman, uvjetovan svojom imanentnom antropologijom, uopće ne
može razmatrati mogućnost da čovjekova sadašnja tragična situacija ili
osjećaj krivnje samo upućuje na ono što Ricoeur naziva „fundamentalnijim iskustvom, iskustvom ‚grijeha‘ koje obuhvaća sve ljude i ukazuje
na stvarnu situaciju čovjeka pred Bogom“.79 Zato on, premještajući težište krivnje i odgovornosti na povijesne i birokratske strukture, rasterećuje
pojedinca kao moralnog subjekta kako bi osigurao polazišnu točku i vjerodostojan prostor za rađanja novog morala. Osim toga, i ovaj novi moral
očekuje svoje ostvarenje, a time i legitimaciju u budućnosti iako je upravo to prigovor koji Bauman, citirajući Lyotarda, upućuje naraciji moderne.80 I snaga njegove uvjerljivosti je upitna ako, prema Baumanu, ne postoji uzrok ni razlog za moralno djelovanje, a njegov smisao i nužnost ne
mogu se demonstrirati niti logički izvesti.81 Slijedom svega rečenog, teško
je zamisliti primjenjivost ovako ambivalentno postuliranog moralnog subjekta i morala u pokušaju razrješenja krivnje izvan granica radikalno autonomne postmetafizičke antropologije i njezinih pratećih diskursa. U konačnici, obrnuto proporcionalno ovim slabostima stoji golemo očekivanje
i zadaća sveopće preobrazbe čovjeka koju, čini mi se, zaziva Baumanova
tvrdnja da je društvo „golem i neprekidan postupak prikrivanja“82 izvornoga kaosa, a religija i suvremena filozofija sudionici u tom prikrivanju.
Bonhoefferovo razumijevanje krivnje
Naglašeno heteronomna narav ljudske egzistencije u Bonhoefferovoj
teološkoj etici u suštinskoj je opreci s ambivalentnošću i odbačenošću Baumanova moralnog subjekta. Ona se može shvatiti kao svojevrsni odgovor na izloženost „autonomnog“ čovjeka moderne, ali i Baumanova postuliranog moralnog subjekta povijesnim i društvenim silama i strukturama,
odgovor na partikularnu ontologiju i prateću etiku, koji ga čini usamljenim čimbenikom u svemiru odgovornim za pravac i sadržaj vlastite egzistencije. Usamljenost je to koja može samo pojačati osjećaj krivnje i povećati teret odgovornosti. Zieglerovo razumijevanje Bonhoefferove teo79
80
81
82

Paul Ricoeur, Symbolism of Evil, (Boston: Beacon Press, 1967), 7.
Bauman, Life, 21.
Isto., 18.
Isto., 14.
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loške etike83 u svjetlu apokaliptički protumačenih Pavlovih spisa (C. Beker, L. Martyn, M. deBoer) otkriva kako Božja apokalipsa u Kristu rastače i istiskuje upravo one povijesne i društvene obrasce mišljenja i djelovanja koji, prema Baumanu, porobljavaju čovjeka te uspostavlja nove odnose koji proizlaze iz čina Božjeg pomirenja sa svijetom. Ovaj proces donosi radikalno nove ontološke (ontologija mira) i epistemološke (otkrivenje
je pomirenje) stvarnosti i zahtijeva etiku utemeljenu na Božjem otkrivenju
(apokalypsis) i pomirenju.84 Konstitutivni dio ove etike je spoznaja i priznanje vlastite krivnje te preuzimanje krivnje bližnjih što čovjeka čini sastavnim dijelom Božje apokalipse i pomirenja svijeta sa sobom u Kristu.
Čovjekovo poslanje je stoga daleko skromnije, suobličavanje s Kristom
koji je na sebe preuzeo teret krivnje i zadaću preobrazbe svijeta.
Posljedica ovako apokaliptički strukturirane Bonhoefferove misli, a
posebno njegova poimanja osobne krivnje, po individualno i društveno samorazumijevanje, je u njezinu potencijalu za razgradnju zapadnjačkoga
trijumfalizma utemeljenog na modernom tumačenju autonomnog, „jakog
sebstva“ i na ideji univerzalnog progresa kao nužnog i nezaustavljivog tijeka povijesti. Brojni postmetafizički mislioci (npr. Derrida, Foucault, Deleuze) koji kritički vrednuju razdoblje moderne smatraju upravo ove dvije karakteristike uzrokom neslućenih metamorfoza nasilja koje Žižek izvrsno klasificira i raščlanjuje u svojem djelu O nasilju. Osim najvidljivijeg, subjektivnog nasilja, važno je, tvrdi on, govoriti i o objektivnom „simboličkom nasilju utjelovljenom u jeziku i formama“ i o „fundamentalnijoj
formi ‚sistemskog‘ nasilja koje se odnosi na često katastrofalne posljedice
‚glatkog‘ funkcioniranja naših ekonomskih i političkih sistema“.85 Budući da postmetafizička misao kasne moderne naročitu pozornost posveću83 Philip G. Ziegler, „Dietrich Bonhoeffer – An Ethics of God’s Apocalypse?“, Modern The
ology 23:4, listopad 2007, 580. Zieglerovo tumačenje Bonhoefferove etike u kontekstu apokaliptičkog čitanja Pavlovih spisa uzimam kao širi teološki kontekst za razumijevanje Bonhoefferove teološke etike u ovom radu. Apokalipsa, ili otkrivenje, nije ovdje shvaćena samo kao puka retorika,
već i kao diskurs i događaj.
84 Najkraća definicija ove apokalipse je da „Ona označava razumijevanje Krista kao ‘učinkovito i definitivno očitovanje Božjeg spasonosnog djelovanja’ čime je stari ‘svijet ili doba uništeno i okončano’. Doista, apokalipsa je kratica za osebujno priznanje identiteta i važnosti Isusa Krista. Pavao svjedoči da je ono što se događa u Kristu djelotvorna najezda Božje moći u svijetu. Otkrivenje nije ‘puko očitovanje prethodno skrivenih tajni ili jednostavno informacije o budućim događajima’. Samo otkrivenje je događaj koji uvodi, istovremeno dok otkriva, novo stanje stvari, a ne
samo ‘obznanjuje’; otkrivenje i ‘krči put’ uključujući Božje odlučno ‘djelovanje i kretanje, invaziju donjeg svijeta odozgor s Neba’“. Ziegler, 581.
85 Slavoj Žižek, O Nasilju, (Zagreb. Naklada Ljevak, 2008), 7.
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je razobličavanju „glatkog funkcioniranja“ totalitarnih struktura i djelovanja te nastoji ponuditi moguća rješenja (npr. Derridina dekonstrukcija zapadne metafizike ili Vattimova „slaba misao“) to Bonhoefferovu misao čini posebno privlačnom jer se on svojim pastoralnim i spisateljskim radom
upravo suprotstavljao jednom obliku totalitarne ideologije, Trećem Reichu poniklom u krilu moderne. Ispovjedajuća Crkva koja spoznaje, priznaje
i preuzima krivnju bila je njegovo primarno sredstvo otpora i partikularan
oblik kršćanske moći (ili nemoći) kojom je želio osigurati prostor i izvore
za preobrazbu pojedinca i društva.
Bonhoefferovo tumačenje krivnje počinje s etikom u čijem je središtu suobličavanje čovjeka s Kristom (imago Christi).86 Ona je radikalno
relacijska i pretpostavlja suobličavanje naravnog (čovjeka) s nadnaravnim
(utjelovljenim bogočovjekom Kristom) i naglašeno heteronomna jer „čovjek“ koji djeluje „kao svoj vlastiti stvoritelj, svoj vlastiti sudac i svoj vlastiti obnovitelj; to je čovjek koji živi mimo svog vlastitog čovještva i zato samog sebe prije ili kasnije uništava“.87 Tamo gdje Bauman vidi mogući izvor nove emancipacije, u autonomnom čovjeku koji je izvor morala i
isključivi tvorac njegova sadržaja, Bonhoeffer vidi temeljni problem grešnog čovjeka. Otkrivenje utjelovljenoga Krista, jedinstvo naravnog i nadnaravnog, definira točan sadržaj i pravac ovog suobličavanja naravnog čime se premošćuje čovjekova otuđenost od Boga. Upravo je to otuđenje ili
otpad od Krista, smatra Bonhoeffer, temeljni problem čovjeka jer on time
otpada od svoje vlastite biti. Spoznaja krivnje je nadnaravni čin, čudo, i
pretpostavlja stupanj zajedništva s Kristom jer proizlazi iz čovjekova susreta s Kristom, a ne iz „iskustva propadanja i rasula“.88 Ovaj susret posljedica je milosti ili Kristova posezanja za čovjekom što sve druge, vlastite pokušaje spoznaje krivnje čini jalovim.
Iz ove osobne dimenzije krivnje Bonhoeffer zakoračuje u njezin socijalni vid i nerazdvojno ih povezuje tvrdnjom da je „Crkva mjesto na kojem se ozbiljuje ta spoznaja krivnja“. Crkva nije između ostalog i mjesto
prave spoznaje krivnje, već je ona Crkva samo zato što je ustanovljena priznanjem krivnje čiji se izvor nalazi u Kristovoj milosti. „Tamo gdje bi bilo drukčije“, tvrdi Bonhoeffer, „Crkva više ne bila Crkvom“. Zato je ona i
86 Dietrich Bonhoeffer, Etika, (Rijeka: Ex Libris, 2009), 146.
87 Isto., 147.
88 Isto.
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mjesto gdje „Isus ozbiljuje svoj lik usred svijeta“.89 Iz ovoga proizlazi da
svako površno, djelomično ili patvoreno prikazivanje krivnje izobličuje
ovaj lik i predstavlja čin idolopoklonstva jer se time prikazuje lažni, a ne
stvarni Krist. Kada milost zahvati čovjeka, on ne samo da spoznaje i priznaje vlastitu krivnju, već spoznaje i „otpad zapadnjačkog svijeta od Isusa Krista“. Zato je ispovjedna Crkva jedini prostor gdje je moguće i osobno i zajedničko novorođenje i preobrazba.90 Važno je opet napomenuti da
priznanje krivnje ustanovljuje Crkvu, ali „time što priznaje krivnju, Crkva
ne razrješava ljude vlastitog priznanja krivnje, nego ih poziva u zajednicu
priznanja krivnje“.91
Krist je živo prisutan u Crkvi kroz svoju milost samo ako ona priznaje krivnju bez sračunatog osvrtanja na sukrivce jer nas ona „sasvim oslobađa od pogleda na krivnju drugih“.92 Sve drugo je jalovo samoopravdanje
i besplodan moral. Razlog za ovakvo potpuno i bezuvjetno priznanje krivnje nalazi se u Kristovu prihvaćanju krivnje, čime se otvara put oprostu i
pomirenju. Ipak, postoji i važna distinkcija u odnosu izvanpovijesnog i povijesnog priznanja krivnje. Iako je preobrazba zapadnog svijeta uvjetovana božanskom preobrazbom Crkve, zajednice ukorijenjene u živom i uskrslom Kristu, „u povijesnom životu naroda može se raditi samo o postupnom procesu ozdravljenja“ za razliku od vjernika i Crkve u kojoj je moguć „potpuni raskid s krivnjom i novi početak“. Pokajanje i oprost raskidaju veze s prošlom krivnjom u životu Crkve i pojedinca, ali ta veza ostaje u
povijesnom životu naroda. Kotač povijesti se ne može vratiti, krivnja može zacijeliti tek kada pravo prevlada nasilje, poredak samovolju, a rat ustupi mjesto miru i tako se stvori temeljna pretpostavka za povijesno opraštanje. Ovo opraštanje je samo blijeda sjena oprosta koje Krist daje vjerniku
i ne može opravdati ili poništiti krivnju, već to može samo izvanpovijesno
opraštanje koje čovjeku daruje Isus Krist.93
Premda se ideja o Kristovu preuzimanju krivnje svijeta Pascalu Bruckneru može činiti mazohističkom94, Bonhoeffer je objašnjava pozivajući
89 Isto., 148. Dokaz da je to tako očituje se u činu priznanja krivnje. Zato Bonhoeffer ima
potrebu reći: „Ona (crkva) je bila nijema kad je morala vikati jer je krv nevinih vikala k nebu“. I
dalje: „Ona priznaje svoju strašljivost, svoje odmetništvo, svoje opasne ustupke“. Bonhoeffer, 149.
90 Isto.
91 Isto., 152.
92 Isto.
93 Isto., 152-3.
94 Pascal Bruckner, Tiranija kajanja: esej o zapadnjačkom mazohizmu, (Zagreb: Algoritam, 2009).
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se na božansku solidarnost i odgovornost za čovjeka. Čovjek kasne moderne je usamljeni moralni subjekt, zatvoren u granicama samonametnute imanentne autonomije, s golemim teretom odgovornosti za „teatar nasilja“ koji tako snažno prožima njezinu kulturu. Ogroman je to teret krivnje
zbog rijeke krvi i gomile leševa koji zorno svjedoče o jalovim pokušajima
suvremenog čovjeka da ostvari mir, univerzalni napredak i vlastitu emancipaciju. Krivnja je to koju nikakvi mehanizmi prijenosa krivnje na birokratske strukture i povijesne i političke sile ne mogu ukloniti jer je čovjek
njihov aktivni tvorac i sudionik. Kristova solidarnost i odgovornost očituje se u specifičnoj, paradoksalnoj naravi Njegove ljubavi. Krist se „Ne želi… osloboditi krivnje pod kojom ljudi umiru. Ljubav koja bi ostavila čovjeka samog s njegovom krivnjom, ne bi za objekt imala zbiljskog čovjeka“.95 Ova solidarnost je ukorijenjena u odgovornosti jer „Isus postaje kriv
kao odgovorno djelujući u ljudskom povijesnom postojanju“.96 Iz ovakve
Kristove odgovornosti proizlazi i čovjekova odgovornost spram bližnjega jer se temelji na nesebičnoj ljubavi i predstavlja ključni kriterij za vrednovanje našeg odnosa s Bogom. Onaj koji odbacuje ovakvu odgovornost
i prvenstvo daje vlastitoj nevinosti odbacuje Boga jer odbija nositi krivnju
slijedeći primjer Isusa Krista. Ovim činom odbijanja on postaje kriv i lišava se udjela u božanskom opravdanju. Istinska se nevinost „očituje upravo
u tome što ona radi drugog čovjeka stupa u zajedništvo njegove krivnje“.97
Upravo se ovakvo solidarno, odgovorno djelovanje nalazi u srži heteronomne antropologije koja utemeljuje Bonhoefferovu etiku i predstavlja konstruktivan doprinos iscjeljenju društva koje je uvjetovano osobnim kajanjem u odnosu s Kristom.
Oprečnost između Baumanova zagovaranja radikalno autonomnog
sebstva kao jedinog puta čovjekova samoostvarenja i Bonhoefferove heteronomne antropologije najbolje se vidi u raspravi o savjesti. Prirodna savjest, tvrdi Bonhoeffer, teži jedinstvu čovjeka sa samim sobom i stoga se
opire bilo kakvom preuzimanju krivnje drugog jer ono ugrožava to jedinstvo. Poziv savjesti u prirodnom čovjeku teži samoopravdanju pred Bogom, ljudima i samim sobom, a oslanja se na vlastitu spoznaju dobra i zla.
Tako „Ja, koje u svojoj kontingentnoj pojedinačnosti ne pronalazi nikakvo
uporište, svodi sebe na opći zakon dobra, te u suglasju s njim zahtijeva je95 Bonhoeffer, Etika, 267.
96 Isto.
97 Isto.
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dinstvo sa samim sobom. Tako poziv savjesti svoj izvor i svoj cilj ima u
autonomiji vlastitog ja.“98 Potpuni preokret nastupa kada „jedinstvo ljudske egzistencije više nije sadržano u njezinoj autonomiji, nego se – čudom
vjere – nalazi s onu stranu vlastitog Ja i njegova zakona, u Isusu Kristu.“99
Bonhoeffer dakle poziva na žrtvovanje čovjekove autonomije u korist heteronomije, jedinstva života s drugim čovjekom koji je moj spasitelj. Zato se „Prirodna – makar i najrigoroznija – savjest pokazuje… kao bezbožno sebeopravdanje“. Tako Krist postaje osloboditelj čovjekove savjesti, temelj njegova jedinstva sa samim sobom i izvor moralnih sadržaja: „Izvor i
cilj moje savjesti nije zakon već živi Bog i živi čovjek, kako me susreće u
Isusu Kristu“.100 Zbog zarobljenosti etike u isključivo imanentnim granicama spoznaje ovakvo je poimanje sebstva za Baumana samo još jedan oblik
samoobmane i uzrok čovjekove vjekovne porobljenosti, dok je za Bonhoefferovu etiku ovako transcendentno shvaćena heteronomija čovjekove egzistencije jedini put istinske slobode i sastavni dio čovjekove izvorno teomorfne naravi.
Ovakvo Bonhoefferovo heteronomno poimanje univerzalne i partikularne ljudske krivnje kao dio šireg procesa individualnog i socijalnog
oblikovanja pojedinca i zajednice nudi i platformu za dijalog s „kulturom ambivalentnosti“ u kasnoj moderni. Njome, naime, prevladavaju četiri ključna obilježja: prvo, mnogostrukost prolaznih i eksperimentalnih odnosa; drugo, slavljenje kontingentnosti i neizvjesnosti ljudske egzistencije
kao novog oblika ljudske emancipacije; treće, imanentno definirani sustavi vrednota, normi i odnosa nužnih za vlastito ostvarenje, i četvrto, fluidna
kultura obilježena hiperprodukcijom promjenjivih kulturnih sadržaja, površno preoblikovanih društvenih obrazaca života i prijelaznih oblika političkih i ekonomskih uređenja. Ovu ambivalentnost posebno pojačava i to
što je postmetafizička misao, odbacivši, i to s pravom, modernističko stapanje kršćanske nade sa sekularnom idejom progresa, ustanovila plutajuće
sebstvo lišeno svake teleologije i eshatološke dimenzije kao konstitutivnoga dijela njegova identiteta. Iako u njoj postoji okrenutost prema budućnosti kao što je to slučaj s Derridinim apokaliptičkim mesijanstvom, učinak
te budućnosti je ograničen besadržajnošću njezine nade. Drugačiji primjer
okrenutosti budućnosti nalazimo u Agambenovoj „nadolazećoj zajednici“
98 Bonhoeffer, Etika, 168.
99 Isto., 269.
100 Isto.
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u „vremenu što ostaje“101, koja ostaje zarobljena u okvirima imanentno-relacijskog teoretiziranja i ne bavi se razlaganjem, i transcendentnog vida
ljudske egzistencije iako joj jedan od temeljnih tekstova (npr. Poslanica
Rimljanima) pruža takvu mogućnost.102
Odgovor na „kulturu ambivalentnosti“ koji nudi Bonhoefferova antropologija i etika je komplementarnost ljudske egzistencije koju heteronomno
„slabo sebstvo“ kroz proces spoznaje, priznanja i preuzimanja krivnje nalazi
u zajednici s Isusom Kristom. Ova „slabost“ se očituje i u nepotpunosti sadašnjeg vida ljudske egzistencije koja se uvijek nadopunjuje nadom u potpunije ispunjenje u budućnosti. Zato Pannenberg, osvrćući se na Rahnerovo povezivanje kršćanske antropologije i eshatologije, ima potrebu reći: „Ne
može biti odgovarajućeg samorazumijevanja bez eshatologije“.103 Tako su
sadašnji i budući vid ljudske egzistencije u Bonhoefferovoj etici neraskidivo povezani. Ovakvo razumijevanje čovjekove „slabosti“ očituje se i u drugom konstitutivnom vidu moralnog čovjeka, njegovoj slobodi. On slobodu
(od grijeha), koja nije trajno stanje, stječe ili potvrđuje uvijek iznova u činu
spoznaje, priznanja i preuzimanja krivnje. Budući da samo slobodan čovjek
može kročiti putem prevladavanje vlastite fragmentirane egzistencije, njegova sloboda je isključiva posljedica posezanja Božje milosti i dio je čovjekove upućenosti na Boga. Ovo prevladavanje vlastite fragmentiranosti potpuno će se ostvariti tek kada u budućnosti Bog potpuno ukloni grijeh i zato
je Bonhoefferov čovjek uvijek nedovršeno biće koje nadopunjuje Kristova
milost dok čeka potpunu preobrazbu u Božjoj vječnosti.
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GUILT, POLITICAL THEOLOGY
AND CONTEMPORARY SOCIETY IN EUROPE
Abstract:
Due to limited achievements in understanding guilt in exclusively political, legal
and ideological frameworks, it is advisable do contemplate philosophical, theological
and sociological contributions to this topic in the context of wider question of creating
a moral subject and a space within which he acts. It appears that after the interpretative
force of Jaspers’ fourfold division into criminal, political, moral and metaphysical guilt
was exhausted by worldview pluralism and many ambiguous understandings of God and
man in late modernity, it is not possible to build metaphysical humanism on a world scale
in the way he envisioned it. Furthermore, Bauman’s post-metaphysical thought offers a
completely different representation of guilt when, after a thorough analysis of western so
cieties, he concludes that guilt is floating or diffuse, if it is possible to determine it at all.
Responding to the state of western societies in late modernity laconically described as
“Sin without sinners, crime without criminals, guilt without culprits!” he advocates sig
nificantly more autonomy for moral selves of individuals and uncompromising and devot
ed life for the Other. A completely opposite attitude is held by Bonhoeffer when he sees a
response to the question of individual and collective quilt in heteronomous nature of hu
man existence, in identification of man with Christ. Recognizing and accepting one’s own
guilt, but also taking the guilt of a neighbor is one of the fundamental tasks of individu
als and the church and it represents the very essence of theomorphic nature of human ex
istence. However, he also argues for a clear distinction between historical acknowledge
ment and forgiveness of guilt in a historical life of a nation, which is only a pale shadow
of extra-historical forgiveness, Christ’s gift of healing and liberation of man.
Keywords: Guilt, Admission, Political theology, Jaspers, Bauman, Bonhoeffer;
1 Adventist theological institution, pirijad@gmail.com
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РАДМИЛО В. КОШУТИЋ1

ПОЈАМ КРИВИЦЕ
У АВРАМОВСКИМ РЕЛИГИЈАМА
Резиме
Кривица је једно од најјачих људских осећања. Људско биће као homo religio
sus је створење које брине. Размишљајући о свом пореклу, људи су неминовно дошли
до закључка да овај садашњи живот није онакав какав је од Бога требало да буде
од почетка постојања. Укратко, људи су постали узнемирени, несрећни, погођени
јаким осећањем кривице почетном несрећом која се бескрајно понавља кроз људ
ско постојање. Било да је неко религиозан или не, монотеистичке религије су ути
цале на моралну свест код већине људи. Реч кривица има два значења. Прво значе
ње се односи на кривицу за преступ: подразумева моралну или правну кривицу на
објективан или чињенични начин. Друго значење је лично осећање кривице узроко
вано моралном увредом. Примери кривице јесу одреднице и три највеће моноте
истичке (аврамистичке) религије. Јеврејска библија је живи пример психолошких
ефеката кривице, што се може видети, на примерима Јефтаја и Давида. Тако
ђе, кривица је присутна и у Новом завету: апостоли који су заспали у Гетсиман
ском врту док њихов учитељ, у својој људској природи проживљава тешка искуше
ња, као и Петар који се Христа три пута одрекао, док Јуду осећање кривице дово
ди до самоубиства. Кривица у исламу укључује правну кривицу. Терминологија кри
вице на арапском одражава овај аспект преступа, а не субјективни доживљај кри
вице. Реч јurum означава преступ а лице које је починило правни преступ јесте muj
rim, или онај који је крив за злочин. Реч dhamb такође подразумева кривицу, али мо
же да означава и субјективни осећај кривице.
Kључне речи: кривица, грех, јудаизам, хришћанство, ислам, савест, католи
чанство, протестантизам
„Јер није оставио Израиља и Јуде Бог њихов, Господ над војскама
ако и јесте земља њихова пуна кривице Свецу Израиљевом“
(Јеремија 51,5)

Када је реч о кривици у аврамистичким религијама неизбежан
пример за ову тему је Блажени Августин. Иако живот Блаженог Авгу
стина није образац за искуство кривице у хришћанству, а камоли у ју
даиз му или исламу, ипак, огроман утицај је имало Августиново схва
тање кривице на западну културу. Такође потребно је истаћи његов
лични проблем везан за кривицу.
1 Филолошки факултет у Београду, (докторске студије културе), radmilo.kosutic@yahoo.com
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Августин је написао Исповести у својим зрелим годинама (дру
га половина IV в.) које садрже добар део аутобиографског материјала.
Пре свега намера му је била да опише своје духовно путовање, након
преобраћења у хришћанство. Исповести су препуне кајања због мла
далачких несмотрености. На пример, Августина преплављује криви
ца зато што је украо крушку са комшијиног дрвета: „Хтео сам да из
вршим чин крађе и учинио сам га, вођен никакавом потребом, осим
мог унутрашњег недостатка у сваком смислу, или осећаја за правду
… Украо сам нешто што сам и сâм имао у изобиљу, много квалитет
није. Моја жеља је била да уживам у самом чину крађе због узбуђе
ња док крадем и радим нешто што није у реду“.2 И у потреби да буде
вољен и да неког воли, Августин је пролазио кроз искуства преступа,
док је кривица настала касније као одраз сагледавања ствари, то јест
као успомене на сопствени живот 47-годишњег уваженог епископа.
Религијски приступ кривици значајно се разликује од оног ко
ји приказује бихејвиоријална наука (наука која проучава понашање).
Док се психолошки приступ првенствено бави субјективним дожи
вљајем кривице, религија се фокусира на кривицу као морални чин
везан за објективно понашање. Први је, пре свега, описан, а други
прописан. Да ли религија ослобађа или појачава кривицу? Питање из
гледа да кривица звучи као емоционална болест која треба да се из
лечи, без покајничких карактеристика. Штавише, не можемо проце
нити утицај „религије“ у целини на осећање кривице. Постоје битне
разлике између различитих религија у начину како виде и како кори
сте кривицу као духовног преносиоца и као облик друштвеног упра
вљања, подстичући је или је умањујући. У том погледу постоји вели
ка разлика, на пример, између хришћанства и будизма. Кључни кон
цепт основне кривице у монотеистичкој религији је схватање греха.
Реч је изведена из латинског језика и везана је за кривицу (sont), али
значења нису иста. Грех настаје због кршења верског закона. Кривица
није морална повреда, већ је исход греха, и као кривица и као осећање
покајања. Иако грех обично настаје кроз људска узајамна деловања,
у монотеис тичкој традицији сва осећања греха и кривице су искуства
везана за однос са Богом. Кривица је знак отуђења од Бога кроз грех.
Бог је Господ (треба Га обожавати), Судија (треба Га се плашити) и
Створитељ (треба Га волети као родитеља). Дакле, појединац може да
2 Saint Augustine, Confessions, Oxford University Press, Oxford, 1998, стр. 28.
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увреди Бога тако што Га не поштује, тако што је непослушан и неза
хвалан. Само Бог може ослободити човека од греха и кривице.3 Иску
пљење и праштање су од суштинског значаја за схватање појма кри
вице. У јеврејским списима грех се схвата као раскид савеза између
Бога и његовог изабраног народа због њиховог намерног кршења за
кона. У Новом завету, грех и кривица потичу из греха Адама и Еве, а
затим се понављају кроз људске неправде. Савремени хришћански те
олози виде грех у ширем контексту. На пример, за Пола Тилиха, грех
представља отуђеност од сопственог бића па тиме и отуђења од Бога.4
За Рејнолда Нибухера, грех је резултат поноса и незасите жеље.5 За
Карла Барта, он је узрокован незахвалношћу. У исламу је грех такође
супротстављање Богу укорењен у људској гордости и незахвалности.
Кривица и религија дубоко су укорењене у западној култури. Чак
и у секуларном свету, религијска уверења и даље обликују моралне
вредности. На пример колумбијски писац Габријел Гарсија Маркес је
изјавио: „ Не верујем у Бога, али Га се бојим“.6 Верска схватања кри
вице у великим религијским традицијама усађена су у њихове соци
јалне и психолошке контексте. У монотеистичким традицијама, Бог
током историје објављује своје моралне норме бирајући појединце и
обраћајући им се њиховим језиком у одређено време и на одређеном
месту. Појаве божанског мање су личне у азијским религијама. Ипак,
сва учења света морају се разумети у оквиру сопственог културног
контекста који се током времена мења, а у том контексту мења се и ре
лигија задржавајући суштину веровања као и праксе.
Појам кривице у јудаизму
„Изгледа као да су многи Јевреји опседнути кривицом. У исто
време се и жале и бивају поносни на своју склоност ка кривици („Ја
3 Lindsay Jones, Encyclopedia of Religion, vol. 12, Thomson Gale, Detroit, 2005, стр.
8402–8407.
4 Paul Tillich, Estrangement and Reconciliation in Modern Thought, in Theological Wri
tings, Gert Hummel - de Gruyter, Berlin/New York, 1992, стр. 256.
5 Reinhold Nieb uhr, Discerning the Signs of the Times, Charles Scribner’s Sons, New York,
1946.
6 Grabriel García Márquez, Love In The Time Of Cholera, Alfred A. Knopf, New York,
1988, стр. 197.
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сам Јеврејин. Знам све о кривици“).7 Осетљивост на кривицу битан је
део јудаиз ма. Рабин Харлан Вехслер пише: „Дубоко у јеврејској тра
дицији, дубоко у психи Библије, налази се људско биће које може да
доживи кривицу. И то је тачно, да ли неко жели да уздигне овај осећај
или да га похрани веома дубоко, тако да је у јеврејску културу укоре
њено ово схватање људског бића. Тежи проблем од саме кривице је у
томе што је иста друга природа Јевреја“.8 Јеврејско искуство кривице
има јак јавни аспект. Током периода покајања које је свој врхунац до
стигло у Дану помирења (Јом Кипур) Јевреји су колективно молили за
опроштај: „Вођени кривицом, били смо неверни, опљачкани … Почи
нили смо безакоње, изазвали неправде, били дрски … Саветовали смо
зло, наругали се, побунили, хулили. Само Твоја воља може да опро
сти наше грехе, опрости нам наше неједнакости и наше преступе.“9
Ту је и важан појединачни део личног размишљања и покајања. Поје
динац стоји сам пред Богом, не поседује никакве заслуге осим вере у
Божју милост и љубав: „Ја сам прах још за живота и још више после
смрти. Ево ме пред Тобом, стојим као посуда испуњена стидом и збу
њеношћу. Нека буде воља Твоја … да више немам грехе, а оне које сам
већ починио опрости ми у изобиљу Твоје милости.“10
Јеврејска етика, углавном, потиче из Закона, као и пророчка схва
тања правде, правичности и саосећања. Јеврејски закони нису само
негативне забране, нити је етика само појам који се односи на немо
ралне радње. Кривица подразумева позитивну посвећеност моралном
деловању.
Током своје дуге историје јудаизам је доживео дубоке промене.
Библијски, Талмудски, средњовековни и модерни периоди имају сво
ја посебна етичка начела. Иако се односимо према јудаизму као цели
ни, он обухвата огромну и разнолику верску традицију која се проте
же на 3.000 година. Стога, шта год да кажемо о кривици у јудаизму,
то се неће примењивати на све Јевреје у сваком тренутку и на сваком
месту.
7 Jacob Neusner, Judaism, in Arvind Sharma, Our Religions, Harper, San Francisco, 1993,
стр. 293–355.
8 Harlan J. Wechsler, What’ s So Bad about Guilt? Learning to Live With It Since We Can’t
Live Without It, Simon and Schuster, New York, 1990, стр. 30.
9 Mahzor for Rosh Hashanah and Yom Kippur: A Prayer Book for the Days of Awe, Rabbi
nical Assembly, New York, 1972.
10 Jacob Neusner, Judaism, in Arvind Sharma, Our Religions, Harper, San Francisco, 1993,
стр. 309-310.
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Закон и кривица
Јеврејски закон оличен је у Халахи, који се, пре свега, заснива на
Тори и Талмуду. Он представља „пут“ по коме би требало живети ка
ко бисмо постали свети. Његове заповести практично прилагођавају
све аспекте јеврејског живота. Побожни Јеврејин „проучава“ Закон –
он не „верује“ у њега. Његова исправност не захтева веру или раци
онални доказ, већ се прихвата као такав. Кривица у јудаизму потиче
првенствено из кривице због кршења Закона. Бити крив у суштини је
исто као грешити. Реч за кривицу и за грех је awon, а преводи се као
„грех“, дакле да би појединац „сносио кривицу“ мора да буде крив.11
Реч awon укључује идеје безакоња и побуне које указују на централ
ни значај Закона у јеврејској етици. Иако Закон обухвата многа прави
ла, у срцу је завет – свечани уговор између Бога и Његовог изабраног
народа. Закони се обично односе на понашање, али јудаизам се тако
ђе бави и моралним намерама и мотивима, а рабини осуђују окорело
срце и грешне жеље.12 Јудејски закон важи за сваког – за богате и си
ромашне, владара и поданике – чак и за Бога.13 Док је Бог планирао
уништење Содоме, Аврам се усудио да запита: „еда ли судија целе зе
мље неће судити право?“ (Пост. 18:25). Јеврејска етика посебно бри
не за оне који су угрожени: сиромашна, удовице и сирочад. Може из
гледати прилично грубо, али се ова етика позива на љубав и саосећа
ње умерене правде. Врховна заповест гласи: „Љуби Господа Бога свог
свим срцем својим, свом душом својом и свом мисли својом“ и „Во
ли свог ближњег као самог себе“ (Понз 6:4). (Хришћани повезују ове
заповести са Исусом, али је он заправо цитирао јеврејске списе; Мар
ко 12:29–31.) У јудаизму постоје две врсте сагрешења. Оне могу бити
исход кршења моралних закона, по тумачењу Десет заповести. Затим,
ту су обредни преступи којима се нарушавају закони култа. Обредни
преступ је као злочин без жртве. То не подразумева да се чини нешто
морално лоше, што може чак бити и резултат похвалних дела, као што
је, на пример, сахрањивање нечијег оца (додиривање леша чини поје
динца нечистим). Таква култна пракса може настати из страхопошто
11 J. Lachowski, Guilt in the Bible, in New Catholic Encyclopedia, vol.6, Thomson Gale,
Detroit, 2006, стр. 569–72.
12 Geoffrey Wigoder, The New Encyclopedia of Judaism, NewYork University Press, New
York, 2002, стр. 252.
13 Moshe Sokol, Jewish Ethics, in Lawrence C. Becker and Charlotte B. Becker, Encyclo
pedia of Ethics, vol. 2, Routledge, New York, 2001, стр. 909–915.
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вања предака према току живота и смрти или из здравствених разло
га (који могу, на пример, бити повезани са једењем свињетине). Оста
ле обредне забране више збуњују. На пример: мешање памука и вуне
у тканину? Може да изгледа изненађујуће што не постоји реч за „са
вест“ у библијском јеврејском. У модерном јеврејском, реч matspun
(изведена из „оно што је скривено“) представља морални домет. Чи
њеница да не постоји реч за савест не значи да Јевреји немају савест
(баш као и код одсуства речи за слезину у древном јеврејском језику).
Библијски јеврејски језик користи делове тела као метафоре за емо
ције.14 „Срце“ је најближе идеји савести: „после задрхта срце Давиду“
(1 Сам. 24:5). „Бубрег“ представља узде и има слично значење: „Кад
кипљаше срце моје и растрзах се у себи“ (Пс.73:21.). Не постоји тер
мин који директно преноси човеково субјективно осећање кајања, али
кад Давидово „срце задрхта“ преноси ту идеју. Још један појам који се
приближава кривици је израз дубоког жаљења, tsа-ar.
И неки други древни појмови такође указују на кривицу. На при
мер појам asham подразумева, одштету наплаћену појединцу због по
себног кривичног дела, као што је скрнављење светог објекта или да
вање лажне заклетве.15 Дакле, asham подразумева правну кривицу и
захтева да починилац принесе жртву Богу како би надокнадио штету.
Такође, asham подразумева плаћање новчане казне (отуда и дуг који
са собом носи осећај кривице). У модерном јеврејском, asham се раз
вио у два значења: ashem означава кривицу, а ashma осећај кривице.
Други појам, khet повезан је са жртвом као понудом за очишћење због
кршења обредног закона. Он има исти корен као khet или грех, тако да
се односи и на „грешну понуду“. Његова основна функција је очишће
ње. Оно што прочишћује грешника је кајање и покајање, али и сам об
ред који је такође важан.16 На пример, ако је дошло до прљања које
узроковано додиром са крвљу (као што је менструација или порођај)
обредним купањем (mikvah) се остварује прочишћење. У овом слу
чају нема потребе за покајањем јер нема ни морално погрешног чи
14 Edward Yechezkel Kutscher, Words and Their History, Kiryath Sepher, Jerusalem, 1969,
стр. 64–74; David Steinberg, Body Part Metaphors in Biblical Hebrew, http://www.adath-shalom.
ca/presentations/body_metaphors_bib_hebrew.htm.
15 R. J. Zvi Werblowski and Geoffrey Wigoder, Oxford Dictionary of the Jewish Religion,
Oxford University Press, New York, 1997.
16 Исто, стр. 646.
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њења.17 Идеја греха у јудаизму ближа је старогрчкој идеји него оној у
хришћанском схватању. И khet на јеврејском и ἁμαρτία на грчком зна
че „недостајање обележја“, у овом случају, прављења грешке због не
поштовања закона. Главни греси у јудаизму су идолопоклонство, уби
ство и прељуба. Јеврејска реч за срамоту је busha и односи се на голо
тињу, изложеност тела онима који не би требало да га виде. На при
мер, у Старом завету синовљево посматрање очеве голотиње посеб
но је непожељно.
Пророци и кривица
Пророци су одиграли кључну улогу у обликовању етичке свести
јудаизма. Често се поистовећује пророчанство са прорицањем будућ
ности, али првобитна функција јеврејских пророка била је да у име
Господње осуде паганизам као и да захтевају правду. Пророци пред
стављају глас етичког монотеизма. Њихова дужност је покајање –
враћање Богу – упућено и појединцима и заједници у целини. Проро
ци су критиковали друштвене неправде, што је било очигледно у ис
казивању недостатка у односу са Богом. На пример, Амос изједнача
ва друштвене невоље са гресима против Бога, Исаија опомиње људе
да се у јавном и приватном животу придржавају Божије правде и пра
ведности како би добили Господње благослове. Сукоб између проро
ка Натана и Давида настао је у вези са Давидом и Виставејом када је
Натан је иступио против Давида тако што га је означио као човека ко
ји је починио тешку неправду. На крају, прочишћен, Давид признаје
своју кривицу: „Сагреших Господу“. Покајнички 50. псалам управо је
исход Давидовог кајања. Иначе, овај псалам је неизоставан део јутар
њих богослужења у православљу.
Кривица која изазива зло
„И створи Бог човека по обличју свом, по обличју Божјем ство
ри га; мушко и женско створи их… Тада погледа Бог све што је ство
рио, и гле, добро беше веома.“(Пост. 1:27,31). Али то мушко и женско,
17 Исто, стр. 469.

184

Радмило В. Кошутић

Адам и Ева поједоше од забрањеног воћа, те им се „отворише им се
очи“, и видеше своју голотињу када се сакрише од свога Творца. Зми
ја која их је навела на грех оличава злог духа, Сатану – Божјег про
тивника, који људска бића наводи на грех. Протерани из рајског врта
патили су и мукотрпно радили. Каиновим братоубиством ослобађа се
зло у свету. Адамово и Евино понашање у себи носи више срамоту не
го кривицу. Да ли помињање голотиње наговештава преступ сексуал
не природе? Господ је наредио да мушкарац и жена буду „једно тело“
и да имају децу. Постоји само један начин на који људска бића могу
да се размножавају, али Адам и Ева нису имали деце ни кад су избаче
ни из рајског врта. Да ли је забрањено воће пробудило пожуду? Да ли
је секс био узрок зла? Библија то не наводи. Било је разних тумачења
о прапочетку, али јудаизам сваљује кривицу на непослушност. Адам и
Ева су кажњени, али они нису заражени грехом, они не преносе грех
на своје потомке – нема учења о првобитном греху у јудаиз му. Уместо
тога, јудаиз ам претпоставља да су људска бића природно обдарена
етичком интуицијом – савешћу као Божијим даром – да разликују до
бро од зла. Међутим, морална интуиција није сасвим поуздано мери
ло, због тога су за људско понашање неопходни Откровење и Закон.
Људска бића су у суштини добра, али су као непослушна деца и ло
ше се понашају „ … јер нема човека који не греши“ – (1 Цареви 8:46).
Зато људи треба да имају морална упутства. Због тога је Бог дао Мој
сију закон да би етичка интуиција могла да прерасте у моралну зре
лост. Одрасли постају одговорни за поштовање закона: када дечак до
стигне старост од 13 година прелази у пунолетсво обредом који се зо
ве бар мицва („син заповести“); у модерном добу овај обред се про
ширио и на девојке а зове се бат мицва.18 Јеврејска етика је начинила
више филозофски заокрет током средњег века када научници као што
је Мајмонид усвајају аристотеловске принципе моралних врлина.
Идеја о двојности људске природе (добрo и зло) постаје израже
нија, иако ова идеја датира још из раније традиције. Добар подстрек
(yetzer tov) је унутрашњи глас који нагони Јевреје да проучавају То
ру и подсећа их на Божји закон када су у искушењу да ураде нешто
забрањено. Подстрек зла (yetzer ha-ra) теже је одредити.19 Пре свега,
18 Дан Кон-Шербок, Кратка историја јудаизма, Утопија, Београд, 2012.
19 R. J. Zvi Werblowski and Wigoder Geoffrey, Oxford Dictionary of the Jewish Religion,
Oxford University Press, New York, 1997, стр. 742.
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зло одражава себичну људску природу која тражи задовољење жеља
(као што су храна и секс), без обзира на моралне последице (резул
тирало је прождрљивошћу и прељубом). Јудаизам гледа на секс пози
тивно. Ради се о релационом контексту секса, не сексу као таквом, ко
ји је одређен својим моралом. Добар је у браку а лош ван њега. У јуда
изму не постоји монашка традиција која захтева безбрачност или уз
државање. Сексуалним преступима бавили су се као другим кривич
ним делима, иако су казне за сексуалне преступе могле бити оштре
као што је смрт каменовањем. У суштини, у традиционалном јудаи
зму сва сексуална понашања ван брака, укључујући предбрачни секс
и хомосексуалност, незаконити су.20
Старозаветна Књига о Јову илуструје патњу као казну за криви
цу. У разговору између Бога и Сатане (који у то време није предста
вљао оличење зла), Бог хвали Јова (који је Моавац, а не Јеврејин) који
је беспрекоран и исправан човек и који на сваки начин избегава зло.
Сотона сматра да је Јов примио изобиље благослова од Бога и тврди
да би Бог могао све то да му ускрати, због чега ће се Јов окренути про
тив Бога и проклињати га. Да би доказао Сатани да греши, Бог ставља
Јова под Сотонину власт и тако му претвара живот у муку и пропаст.
Јовови пријатељи га саветују да тражи Божији опроштај како би око
чао своју патњу, јер је засигурно згрешио па и заслужује такву несре
ћу. Јов одбија да то учини јер зна да није крив. Нити је Јов кривио, ни
ти проклињао Бога због очигледне неправде, већ је у својој патњи са
мо тражио правду. На крају га је Бог помиловао. Прича о Јову прено
си снажну поруку да патња није казна за грех јер лоше ствари се, та
кође, дешавају и добрим људима. То је део живота јер су „чудни пу
теви Господњи“.
Јевреји и световна кривица
Постоје две главне одреднице по којима је неко Јеврејин. Прва
је да је неко религиозан то јест да практикује правила јудаизма. Дру
га одредница је секуларне природе што значи поседовање јеврејског
20 Daniel Boyarim, Carnal Israel:Reading Sex in Talmudic Culture, University of Calif or
nia Press, Berkeley, 1993; G. Larue, Sex in the Bible, NY:Prometheus, Buffalo, 1983.
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националног идентитета. Многи секуларни Јевреји, ипак, селектив
но учествују у верским обредима, а својој деци уливају осећај срод
ности са јеврејском традицијом. Секуларни Јевреји одбацују религиј
ске елементе јудаизма али такође сматрају да нису ништа мање Јевре
ји. Ова снажна повезаност културе и верских уверења није ограниче
на само на јудаизам. То важи и за конфучијанизам и Кинезе, као и за
хиндуизам и Индијце. Тешко је да се у таквим случајевима поуздано
раздвоје религиозни од културних елемената о искуству кривице. На
пример, да ли је осећање кривице ортодоксних Јевреја у Израелу као
и у дијаспори сличније од искуства кривице код њихових секуларних
колега који могу да буду подложнији спољним културним утицајима?
Неки аспекти кривице карактеристични су по својој особености
код америчких Јевреја, по писању аутора попут Филипа Рота21 и Ву
ди Алена, који су осећај појачане јеврејске кривице уздигли готово на
књижевни род. У овим случајевима, као и у популарним шалама, је
врејски секс је сасвим ослобођен кривице па се каже: „Сва кривица је
ако забаве нема“. Према јеврејском филозофу Мартину Буберу22, те
шко је разазнати неки изразито „јеврејски поглед“ везан за осећај кри
вице (шта год то значило). За неке, ово може да буде разочаравајуће,
али ако веровања и учења деле религије, не би ли требало да су им мо
рална начела уједињујућа?
Кривица у хришћанству
Анализирајући појам кривице у хришћанству можемо се запи
тати: Шта католички лекар, англикански рачуновођа, евангелистич
ки механичар и грчка православна домаћица имају заједничко у сво
јим искуствима кривице самим тим што су хришћани? С обзиром на
збуњујуће разноликости међу хришћанима (око милијарду католика,
преко пет стотина протестантских деноминација и око двеста четрде
сет милиона православних), има ли смисла да се уопште о кривици
у оквиру хришћанстава расправља као да је у питању само једна це
лина? Истицање разноликости унутар верске традиције може да ода
21 Philip Roth, Portnoy’s Complaint, Vintage, New York, 1994, стр. 124.
22 Martin Buber, Guilt and Guilt Feelings, in The Knowledge of Man, Atlantic Highlands,
NJ: Humanities Press, 1988.
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гна сваку наду у разумевању њених суштинских моралних елемена
та. Ипак, уколико би се заузео монолитни морални став, били бисмо
опет у заблуди с обзиром на значај историјских и културних разлика.
На пример, хваљена католичка кривица би више могла да се приме
ни на ирске него на италијанске или француске католике. Хришћан
ски ставови о кривици су посебно важни зато што у западним зема
љама (чак и ако су само номинално хришћанске) преовлађују у поли
тичком, економском и културном смислу.23 Сходно томе, хришћанска
схватања кривице утичу на људе широм света, у тој мери, да смо до
шли у ситуацију да их примамо здраво за готово, односно да кривица
– како то тумаче на Западу – треба да буде саставни део свих религиј
ских традиција. Да ли је баш тако?
Бројни историјски утицаји обликовали су хришћанску етику и
њена схватања кривице. Тако имамо јеврејско наслеђе оличено у Ста
ром завету, хеленистичку културу у оквиру које се развила рана цр
ква и римска (касније византијска) држава у којој је она постала до
минантна религија у западном свету. Године 1054. хришћанска црква
(после векова постепеног раздвајања) ефективно се поделила на за
падни католицизам и источно православље. Реформација, у XVI ве
ку, додатно одваја протестанте од римокатоличке цркве. Ова раздва
јања довела су до значајних разлика у ставовима у односу на криви
цу. Протестанти су се, од тада, поделили на стотине вероисповести и
праваца, а свака се односила на свој посебни начин према прихвата
њу кривице. Штавише, иако постоје слична основна морална наче
ла која одређују када и зашто се има осећај кривице код Јевреја, хри
шћана и муслимана, постоје и значајне разлике. На пример, хришћан
ство нема култне захтеве, а јудаизам и ислам немају учење о првобит
ном греху. Најважније, ослобађање од греха и кривице код хришћана
долази кроз спасоносне благодати Исуса Христа, али, очигледно, не и
код Јевреја и муслимана.
Више карактеристичних особина хришћанске кривице можемо
представити кроз животе и учења пет кључних личности хришћан
ства: Исуса, чији живот и учење чине основу хришћанства; апосто
ла Павла, који је поставио темеље хришћанског учења у раној цр
кви; Блаженог Августина, који је под великим утицајем западног хри
23 За општи увод у хришћанство погледати Harvey, Cox Christianity, in Arvind Sharma,
Our Religions, HarperCollins, New York, 2011, стр. 359–422.
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шћанског схватања греха и кривице; Томе Аквинског, који је доми
нантна личност у католичкој теологији као и Мартина Лутера, који је
водио покрет за реформацију којом је основан протестантизам.
Кривица у Исусовом учењу
Исусово учење говори о десет грехова, али не и о кривици или
срамоти.24 Зато не можемо расправљати о Његовом учењу које се у
конкретном смислу односи на појам кривице, односно можемо само
донети закључке из самог садржаја његовог учења као и на примеру
његовог живота и понашања. У јеванђељима нема наговештаја да се
Он сам икада осећао кривим јер је био безгрешан (иако је искусио ка
јање, тугу и љутњу). То није случај и са његовим апостолима. Након
Исусовог хапшења, Петар је порекао да је један од његових ученика,
а затим се: „опомену Петар речи што му рече Исус: Док петао двапут
не запева одрећи ћеш ме се трипут. И стаде плакати. (Марко 14:72).
Пошто је издао Исуса, Јуда је рекао првосвештенику, „Ја сагреших
што издадох крв праву“, а затим отишао и обесио се (Матеј 27:3–5).
Исус често наводи јеврејски закон, али га онда га овако одређује:
Чули сте како је казано старима: Не убиј; јер ко убије, биће крив
суду. А ја вам кажем да ће сваки који се гневи на брата свог низашта,
бити крив суду (Матеј 5:21–22) Чули сте да је казано: Око за око, и зуб
за зуб. А ја вам кажем да се не браните ода зла, него ако те ко удари по
десном твом образу, обрни му и други; (Матеј 5:38–39) Чули сте да је
казано: Љуби ближњег свог, и мрзи на непријатеља свог. А ја вам ка
жем: љубите непријатеље своје, благосиљајте оне који вас куну, чи
ните добро онима који на вас мрзе и молите се Богу за оне који вас го
не; (Матеј 5:44) Чули сте како је казано старима: Не чини прељубе. А
ја вам кажем да сваки који погледа на жену са жељом, већ је учинио
прељубу у срцу свом. (Матеј 5:27–28)
Изгледа да ове заповести дижу појам морала на изузетно висок
ниво јер Исус превазилази морално понашање и сагледава мотиве иза
поступака. Можемо очекивати да људи управљају својим поступци
ма, али како могу управљати својим мислима и осећањима? С друге
стране, пошто мисли и осећања претходе поступцима, на који начин
24 Joseph Klausner, Jesus of Nazareth: His Life, Тimes, and Teaching, Macmillan, New
York, 1925.
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се најбоље управља поступцима деловања, осим ако се у корену не
сасеку мотиви који их подстичу?
Истовремено, Исус ублажава Закон описујући начин понашања.
На пример, у причи о жени ухваћеној у прељуби, тражио је од оних
који су потпуно безгрешни да они први баце камен (а ко је од људи
потпуно безгрешан), упућујући жену да иде и да не греши више. Овај
дух праштања којим је надахнуто Исусово учење снажан је против
отров кривици. Изрази за грех и кривицу се користе наизменично у
Новом завету. Говори се о опраштању грехова као и опроштању кри
вице. Имамо верзију по Луки 11:14 која каже: „ и опрости нам грехе
наше, јер и ми опраштамо сваком дужнику свом,“ док Матеј 6:12 ка
же: „ И опрости нам дугове наше као и ми што опраштамо дужници
ма својим. (Грчка реч у оригиналном тексту је Óφειλήματα, „оно што
се дугује.“) Марково јеванђеље 11:25 уводи идеју греха παράπτωμα: „
И кад стојите на молитви, праштајте ако шта имате на кога: да и Отац
ваш који је на небесима опрости вама погрешке ваше.“ Овај грех зна
чи прекорачити забрањену линију, упасти у туђу имовину (или у пра
ва и повластице). Грех је тежак и са призвуком пакла и проклетства.
Дуг и грех звуче мање злокобно; дугови могу бити опроштени, гре
шке исправљене, греси повучени. Такође, би требало да имамо на уму
да је Исус говорио арамејски а да су јеванђеља настала на грчком јези
ку. Дакле, строго говорећи, ми не знамо шта је он заправо хтео да ка
же? Иначе, Исус је говорио у причама и метафорама, што значи да је
потребно да се избегне дословно схватање. Стога, можемо боље раз
умети Исусове моралне погледе о кривици, ослањајући се на општи
контекст и дух Његовог учења. Исусова искушења пружају увид у оно
што је ђаво мислио да су Исусове моралне рањивости. Не понудивши
Исусу жене, вино и песму, Сотона је Исуса искушавао што га је на
водио да претвори камен у хлеб (да би нахранио сиромашне), обећа
вајући му моћ да завлада целим светом (да донесе правду), и изазва
јући га да се баци са врха храма да би искушао Његову веру у Божије
способности. Исус је одбио да се покори овим захтевима. Било да за
мислимо да је Исус заиста стајао лицем у лице са Сатаном, или да је
имао унутрашњи дијалог своје савести, етичке и духовне дилеме не
мењају свој значај. Када су људи назвали Исуса „учитељем благим“
он их је упитао: „Зашто ме зовете благим? Нико није благ, осим јед
ног Бога“ (Лука 18:19).
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Сиромашни и изопштени из друштва били су предмет његовог
посебног обзира и саосећања. На запрепашћење његових побожних
савременика, дружио се са сиромашнима као са и сакупљачима поре
за. Прилазио им је као људским бићима, да би их спасао, а не да би
им судио. За разлику од већине људи свога доба, Исус је живео без
брачно. То није било одбацивање брака и сексуалности. Његово пр
во чудо је претварање воде у вино на свадби у Кани, а и неколико ње
гових апостола су били у браку. Исус није избегавао друштво жена,
јер су Марија и Марта биле његове пријатељице. Сходно томе, у Ису
совим речима и поступцима постоји мало појмова који би подржа
ли терет кривице који је окарактерисан у традиционалном хришћан
ству. Одговорност за то може бити постављена, пре свега, у богосло
вљу апостола Павла.
Кривица у богословљу апостола Павла
Апостол Павле је, поред Исуса, најзначајнија личност у хри
шћанству. Одгајан као побожни Јеврејин и римски грађанин, Павле
је живео у доба хеленистичке културе Рима, у источним провинција
ма. Његова писма раним црквама (која су најранији текстови у Новом
завету) положила су формалне темеље хришћанске теологије и ети
ке. Павле никада није срео историјског Исуса, али се за њега с правом
може рећи да је био апостол незнабожаца; и да је рану цркву, скром
ног јеврејског порекла, учинио највећом и најсвеобухватнијом инсти
туцијом у западном свету. Посебно важно за хришћанско схватање
кривице је Павлово тумачење Адамовог пада (који носи највећи терет
моралне одговорности). Иако Исус Адама посебно не помиње, Па
вле је на томе изградио кључну тачку у објашњавању порекла греха
и кривице. Књига Постања поручује да грех и смрт улазе у свет кроз
Адамову и Евину непослушност, али не говори о томе да су људска
бића наследила Адамову кривицу. Ту идеју спроводи апостол Павле.
За њега је Христос други Адам кроз кога настаје обрнута Адамова по
следица: „Јер као што непослушањем једног човека посташе многи
грешни, тако ће и послушањем једног бити многи праведни.“ (Рим.
5:19). На овим темељима, блажени Августин је желео да развије пу
нију доктрину о Источном греху, три века касније. За разлику од Ису
сове ведрине, Павле је у рату са самим собом. Он не разуме своје по
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ступке: „Јер добро што хоћу не чиним, него зло што нећу оно чиним.“
(Рим. 7:15.) У ових неколико речи сажета је загонетка зашто смо по
грешили када смо искрено покушали да урадимо праву ствар. Павле
је оптерећен осећајем кривице у облику греха који борави у њему.
Павлови погледи на секс и брак привукли су посебну пажњу и
имају непосредан утицај на осећај кривице.25 Претпоставља се (на
равно без доказа) да се „грешни Павле“ стално борио са, можда, сво
јом сексуалном природом (шта год то подразумевало). Павле се ни
када није женио а дозвољавао је брак, али невољно, као заштиту од
блуда – „јер је боље женити се неголи упаљивати се.“ ( 1 Кор. 7, 9) и
као потребу за рађањем. Павле звучи прилично критично када гово
ри о прељубницима и назива их „неморалнима, идолопоклоницима и
сексуалним настраностима“. Оштро осуђује хомосексуалце а њихову
страст види као казну изречену због идолопоклонства: „Зато их пре
даде Бог у срамне сласти; јер жене њихове претворише путно упо
требљавање у беспутно. Тако и људи оставивши путно употребљава
ње женског рода, распалише се жељом својом један на другог, и људи
с људима чињаху срам, и плату која требаше за превару њихову при
маху на себи.“ (Рим. 1:26–27). Павле говори о таквом понашању као
срамном, а не грешном. Треба ли то да значи да има везе са поштова
њем према кривици? Његови погледи су под јаким утицајем хришћан
ског моралног схватања хомосексуалности (и тако је још увек), иако
либералне цркве, признавајући је, више не виде хомосексуалност као
неморалну. На пример ово је довело готово до цепања англиканске
цркве. Постоји значајна разлика између почињеног греха и онога ко
је грешан. Први појам се односи на акцију, а други на стање бића ко
је одражава нечији карактер. Неко би могао да каже: „Згрешио сам“ у
односу на одређени чин. Међутим, грех као трајни инвалидитет бора
ви у Павлу, јер по њему нема решења за грех. Само Бог може да опро
сти грех кроз веру у Исуса Христа. Многи схватају да је снажан осе
ћај кривице ушао у хришћанство управо са апостолом Павлом.26 Та
кође, треба имати на уму да је Павле живео у време, када реч, или иде
ја, о хришћанству још увек није постојала онако како је ми сада ту
мачимо. Он је говорио о слабости, а не о греху, оправдању а не о пра
штању, радије о призиву а не о преобраћењу.
25 Garry Wills, What Paul Meant?, Viking, New York, 2006.
26 Krister Stendahl, Paul among Jews and Gentiles, Fortress, Philadelphia, 1976.
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Кривица у схватању Блаженог Августина
Конкретни доприноси блаженог Августина о схватању кривице
у хришћанству, заједно са другим светим оцима Цркве, извршили су
велики утицај на рано хришћанство које се развијало у оквиру рим
ског царства, како на Западу, тако и на Истоку. Августинов утицај је
био нарочито јак на западно хришћанско схватање кривице.27 Грчко
говорно подручје православне цркве никада није у потпуности при
хватило његове идеје о греху. Православно учење о кривици оста
је више у сфери мистицизма него законитости, чак и до данас. Авгу
стин је преузео учење о греху од апостола Павла. Он сматра да грех
и смрт улазе у свет услед Адамове непослушности то јест првобит
ним грехом. Већ је поменуто могуће повезивање Адамовог и Евиног
стида и кривице са сексуалношћу. Неки рани хришћански писци су
наговестили такву везу и осудили је. Џон Милтон у Изгубљеном рају
отворено прекорева оне које осуђују „брачну љубав“ између Адама и
Еве: „Шта год лицемери заговарали о чистоти … и невиности клеве
ћу као нечисто оно шта Бог објаљује … чистим“.28 Августин је увео
ново схватање људске природе у хришћанство, при чему се људска
бића рађају у стању греха јер су Адамови потомци (генетско насле
ђивање кривице). Крштење брише овај првобитни грех, али склоност
ка греху остаје до краја живота јер посртање води ка слабљењу али
не и уништењу слободне воље. После крштења исповест и покаја
ње такође „утичу“ на спирање греха. Жељу за сексом Августин сма
тра грешном чак и у односу међу супружницима, ако је она загађена
пожудом, јер је жеља неморална сама по себи, што доводи до проду
бљења кривице. Августин није осуђивао сексуални однос у циљу ра
ђања у браку, као и развијања осећања блискости између мужа и же
не, све док се то одвија без страсти. По овоме, секс би требало да бу
де контролисан разлогом, да буде без страсти као и да буде једнак ср
дачном руковању. (Претпоставка о томе како су Адам и Ева изврши
ли прост процес репродукције ће остати у Еденском врту.) Ово расу
ђивање проширило је подвојеност сексуалне жеље и љубави и тре
бало је да опчини животе многих људи кроз векове. Иако је главни
узрок за осећај кривице био секс, он није био Августинова најбитни
27 Scott Davis, History of Western Ethics: Early Medieval, in Becker and Becker, New Ca
naan, Connecticut. 2001,vol. 10, стр. 709–714.
28 John Milton, Paradise Lost, Book IV, Penguin, London, 2000, стр. 744–745.
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ја морална брига. Главни проблем је била човекова неспремност да
допусти да Бог преузме његову вољу. Сви греси су, у крајњој лини
ји, резултат људске воље, и долазе из жеље за доминацијом. У вези
са кривицом, као моралном кривицом, Августин је сасвим изричит у
својим напоменама у односу на лични смисао кривице: „људска са
вест се осећа кривом“. „Стајао сам обнажен пред собом и својом са
вешћу која се жалила на мене.“29 Августин о кривици говори савре
меним језиком (а можда и ми говоримо његовим архаичним језиком).
Његови увиди у људску мотивацију су оштри и наговештавају људ
ске радње, вођене несвесним силама које се опиру контроли разума
(предвиђа их Фројд).
Хришћанско учење о греху вређа рационалисте који одбацују
идеју да грех може бити „наследан“ јер он не може да наметне кри
вицу људима који га нису починили. Августин набацује кривицу у
вези са многим стварима. „Велики део онога што је најбруталније
у средњовековној цркви“, пише Бертранд Расел, „може да се прона
ђе у суморном смислу универзалне кривице.“30 Ипак, Блажени Авгу
стин остаје једна од најважнијих фигура у хришћанству која је веза
на за појам кривице.
У наредних седам векова после Августина, западна култура је
прошла кроз период заостајања па поновног рађања. Током средњег
века, свест о греху је добијала све већи значај у учењима цркве. Екс
треми који су се самокажњавали били су део ове слике. Покајнички
систем који се бавио грехом састојао се из три дела. Први је био каја
ње од срца, када појединац признаје своје грехе и када се покаје. Каја
ње – осећање кривице – био је први битан корак. Након кајања следи
исповест, приватно признање греха пред свештеником. Коначно, по
требна је и надокнада повређенима, па је након очишћења дуга дозво
љаван повратак у заједницу. Била је то теологија греха која је, углав
ном, довела до схватања хришћанства као религије која ослобађа од
кривице.31

29 Saint Augustine, Confessions, Oxford University Press, Oxford, 1998. стр. 61, 145.
30 Bertrand Russell, A History of Western Philosophy, Simon and Schuster, New York,
1945, стр. 365.
31 Jean Delumeau, Sin and Fear:The Emergence of a Western Guilt Culture , St. Martin’s, New
York, 1983.
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Св. Тома Аквински и католички појам кривице
Католичка морална филозофија достигла је свој врхунац у трина
естом веку са Томом Аквинским. У свом монументалном делу Sum
ma Theologiae, Тома Аквински за свој циљ поставља хришћанско уче
ње сједињено са Аристотеловом филозофијом.32 За Аквинског, криви
ца је резултат непоштовања Божијег гласа, а кајање доводи до покаја
ња. Иако је Аквински поставио темеље формалне римокатоличке ети
ке, црква се није сложила са свим његовим учењима. На пример, ње
гово веровање да душа улази у заметак (embrio -ensoulment) тек четр
десетог дана трудноће, довело би до тога да абортус постане морал
но прихватљив. Аквински разматра сексуална понашања скоро кли
нички прецизно, употребљавајући при томе следеће називе: дирљиво,
љубљење, миловање, завођење, девичанство, брачни секс, браколом
ство, прељуба, силовање, инцест, проституција, хомосексуализам и
бестијалност. Он нуди детаљне аргументе за и против невољног гре
ха, на пример, избацивања семена у сну (полуција). Аквински остаје
и до данашњег дана архетип католичког теолога. Католици, посебно
они који похађају парохијалне школе, сматрају Јевреје највише посве
ћеним осећају кривице. Неки католици улазе у овај стереотип више од
других, вероватно зато што одражавају културне, а не верске разлике.
Кривица заузима главно место у католичком учењу, у облику питања
и одговора у катихизису. Католичко учење о моралу се тренутно, та
кође, информише и о секуларном окружењу, па је то довело до расло
јавања између „праве“ моралне кривице која има религиозну основу и
осећања кривице због психолошких проблема. Један текст са сајта ка
толичке омладине гласи: „Кривица је позитивна и неопходна: Упркос
вицевима о кривици као крајњој емоцији католичанства, црква жели
да се њоме бавимо, а не да се спотичемо о њу. Баш као што и знак на
инструмент-табли у аутомобилу упозорава, тако нам и осећање кри
вице говори да нешто није у реду „испод хаубе“ … Потребно је да се
сагледа разлика између стварне кривице и осећања кривице … Ако
заиста имате праву моралну кривицу, морате да се покајете. Немојте
превише да рационализујете – опростите себи. Ако су ваша осећања
лажна кривица … можда ћете морати да разговарате са неким да би се
решили таквог осећаја. Можда ћете морати да научите нове вештине
32 St. Thomas Aquinas, Summa Theologiae: A Concise T ranslation, Timothy McDermott,
Allen, TX: Christian Classics, 1989.
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које ће предупредити да преузимате кривицу, док ће други људи ужи
вати како би је на вас набацили.“33 Католичка пракса исповести, у ба
вљењу кривицом, игра препознатљиву, очишћујућу улогу. Она расте
рећује покајника и доводи га у стање измирења са Богом и својом са
вешћу. Католици су слободни да се исповеде у било које време, али
се од њих захтева да то учине најмање једном годишње. Остале хри
шћанске деноминације другачије се исповедају. Протестанти се испо
ведају директно Богу, без посредовања свештенства а православни се
ослањају на једноставно признање након чега свештеник даје опро
штај не издвајајући неки посебан грех који је исповеђен, али право
славни свештеник, такође, може да одлучи од причешћа (епитимија).
Мартин Лутер и протестантска кривица
Лутер је једна од великих реформаторских личности у хришћан
ству. О Лутеру је написано много књига (преко 9.000), више него о
било којој другој хришћанској личности, осим о Исусу. Лутер је на
писао сабрана дела у 120 томова. Иако је Лутер је желео да реформи
ше, али не и да раскине са римокатоличком црквом, реформација је
то, ипак учинила. Лутер је Библију начинио јединим моралним ауто
ритетом и његова савест је била „заробљена“ у речи Божјој. Једна од
Лутерових најважнијих баштина је омогућавање хришћанима да Богу
приђу директно кроз Његову Реч и своје лично религиозно искуство.
Лутер је сматрао да једно религиозно искуство вреди хиљаду чуда, а
једно чудо хиљаду теолошких доказа. Превођењем Библије са латин
ског на немачки, Лутер је учинио да Библија буде доступна свима ко
ји су могли да читају, а не само свештенству. Лутеров живот, баш као
и Августинов, кога је Лутер поштовао, има занимљиве везе са њего
вим ставовима о кривици. Лутера су одгајили строги родитељи а ка
да је имао двадесет година, кренуо је на студије права како би постао
адвокат, на наговор свога оца, али је променио мишљење након што
је преживео тешку „олују“ и одлучио да постане августиновски мо
нах. Током година које је провео у манастиру, мучила га је напаћена
савест (аnfechtung). Патио је од депресије и налета беса. Био је опсед
33 Kathiann M. Kowalski, Youth Update 2000,”http://www.americancatholic.org/Newslet
ter/YU/ay 0600.asp.

196

Радмило В. Кошутић

нут сумњама и живео је у страху од Христове осуде: „Одлазио сам че
сто да бих се исповедио, и верно извршавао одговарајућа покајања.
Ипак, моја савест никада није била задовољена јер сам увек био у не
доумици и она ми је говорила: „Ово ниси урадио исправно. Ниси био
довољно скрушен. Пренебрегао си следеће ствари током исповести.“
… Нисам познавао Христа ни на један други начин, осим као строгог
судију од ког сам очајнички желео да побегнем, али у томе никада ни
сам успео. У својој психобиографији, Ерик Ериксон се осврће на Лу
теров „доживотни терет“ осећања претеране кривице: „А то је најго
ра од свих болести, када не можете да побегнете од своје савести, а
она је увек присутна у вама и зна за све ужасе који постоје у овом жи
воту, јер човек безбожник је човек сличан побеснелом мору … Нај
гора од свих болести је да имате свог судију … Зато патите од сталне
гриже савести, да желите да одлетите, а да при томе будете престра
вљени, чак и када је све безбедно и успешно, да претворите све у опа
сност и смрт.“34 Иако је посветио свој живот цркви, Лутер није мо
гао да буде сигуран у своје спасење. На крају је схватио да је спасење
пронашао кроз Божију милост, не због властитог напора. Ова верска
поставка која је уобличила протестантско учење настала је из Луте
ровог личног осећања бола. Упркос унутрашњим сукобима, Лутер је
имао снажан карактер који му је омогућио да оспори ауторитет цркве
и да се бави значајним верским и политичким последицама због сво
је побуне. Након што је напустио цркву, живео је у срећном браку са
бившом монахињом. Сматрао је да нема лепшег, приврженијег и шар
мантнијег односа или дружења него што је то добар брак. Одбацио је
католичку доктрину брака као свете тајне јер није могао да нађе би
блијску основу за њу. Видео је брак као Богом успостављену дужност
и привилегију. Сексуални нагон је део Божјег стварања који се спро
водио у браку (упоређивао га је са болницом која је лечила разузда
ну пожуду и спасавала од блуда). Брачни секс није само ради рађања,
већ је и израз љубави између супружника. Импотенција и одбацивање
брачног секса су основе за развод. Имајући благословен секс у браку,
Лутер није одобравао друге облике сексуалног изражавања. Пошто
је легитимно сексуално пражњење било доступно, није било потре
бе или изговора за било чим другим. Иако је протестантизам предста
34 Erik Erikson, Young Man Luther: A Study in Psychoanalysis and History, W.W. Norton,
New York, 1958, стр. 258.
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вљен као вера испуњена кривицом, није Лутер био тај, већ Жан Кал
вин који је увео дубоки осећај порицања свега што је чулно или повр
шно.35 Енглески пуританци разрађују овакве ставове и доносе једин
ствене облике сексуалног морала. Пресађени у Нови свет, ови ставо
ви показали су се веома утицајаним у обликовању моралног сензи
билитета у америчким колонијама. Класична књижевност обрађива
ла је начине понашања који управљају људским животима, на пример
у роману Натаниела Ховторна Скарлетно писмо.36 Признање часног
Димсдејла је врхунац романа, цитиран у другом поглављу, у виду кла
сичног израза пуританске кривице. Остаци пуританске баштине одр
жали су се и до данашњег дана у оним протестантским црквама ко
је поштују конзервативну моралност која је апсолутна и строга у сво
јим захтевима, посебно у вези са сексуалношћу. Међутим, док еван
гелистички проповедници грме претећи паклом и проклетством, не
ки од њихових модерних наследника проповедају много више опти
мизма и преносе позитивну поруку. Суштина је сада преусмерена на
то да хришћани воде добар и напредан живот а казнени аспекти кри
вице занемарени су или одбачени. Џоел Остин, познат као „најпозна
тији амерички пастор“ пише: „Превише људи живи под осудом и слу
ша погрешне гласове. Библија се односи као непријатељ и као „тужи
лац браће“ која би волела да живе своје животе без кривице и осуде.
Она нас стално оптужује, жели да нам каже шта нисмо урадили или
шта је требало да урадимо … Многи људи гутају ове редове са мало
или без имало самоодбране. Сходно томе, они ходају около осећају
ћи се кривима, осуђенима и изузетно су незадовољни собом“.37 Остин
саветује да се развије „брижна савест“ и да се слуша сопствени глас,
да се одбаци живот под кривицом или осудом због грешака у прошло
сти: „Знајте да вам је Бог опростио, па кад урадите нешто лоше, поч
ните новим почетком“.38 Либерални протестанти настоје да се осећа
ју мање кривима због првобитних преступа и усредсреде се на савре
мена питања као што су на пример, друштвене неправде. Либерални
морал је више изложен индивидуалном нахођењу, него традиционал
ној хришћанској доктрини. Добар пример је релативистичка и контек
35 Walter von Loewenich, Martin Luther: The Man and His Work, Augsburg, Minneapo
lis, 1986, стр. 76.
36 Nathaniel Hawthorne, The Scarlet Letter, Lovell brothers & Company, London, 1851.
37 Joel Osteen, Become a Better You, Free Press, New York, 2007, стр. 131.
38 Исто.
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стуална ситуација етике шездесетих. По овом гледишту, морално по
нашање зависи не само од онога шта неко ради, већ и зашто то ради.
Водеће начело које чини понашање моралним је агапе – несебична
љубав. Ово либерално гледиште постало је популарно, посебно међу
студентима који су романтичну љубав заменили за агапе („У реду је,
ако си заљубљен“). Данас су предбрачни секс и живот удвоје постали
суштински без кривице. Истополне везе нису више цензурисане, а и
контрола рађања се активно подстиче. Савремени западни свет је по
дељен у вези са моралним приступом о дозволи абортуса, на оне ко
ји су за право избора и на оне који су за право на живот. Најважнија
хришћанска схватања моралности и кривице тренутно се боре да про
нађу начин како да се очува ова верска морална традиција, у складу с
променама околности времена у коме живимо. Многи хришћани тра
же нови начин за подстицање духовности у свом животу, без органи
зованих религиозних ограничења.
Кривица и духовност
Тренутно постоје важне промене у ставовима многих хришћана
у вези са традиционалним ставовима према моралу и кривици. За оне
изван најважнијих цркава, духовност још увек не представља дослед
но учење нових уверења или систематских етичких кодекса. Порица
ње учења, заправо је, један од њених заштитних знакова. Ипак, ду
ховност се појављује код значајног броја појединаца различитог по
рекла. Заправо, традиционална, или класична духовност је део дуго
рочних утврђених религијских традиција, не само у хришћанству већ
и у јудаизму и исламу. Духовност тежи ужем и лично задовољавају
ћем односу са Богом заснованом на љубави, за разлику од доктринал
них обавеза. У савременијим верзијама, хришћанска духовност ком
бинује религијске традиције са ширим секуларним, као што су прена
сељеност и пропадање животне средине. То је плуралистички поглед
који наглашава различитост у потрази за глобалном етиком, укључу
јући гајење здравих личних односа и потрагу за миром. Саосећање не
представља само идеалистички приступ, већ се такође заснива и на
прагматичним основама, као што је опстанак живота на Земљи. Када
неко не саосећа, у овом контексту, долази до осећања сличног сажа
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љењу због пропуштеног избора, а не због кривице у моралном сми
слу. О духовности се може говорити и гласом побуњеника. То се ја
сно огледа код неких католика, нарочито у Америци39, који су вео
ма сумњичави према вери или одбијају традиционалне моралне поу
ке црквене хијерархије, нарочито у погледу питања о контрацепцији,
абортусу, предбрачном сексу, хомосексуалности, рукополагању жена
и брака у свештенству. Надаље, духовност постаје као замена за веро
науку – својеврсна религија без религије („Религија нерелигије“). Ње
ни следбеници кажу, „Ја сам духован, али нисам религиозан.“40 Неки
су били религиозни некада, али црква их је изневерила или су је пре
расли. Дошли су до степена када одбијају несаломљивост и аутори
тарност традиционалног религијског уверења цркве оптерећене ми
товима. На пример, апостол Павле и Блажени Августин кључне су
мете и главни кривци због ставова о сексуалности и женама. Духов
ност подстиче људе да изаберу индивидуалније моралне путеве ко
ји су самостални и обухватни, да бирају шта ће да прихвате из ра
зних традиција – као што су хиндуизам, будизам, таоиз ам и – да више
не буду оптерећени својим бременом. Идеја спајања је узимање оног
најбољег у источној и западној духовности и као таква привукла је и
озбиљне интелектуалце и псеудо–интелектуалаце, почетнике, као и
оне који заговарају слободни сексуални избор. И међу духовним при
падницима, кривица није популарна идеја. Заправо, они је виде као
део верског наслеђа и покушавају да је пониште. Верују да „негати
вистичка“ виђења кривице чине да се људи осећају лоше. У најбољем
случају, покушавају да укроте кривицу и да је претворите у средства
којима ће истраживати сами себе. Уместо кривице, духовност нагла
шава потребу да се човек добро осећа у себи и да се понаша у складу
са начином живота који се одвија у савременом свету. Неки негодују
на саму помен речи „савест“ због призвука моралног критичког испи
тивања. Уместо тога, они говоре о „унутрашњем гласу“ или „духов
ном компасу“ који управљају етичким одлукама према испуњенијем
и аутентичнијем начину живота. Ово се види у популарним књигама
у којима нема осуђивања, као на пример у Збрињавању душе Томаса
39 Jeffrey Kripal, Esalen: America and the Religion of No Religion , University of Chica
go Press, Chicago, 2007.
40 American Spirituality, Where California Bubbled Up, The Economist, Dec. 22, 2007.
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Мора.41 С друге стране, критичари овога виде популарније облике ду
ховности која удовољава самосталном уплитању и тенденцији да се
воле стил, активност, или краткорочни интерес за нешто (faddism), по
принципу да је могућ „уради-сам морал“.
Кривица у Исламу
„О Боже, ако те обожавам из страха од пакла, тада дај нека у па
клу изгорим, ако те обожавам ради наде у рај, онда ми га не дај. Но
ако те обожавам зарад тебе самога, не устегни од мене своју вечну
красоту“42
Ислам дели многа јеврејска и хришћанска морална начела и као
такав има своја препознатљива становишта (Треба напоменути да
ислам поштује све старозаветне пророке а Јована Крститеља и Исуса
као новозаветне). Грех у исламу је исход гордости и представља ди
ректно противљење Божијој вољи (као што је Сотона одбио да се по
клони Адаму). Међутим грех се у исламу више сматра за слабост него
за зло; јер првобитни грех у исламу не постоји.43 Адам и Ева нису по
слушали Божију наредбу једући са забрањеног дрвета. У исламском
богословљу Адам и Ева су подједнако одговорни за грех, због чега су
били „заражени“ заборавношћу која је карактеристична за људе а која
каља њихову моралну природу. Људи су слободни да доносе моралне
одлуке. Када човек сагреши, праштање је надохват руке. Верске и за
конске одговорности одређене су исламским правом (шеријатом) ко
је је уједно и законски пропис и морални водич. То је пут који води
ка срећи и успеху у овоземаљском и вечном животу. Тумачења ислам
ског закона опширно излажу и примењују ове надлежности у свако
дневним околностима. Стручњаци исламског права (муфтије) изда
ју правна мишљења (фетве) који одређују да ли су поступци и одлу
ке у складу са шеријатом. У исламу не постоји централна верска хи
јерархија која иступа у име целокупне исламске заједнице. Фетве су

41 Thomas Moore, The Care of the Soul: A Guid e for Cultivating Sacredness in Everyday
Life, Harper, New York, 1992.
42 суфи Рабија Ал Алдевија 8. век и њена чувена мисао.
43 John Kelsey, Islamic Ethics, in Becker and Becker, vol. 2, 2001, стр. 889–894.
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обавезујуће само за оне који одлуче да их се придржавају.44 Штави
ше, исламски закон, који се и сам временом развијао са променљивим
захтевима исламских заједница, може да следи једну од четири глав
не правне школе. Исламски правници користе различите начине екс
траполације45 шеријата аналогијом. На пример, Куран забрањује упо
требу вина. Шта је вискијем? Ако је проблем са вином због тога што
је направљено од грожђаног сока, онда виски треба дозволити јер не
ма никакве везе са соком од грожђа. Међутим, ако је проблем алко
хол у вину који води у опијеност, онда би забрана важила за виски
и сва друга алкохолна пића. Као јудаизам и хришћанство, ислам ни
је монолитан већ мозаичан.46 Као једну од највећих светских религи
ја, ислам карактеришу широке регионалне и културне разлике. Пре
ма томе, ставови о моралу, стиду, кривици, међу арапским, пакистан
ским или индонежанским муслиманима, склони су да одражавају њи
хове аутохтоне културе поред општих начела ислама.
Грех као кривица
Кривица у исламу пре свега подразумева правни преступ. Тер
минологија кривице на арапском језику одражава се на овакво гледи
ште преступа, а не на субјективни доживљај кривице. Jurum означа
ва „злочин“, а правни термин за лице које је извршило кривично де
ло је mujrim (кривац за злочин). Реч thumb подразумева кривицу, али
има значење и осећаја кривице. Реч која је најближа емотивној криви
ци је nadama, што значи кајање, а муслимани га доживе поготово када
увредe Бога. Термин најближи греху јесте esm. Главни греси укључу
ју идолопоклонство, убиства, крађе и прељубу; мањи греси су повре
мени пропусти извршавања обавезне молитве.47 Арапска реч која нај
ближе означава савест је damir. Идеја је заробљена у слици унутра
1980.

44 Fazlur Rahman, Major Themes of the Qur’an, MN: Bibliotheca Islamica, Minneapolis,

45 Екстраполација је примена законитости које су утврђене у једном подручју на ши
ру, још неиспитану област; Одређивање вредности из неког непознатог подручја помоћу већ
познатих вредности уз претпоставку да законитости познатог подручја важе и у непознатом.
46 Vartan Gregorian, Islam: A Mosaic, Not a Monolith, D.C. Brookings Institution, Was
hington, 2003.
47 Muhammad Qasim Zaman, Sin, Major and Minor, in Jane Dammen McAuliffe, ed.
(2001–6), Encyclopedia of the Qur’an , vol. 5, стр. 19–27 (Leid en: Brill).
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шње буктиње која осветљава пут да се сачува поштовање за Бога (taq
wa). Тиме Куран усмерава развијање етичке свести која треба да раз
ликује добро од лошег и да се бори за етичка начела у нејасним мо
ралним приликама. Други кључни израз је jahada који образује корен
неколико значајних речи са различитим али битним значењима. Прва
реч је mujahadeh напор воље или примена самодисциплине, што зах
тева да човек буде свестан сопствених склоности или моралних сла
бости и да избегне искушење. Друга реч је ijtihad или интелектуални
напор кроз кога човек стиче способност да чини исправна етичка ту
мачења и морално пресуђује. Коначно, термин џихад често се погре
шно схвата и тумачи. Џихад означавца тежњу вере или борбу за прав
ду на Божијем путу. Он је морална обавеза да се ислам одбрани од не
пријатеља што је и показано на Мухамедовом примеру у рату против
Меке када су Меканци послали изасланике да га убију. Ово је запра
во мањи џихад. Велики џихад је борба са самим собом, против соп
ствених неморалних склоности. У сваком случају, џихад није позив за
агресију.48 Куран каже, „борите се на Божијем путу против оних ко
ји се боре против вас, али ви не отпочињите борбу! – Бог, заис та, не
воли оне који започињу свађу.“49 Међутим, идеја џихада може бити и
била је употребљена политички за оправдање напада (као што је био
случај са западним концептом „праведног рата“). Сходно томе, на За
паду, термин џихадиста изражава срамоту. Бомбаши самоубице побу
ђују на то али они крше основна исламска права против самоубиства
и одузимања невиних живота. Повезивањем тероризма са исламом,
термин џихадист доводи у везу верске представнике са политичким
сукобима, дакле уплиће муслимане у целини, иако већина муслима
на приговара употреби насиља од стране екстремиста у име ислама.50
Субјективни доживљај кривице извире из „срца“. Срце не обу
хвата само морална осећања већ има и рационални аспект. Осећања
срца су као фетва-правила која владају личним моралним судовима
(„тражити фетву и од нашег срца“). На крају крајева, морал подразу
мева дубоки лични избор. Фетва нечијег срца надмашује муфтијину
пресуду. Онај ко је урадио нешто погрешно, такође, мора и да призна.
Ислам јасно признаје искуство кривице, али се не задржава на томе.
48 P. W. Singer, What Do You Call a Terrorist? New York Times, June 2, 2008, стр. A21.
49 Kuran, 2:190, http://gusic.tripod.com/kuran_bos/
50 P. W. Singer, What Do You Call a Terrorist? New York Times, June 2, 2008, стр. A21.
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Уместо тога, истиче да се кривице треба ослободити кроз покајање и
тиме се вратити Богу.
Кривица и срамота у исламским културама
Кривица у западној култури и схватању кривице разликује се у
односу на ислам; у кроз историју је срамота играла важнију улогу.
У том смислу, ислам је ближи азијским религијама. Међутим, значај
срамоте може бити првенствено изданак исламског арапског наслеђа.
Арапска пустиња је оштра средина; да би преживели, њени становни
ци морали су да развијају културу ратовања. Номадска арапска племе
на Бедуин
 и живели су у околностима непрекидних борби. Преовла
ђујућа друштвена етика била је оданост клану и већем племену; ни
један појединац или породица нису могли сами да преживе. Да би се
мушкарац одржао у групи неопходно је било да поседује врлину од
важности (muruwwa), која садржи храброст у борби, издржљивост у
оскудици и освете за неправде учињене припадницима племена. Осе
ћање које је било у складу са овим идеалом јесте част (ird). Човек је
потврђивао своју част кроз храброст у борби, жена по својој сексу
алној скромности (hasham) и по поштовању претпостављених у дру
штву, посебно према старијим мушкарцима из њеног клана. Одузима
ње живота морало је бити освећено од стране клана, који би без осве
те био затрпан стидом и изазивао агресију.51 Постоје сличности из
међу арапских ратника, оних који су обликовали ислам и Хомерових
јунака. Част и слава задобијени у борби доводили су их до нивоа ко
ји им је омогућавао да буду јаки и да преживе, а неуспех би их дово
дио до срамоте. Нарочито настојање на очувању части такође дово
ди до страшне праксе у неким традиционалним арапским друштви
ма, попут убиства из части; неверне жене могу бити силоване од стра
не чланова породица, обично браће. Међутим, то су културно одобре
не праксе, а не заповести које прописује ислам. Мужевност није би
ла једина бедуинска врлина. Гостопримство и великодушност су та
кође високо цењени. Брига за нечију родбину, за удовице и сирочад,
као правичност и правда, као традиционалне вредности, које је Муха
51 Lila Abu-Lughod, Veiled Sentiments: Honor and Poetry in a Bedouin Society, University
of Calif ornia Press, Berkeley, 1986.
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мед одобрио. Ове врлине су најближе етичком систему кога су се бе
дуин
 и придржавали пре него што су прихватили ислам. Идеју стида
најбоље изражава арапска реч haiah, што одговара скромности и сти
дљивости., што се сматра врлином, посебно код жена. Више култур
ни а мање религијски термин је аib, који се односи на сексуалност код
жена. Сходно томе, ислам сагледава срамоту као позитивну вредност
(заштитни оклоп) која помаже одржавању нечијег угледа и која стра
жари наспрам бестидности. Уско повезано са идејом скромности је
скривање као вело код муслимански. Ове праксе су привукле велику
пажњу на Западу, где их њихови критичари виде као симболе потчи
њавања и друштвене дискриминације жена. Ти прописи установљени
су у предисламској Арабији које је усвојио пророк Мухамед за своје
жене како би заштитиле своју приватност.52 С обзиром да су Мухаме
дове жене биле најпоштованије међу женама у исламској заједници,
употреба вела се схвата као симбол престижа (слично везивању под
ножја у Кини). Традиционално оправдање за ношење вела и покрива
ње тела у јавности јесте „штит“ од радозналих очију који помаже да
се сачува женска скромност и част. Ова пракса је данас обавезна у са
мо неколико исламских земаља, пре свега у Ирану и у Саудијској Ара
бији. На пример, ово је у Турској забрањено. У већем делу остатка
исламског света пракса је добровољна и релативна, чешћа код стари
јих и традиционалних жена. Међутим, постоји и оживљавање обичаја
међу млађим женама, у неким европским земљама, попут Француске,
што у одређеним околностима постаје проблематично.
Кривица и морално понашање
Људска бића су рођена у „природном стању“ (fitra) којe омогућа
ва слободан избор. Човек може да направи погрешан морални избор,
али би требало да се врати Богу кроз покајање. Сматра се да је бо
ље вратити се Богу и измирити се са Њим (tevbah) јер је то бољи из
бор него да човек уопште пада у грех. Непослушност (isyab) и неза
хвалност (kufr) кључни су извори неморалног понашања. С обзиром
52 Devin J. Stewart, Sex and Sexuality, in McAuliffe, Encyclopedia of the Qur’an, (2001–
6), vol. 4, 2004, стр. 580–585.
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на велики број Божијих благослова, незахвалност према Богу је те
шка увреда. Бог дарује и онима који греше, али незахвалници не за
служују толику милост. Ислам људско понашање групише у пет ка
тегорија: дозвољено (halal); забрањено (haram); оно што је непрепо
ручљиво (makruh); етички неутрално (mubah); и препоручљиво (mu
stahab). Исламска етика је либерална у смислу да све што Бог даје
није изричито забрањено већ дозвољено (знак Његове великодушно
сти). Исламски закон посматра сексуалност као Божији дар све док
је ограничен на законити однос у браку. Све остале сексуалне праксе
које угрожавају целовитост брака забрањене су, укључујући прељу
бу и хомосексуалност. Казне у земљама које следе шеријат прилично
су тешке, као што су смрт каменовањем. Међутим, правило доказива
ња је толико високо да је тешко да се установи кривица (чин мора би
ти осведочен „као кад се пенкало потапа у мастило“). Зато, у практич
ном смислу пресуда за кривицу се обично заснива на убедљивим по
средним доказима, као што су трудноћа неудате жене или наводна де
ла које је жена починила током мужевљевог одсуства. Исламски бра
кови углавном су моногамни али је перспектива повремене полига
мије привукла пажњу (и фантазије) западњака. Мухамедов први брак
био је моногаман, оженио се Хатиџом (прва се преобратила у ислам и
била 15 година старија од њега). Након њене смрти, Мухамед се же
нио многим женама, често и из политичких разлога. Куран налаже да
човек може да има до четири жене, под условом да их третира са саве
сном правичношћу. Ова пракса је преисламска, али је узела маха као
одговор на потребу за бригу о удовицама и сиротим девојчицама. По
лигамија се ретко упражњава у осталим исламским земљама а забра
њена је у секуларним државама попут Турске. У неколико земаља где
је полигамија дозвољена (Саудијска Арабија), само мали број мушка
раца има више од једне жене.
До сада смо се углавном држали главног тока у исламу. Суфи
је имају нешто другачији поглед на кривицу и срамоту. С обзиром да
се шеријат фокусира на кривицу, ислам се не задржава на субјектив
ним елементима кривице. Насупрот томе, суфије траже ближе лично
и мистично искуство са Богом (Рабијина молитва у уводу овог одељ
ка), односно субјективно ја (nafs). Суфије прате „диктате душе“ и тра
же Божију љубав. Духовност суфија често је у супротности са ислам
ским законом. Међутим, суфије не одбацују исламски закон; оно са
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чиме се они не слажу је извођење обредних радњи из егоис тичких
разлога или без оданости. У суфизму постоје два неопходна услова
за моралне врлине: срце које не робује другима и апетит без овозе
маљских жеља. Први корак на нечијем духовном путу је препознава
ње сопственог незнања. У већини случајева, када човек морално гре
ши, у питању је незнање. Када човек схвати да је починио грех, сра
мота га је али се не осећа кривим. Осећање срамоте је корисно као
пут који води покајању, под условом да покајање буде исход сопстве
ног признања, а не осуде других. Кривица у најбољем случају указу
је на нечије грешке и нема никакву корисну сврху ако само предста
вља институционалну осуду која служи за манипулацију појединца.
Одговорност долази са знањем; поступци начињени у незнању дово
де до срамоте; неодг оворно понашање уводи у кривицу. Ако неко тра
жи смернице и марљиво их следи, онда му не треба судити јер тада не
следи кривицу. Кривица је пречишћен облик патње, као камата на ве
ће дугове који ће доћи када нас Бог сустигне. Међутим, Бог је мило
стив и највише опрашта покајницима.53
Суочавање са кривицом
Како се монотеистичке религије боре против кривице? Шта њи
хови следбеници чине када се осећају кривим? Знамо да до сада не
постоји јединствен одговор на ова питања. Како се Јевреји, хришћани
и муслимани понашају оптерећени кривицом када кривица не зависи
само од њихове одређене религије, већ и од културне и народне тра
диције својих друштава, и, не мање важне, њихове психолошке пре
диспозиције кривице као појединаца. Човек је, пре свега човек, било
којој религијској традицији да припада. Бављење кривицом у моноте
истичким религијама у основи је исто. На пример, степеници бавље
ња кривицом, које предлаже рабин Харлан Вецхслер јесу: кајање (ка
да се човек осећа лоше); порицање (признање); одрицање (одвраћа
ње од чињења лошег); сагледавање (одлучност да се не понове неза
конита дела); и помирење (примити опроштење од особе којој је на
нета неправда). Кључни религијски елементи монотеис тичких рели
гија који се баве кривицом састоје се од покајања и искупљења. У ју
53 Nahid Angha, Principles of Sufism, Fremont, CA: Jain, 1991.
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даиз му покајање означава повратак (tešuva) Богу. Псалмиста моли за
опроштај са уверењем да Бог неће одбацити скрушено и понизно ср
це. Позив за покајање наставља се у Новом завету и главна је тема у
Исусовом и Павловом учењу. Исто важи и за ислам, у коме је широко
отворен пут повратка Богу кроз покајање и помирење (tevba). У Ку
рану, тема божанског праштања је свеприсутна: све, осим једне, суре
почињу: „У име Бога, милосрдног, самилосног“. Праштање је једно
од Божијих својстава као и Мухамедова особина која пример је вер
ницима. То је промена срца кроз коју милост замењује огорчење, чак
и тамо када је огорченост морално оправдана. Опроштај не подра
зумева сервилност или недостатак самопоштовања, нити би требало
да буде ствар добитка или губитка. Ипак, с обзиром на правни основ
ислама, који се бави кривицом, углавном се ради о утврђивању кри
вице и обезбеђивању одговарајуће надокнаде за жртве.
Redemption (од латинске redimere, откупити) је израз који може да
одговара плаћању откупнине из заробљеништва. У Јеврејској библији
Бог је Спаситељ (go’el) Израелаца из ропства. Прво избављење из роп
ства догодило се у Египту, а друго у Вавилону. Искупљење је такође по
везано са Божијим обећањем да ће послати Месију који ће их ослободи
ти од угњетавања.54 У хришћанству ово обећање налази своје испуњење
у спасењу кроз смрт и васкрсење Исуса Христа. Људска непослушност,
као отуђење од Бога излечена је Христом. Христос је искупио човечан
ство од греха стављајући себе на жртву а васкрсењем је победио смрт. У
исламу, Бог ће поравнати рачуне са верницима и неверницима на Суд
њем дану. Ислам и хришћанство, више него јудаиз ам, придају важност
могућем кажњавању криваца и оправдању верних у будућем животу.
Метод Игњација Лојоле55 састоји се од духовних вежби које вер
ника наводе на суочавање са кривицом. Назван „главно преис питива
ње савести (део католичке традиције)“. Ово се може прилагодити и на
људе који следе друге религијске традиције као и на оне секуларне.
То је у суштини облик самопроцене који је такође био основа других
верских, филозофских и психолошких пракси. Преиспитивање саве
сти има за циљ морално руковање и проницљивост. То је облик моли
54 J. Jenson, Redemption in the Bible, in New Catholic Encyclopedia, Thomson Gale, De
troit, 2nd ed,vol. 11, 2003, стр. 963–973.
55 Spiritual Exercises of St. Ignatius of Loyola, ed. David L. Fleming, S.J. Review for Re
ligious, St. Louis, 1985.
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тве, али је другачији од дневних молитви код Јевреја, хришћана и му
слимана. Заправо, то је контемплација, али не и врста контемплације
којом се баве хиндуси и будисти; облик рационалне анализе, али не и
врста анализе коју примењују филозофи.
За верујућу особу, ово значи бити у Божијем присуству, потпуно
свестан и потпуно зависан од Бога, као дете које стоји наспрам роди
теља који га воле. Овај начин „одржавања савести“ представља облик
моралног расуђивања. У вези са моралним расуђивањем, исламска
пракса налаже молитву пет пута дневно. Ако се у молитву укључи и
рецитовање појединих куранских стихова, може се рећи да муслима
ни на тај начин заустају размишљајући о својим текућим животима.
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Abstract:
“For Israel and Judah have not been forsaken by their God, the LORD of hosts, but
the land of the Chaldeans is full of guilt against the Holy One of Israel” (Jeremiah, 51.5)
Guilt is one of the strongest human feelings. A human being as homo religious is
a creature that worries. Thinking about their origin, people have inevitably come to the
conclusion that the present life is not what it should be as God given from the beginning
of the existence. Briefly, people have become disturbed, unhappy, stricken by the strong
feeling of guilt of the first misfortune that has been endlessly repeated throughout the hu
man existence. Whether one is religious or not, monotheistic religions influence moral
consciousness of the majority of people. The word guilt has two meaning. The first one is
guilt for transgression: it assumes moral or legal guilt in an objective and factual way.
The second meaning is a personal feeling of guilt caused by a moral offence. Examples
of guilt are given by the three major monotheistic (Abrahamic) religions. The Jewish Bi
ble is a living example of psychological effects that guilt has, which can be seen in the ex
amples of Jephthah and David. Furthermore, guilt is also present in the New Testament:
the apostles slept in the Garden of Gethsemane while their teacher, in his human nature,
went through a terrible ordeal, also Peter disowned Christ three times, while Judah was
driven to commit suicide by the feeling of guilt. In Islam, guilt includes legal guilt. The
terminology of guilt in Arabic reflects this aspect of transgression, and not merely a sub
jective feeling of guilt. The word jurum means an offence, and a person who committed a
legal offence is called mujrim – or the one who is guilty for the offence. Word dhamb al
so indicates guilt, but it can also mean a subjective feeling of guilt.
Keywords: Guilt, Sin, Judaism, Christianity, Islam, Conscience, Catholicism, Prot
estantism
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ВЛАДАН СТАНКОВИЋ1

ГРЕХ И КРИВИЦА У ХРИШЋАНСТВУ

– ДОГМАТСКИ УЗРОЦИ И ДРУШТВЕНЕ ПОСЛЕДИЦЕ –
Резиме:
Научни рад који је пред нама позабавиће се местом, улогом и значајем греха
и кривице у хришћанству. Пошто хришћанство, нажалост, више није јединстве
на религија већ се временом конфесионализовало, то ће се у раду истражити однос
греха и кривице: у православљу, католичанству и протестантизму. Осликаће се од
нос према кривици и греху у свакој конфесији понаособ, али ће бити дата и поређе
ња између конфесија како би се овом феномену пришло из више углова разматрања.
У истраживању ће бити највише коришћен упоредни метод, али и: развојни при
ступ, метод идеалних типова, метод посматрања…
Кључне речи: кривица, грех, православље, католичанство, протестантизам,
друштвени односи

Занимљиво је да у Јеванђељима, па ни у делима Светих отаца
нигде нема јасног и одељеног разматрања кривице. Уместо кривице
најчешће се помиње израз: грех. Грех се тумачи као Палост, као ста
ње духа које „вуче на доле“ ка чулном свету: расутости, пропадљиво
сти и материје. Грех се доживљава као „упадање у стање непрестане
зависности“, уплитање у неку врсту кармичког узрочно-последичног
ланца: својеврсно стање условљености. У таквој концепцији греха о
кривици нема разматрања. Нарочито нема осећаја гриже савести да
се нешто лоше учинило. Грешност је овде више испољавање лоших
дела – оно што је очевидно и очигледано, нешто што је оку видљиво:
испољавање сагрешења.
Полазне основе
Па ипак, кривица јесте саставни део греха. Без осећаја кривице,
тог осећаја да се нешто погрешно (у)радило, не би било ни импулзија
да се превазиђе грех. Ипак однос према греху временом ће бити раз
личито тумачен код православних, католика и протестаната. Заправо
1 Институт за политичке студије, Београд, stvlada@sbb.rs
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можемо рећи да се јачина кривице код грешног разликује од култу
ре до културе. Истраживање ће показати да је кривица некако најсла
бија код православних хришћана, да је нешто израженија код католи
ка, док је веома изражена у протестаната. И не само у питању криви
це и греха, и неки други феномени са теолошком позадином веома се
разликују од конфесије до конфесије: на један начин се тумаче и кон
ципирају у православљу, на други у католичанству, а сасвим на тре
ћи начин у протестантизму… Сви они детерминишу друштвене одно
се, вајајући облике друштвености у другачије форме. Овај рад ће се
управо позабавити догматским узроцима и друштвеним последицама
ових различитости.
Кривица и грех у православљу,
католичанству и протестантизму
У Јеванђељима је јасно назначено да је син Божји, Исус Христос,
преузео на себе све грехе човечанства не би ли човека ослободио кри
вице.2 Предање које се преносило од тог момента надаље, у векови
ма који су пристизали, кривицу није ни разматрало. Некако је оста
ло уврежено да се појам кривице, и њен феноменолошки доживљај у
свести везује за Стари завет, за веру Мојсијеву – јудаизам, а да јој не
ма места у Новом завету, где је Исус страдао „поради свих нас“. Жр
тва на крсту ослободила је људе личне зебње и осећаја кривице. Кри
вица је припадала прошлим временима, пре свега Старом завету који
је веома јасно инсистирао на законима: почев од десет Божјих запове
сти, преко разних религијских, моралних, обредних и правних норми
кроз Петокњижје и Тору. Према старозаветном предању: сваки прекр
шај норми, сагрешење је о Бога, и са собом као слабију унутрашњу
санкцију повлачи осећај кривице да се згрешило.
Хришћанство је, међутим, револуционарно по том питању: људи
иако су грешници иако греше сада су ослобођени личне кривице. От
куп греха на крсту, тај Исусов подвиг и дубока божанска промисао,
имала је за циљ да хришћане ослободи кривице. Отуда су православ
2 Radmilo Bodiroga: „Religijski strah i psihološke posledice“, Religija i tolerancija, 2/2004:
52–79, CEIR, Novi Sad, 2004, str.57: „Osnivač hrišćanstva Isus Hristos uči svoje sledbenike da slu
že Bogu i bližnjima samo iz ljubavi. Apostol Pavle piše crkvi u Rimu da se Božji zakon može po
štovati samo onda ako je ljubav motiv.”
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ни и понајвише на извору вере када о кривици не говоре, а о греху са
мо као изразу палости: где се пада да би се устало, а греши да би се
подвигло.3 Наместо гриже савести и осећаја кривице долази покаја
ње.4 Услед тога у православљу грех има пнеуматску улогу, и неку вр
сту педагошко-андрагошког дејства – да васпитава.5 Живот се сагле
дава као непрестано падање и подизање, грешење и исправљање. Тај
пут није цикличан, већ линеаран у својој цикличности.
Оно што је у православљу веома симптоматично, то је извесни
богоматеријализам. Православље је појавно – феноменолошко.6 Оно
прилази појавама овога света као нечему што је од Бога дато. Право
славни држе да је утелотворење један нужан чин, оно није последица
пада.7 Због тога се у божанским енергијама види веза материјалног и
духовног света, њихова тачка спајања, али и праоснов свега…
И када је о материји реч, можда је најречитији израз богоматери
јализма могуће пронаћи у православном тумачењу Дјеве Марије, мај
ке Господа Исуса Христа. Православни верују да је Марија увек би
ла девица: пре и после порода. Она је пречиста, безгрешна, светија од
свих анђела и људи. Она је слободна од сваког греха и сваке криви
це. Ипак она није безгрешно зачета.8 Иако без греха она је оваплоће
ње материје: такве каква материја јесте…
Посебан значај кривица и грех играју у исповестима.9 Исповеда
ње греха код православних ни у назнакама није конкретизовано и ка
3 Речи Јована Залатоустог у „О покајању“: „Јеси ли грешио, уђи у Цркву и избриши
свој грех. Ма колико падао на тргу, сваки пут устани; ма колико пута грешио, покај се за грех,
не очајавај.” (http://www.verujem. org/sveti_oci/zlatousti_pokajanje_4.htm)
4 Zorica Kuburić: „Svest i savest u ispovednoj praksi“, Religija i tolerancija, 21/2014: 222–
224, CEIR, Novi Sad, 2014, str.223: „Svaki lični greh je izvor osećanja krivice koji se razrešava u
Svetom pričešću“.
5 Јован Србуљ, Владимир Димитријевић: Од греха ка Богу – практични приручник о
исповести за савремене хришћане, Православна мисионарска школа при храму Св. Алексан
дра Невског, Београд, 2013, стр.167.
6 Владан Станковић: Православно друштво, Институт за политичке студије, Београд,
2014, стр.66–73.
7 Juraj Kolarić: Ekumenska trilogija – Istočni kršćani, pravoslavni, protestanti, Prometej,
Zagreb, 2005, str.303.
8 Ibidem, str.304.
9 Todor Kuljić: „Politička teologija – o mogućnosti poređenja upotrebe smrti u teologiji i
politici“, Filozofija i društvo, XXV, 1/2014: 208–218, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Be
ograd, 2014, str.216: „Ispovest je vrlo važan ritual. Delimo ide čak dotle, da tvrdi da su odluka o
obaveznom ispovedanju doneta na IV Lateralnom koncilu 1215. i njena kazuis tika duboko prome
nile mentalitet civilizacije.”
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узално као у Римској цркви. Само исповедање греха не иде у поједи
ности као код католика, већ се греси прихватају само уопштено.10 Јав
но исповедање греха је и у православљу и код католика прилично ра
но маргинализовано,11 али је у православљу оно остало на нивоу уоп
штених набрајања греха, са чувеним: „Кајеш ли се?“, „– Кајем се!“,
које би требало да назначи почетак преображаја од греха ка подвигу
његовог надилажења.12 Сем стида и нелагоде ту заиста нема просто
ра за значајније присуство кривице. Са друге стране, исповест је на
римокатоличком Западу продубљена до филигрантских детаља. Овде
постоји подробан опис кауз алних веза које су довеле до сагрешења.
Увећанији осећај кривице изазивају пре свега конкретизованији гре
си. Већ током средњег века Католичка црква је увела својеврсно рачу
новодство греха, степеновање управо кривице у гресима.
Сада већ долазимо до нивоа смртних греха за које постоји изри
цање на Страшном суду. Онострана оцена греха такође се разликује
у православљу и католичанству. У православљу након смрти сви су у
неком недовршеном стању „Адамовом крилу“, а молитвама се олак
шавају муке грешника. Чак ни праведници нису у стању вечитог бла
женства, то је време резервисано за онај одсечак у времену који до
лази после Страшног суда. Тек тада ће се судити, а људске душе биће
разврстане у рај или пакао. Према Марку Еугенику, грчком полеми
чару фирентинског сабора, фотијецу и паламити у питањима кривице
и греха, нити правденици не живе потпуно блажено до Страшног су
да, а нити грешници потпуни пакао. Све је некако градуирано у својој
неодређености… За следбенике Марка Еугеника награда за правед
нике након Великог суда неће бити гледање у Бога лицем у лице, већ
„уживање у сјају који струји из Божјег бића“, нека врста енергетског
саучествовања у Божјој и божанској светлости. У овој хришћанској
конфесији душе праведника пристижу у „крило Аврамово“ – то је ме
сто утехе и блаженства.13 Да ли ће душа завршити у рају или паклу
10 Juraj Kolarić: Ekumenska trilogija – Istočni kršćani, pravoslavni, protestanti, Prometej,
Zagreb, 2005, str.307.
11 „Црква је мало по мало од јавне исповести једног лица пред целом заједницом пре
шла на тајну исповест, насамо пред духовником.” (Јован Србуљ, Владимир Димитријевић:
Од греха ка Богу – практични приручник о исповести за савремене хришћане, Православна
мисионарска школа при храму Св. Александра Невског, Београд, 2013, стр.158)
12 http://www.svetosavlje. org/listarhiva/Home. aspx/Message? msgId=34946
13 Juraj Kolarić: Ekumenska trilogija – Istočni kršćani, pravoslavni, protestanti, Prometej,
Zagreb, 2005, str.314.
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– остаје у православљу неизвесно. Овде постоји известан релативи
зам добрих дела и поступака. Чак и установа јуродивих на то указује.
За разлику од православних, католици верују да постоји извесно
рачуноводство греха и кривице. Све се може метрички изразити још
за живота. Овде већ постоји извесна питагорејеска сразмера: одно
си кривице – умишљаја и нехата. Тако одмах након смрти следи суд
и наплата: душе праведника одлазе на небо, а они који су умрли у те
шком или изворном греху одлазе у пакао. Ту постоји несумњивост. И
као што душе праведника уживају НЕједнаку славу, тако исто душе
проклетника бивају кажњене НЕједнаком казном. Тако се у католич
ком предању о кривици и греху изцртава извесна аритметика сразме
ра, геометрија градација… Између тога налази се брисани простор –
чистилиште. Ту су сви они који нису осуђени одмах на вечно проклет
ство, чији се греси спирају, тачније сагоревају.14 У чистилишту оби
тавају сви они греси чији се степен кривице није могао спрати: испо
ведима, покајањем, па ни опростом греха добрим делима. Тек ту ће
грех сагорети… Католици на тај начин постају информисани и све
сни греха који сасвим извесно заслужују чистилиште, иако су пока
јани за живота. Ова извесност казне, код религиозних ће свакако уве
ћати не само осећај кривице, или грижу савест, већ и страх за после
дице греха који се не да изкупити обичним радњама.15 И заис та читав
један век, који ће предходити реформацији, али и хуманизму и рене
санси, проћи ће у дијаболичким представама раја и пакла.16 Ове пред
ставе имаће за циљ да застраше разуздане масе верника пред којима
се већ указивао Нови век, ново доба које у средиште света поставља
Човека ослобођеног benedictio apostolica Цркве. До дијаболистичког
14 Веома утицајни католички теолог и светац Св. Амброзије о чистилишној ватри ка
же следеће: „Za pravedne... vatra će biti osveženje, kao rosa koja osvežava; za nevernike, otpadni
ke bogohulnike, koji su olovo, vatra će biti kazna i mučenje; za grešnike koji su mešavina srebra i
olova, biće to vatra očišćenja, čije će bolno delovanje trajati srazmerno težini njihovog greha, koli
čini olova koju treba istopiti.” (Žak Le Gof: Nastanak čistilišta, IK Zoran Stojanović, Sremski Kar
lovci/Novi Sad, 1992, str.62)
15 О проблему страха на Западу детаљније у: Žan Delimo: Greh i strah, Dnevnik, No
vi Sad, 1986, и у: Žan Delimo: Strah na Zapadu – XIV-XVIII vek, IK Zoran Stojanović, Sremski
Karlovci/Novi Sad, 2003.
16 Владан Станковић: Утицај хришћанских конфесија на политику друштвеног раз
воја, Факултет политичких наука, Београд, 2011, стр.406: „(...) слике пакла, представе из чи
стилишта, молитве за мртве (задушнице), указивања ђавола који вреба сваки земаљски ча
сак и мучи душе, указују на колективну представу страха пред стихијом индивидуализма ко
је је веома тешко укротити.”
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доба свакако не би дошло да Запад није прошао векове разраде пред
ставе о чистилишту. Свест о греху ће нагласити индивидуализам, али
и одговорност појединаца не само пред другима, већ и пред собом.
Нови век је човечанству донео индивидуално тумачење Св. пи
сма. Лутерова побуна против ауторитета Цркве свела се на: чисту ве
ру ослобођену било каквих црквених посредништава (Sola fidae), и
потпуну окренутост индивидуалног живота јеванђељским узорима
(Sola scriptura). Прво начело произилази из реформације и индивиду
алног хуманизма, док је друго императивни захтев времена постфра
њевачке фазе живота на Западу. Тако већ Цвингли одбацује све сем
Библије и библијског начина живота. Крајња консенквенца таквог на
чина живота је „дословни повратак у библијска времена“ – фунда
ментализам. Грех, и кривица која прати грех су индивидуализовани.
О свему се стара лутеранска заједница верника, која убрзо постаје на
ционална заједница верника удеоних кнежевина и националних зема
ља.17 Оно што је базични темељ разилажења спрам црквеног наслеђа
Католичке цркве јесте тумачење Св. Августина. Лутер, и сам припад
ник августиновског калуђерског реда, пошао је од до крајњих грани
ца тумачених консеквенци расправа Св. Августина против Пелагија
и пелагијанаца, према коме: воља не учествује у спасењу већ искљу
чиво Божја милост. Последица тога је детерминизам: само су одабра
ни спасени, а сви остали живе у греху и кривици. Лутер излаз из ова
квог стања проналази у непрестаном окајавању греха кроз индивиду
алну побожност „унутрашњег срца“; анабаптисти и потоњи баптисти
у животу саобразном библијским захтевима. Подробније се питањем
греха и кривице баве калвинисти. Према Јовану (Жану) Калвину: Бог
у свом науму једне унапред одређује за спасење, а друге за пропаст.
То је Божја предестинација.18 Окајавање греха и кривице у калвинзму
иде преко богоугодног живота радног аскетизма. За разлику од Луте
ра Калвин наглашава да Јеванђеље није порука, већ је оно и закон пре
ма којем се мора успоставити јавни ред. Овде дакле морал задобија
државну санкцију. Калвинистички морал представља са једне стра
не оптерећеност кривицом да се морални закон прекршио, а са друге
17 За лутеране, црквом као видљивим друштвом имају да управљају световни кнезо
ви, који имају обавезу да надгледају стање у општинама и пазе на чистоћу Јеванђеља. (Juraj
Kolarić: Ekumenska trilogija – Istočni kršćani, pravoslavni, protestanti, Prometej, Zagreb, 2005,
str.437)
18 Ibidem, str.456.
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стране такав морални закон је закон у правом смислу речи, јер је за
добио државну заштиту – правну санкцију локалне комуне у којој за
једница верника обитава.19 Легитимитет политичко-правној санкци
ји даваће управо заједница верника правом изјашњавања – демократ
ском акламацијом. Демократски захтеви протестантских заједница
биће толико распрострањени да ће у Великој Британији настати Пре
звитеријанска црква, на темељима одбацивања епископализма Англи
канске цркве за коју су радикалнији протестанти тврдили да влада не
демокртаским облицима одлучивања. Калвинистички морал предста
вљаће основу морала грађанског друштва XVIII, XIX и прве половине
XX века. Тек ће либертанистички покрети, који су започели са зашти
том права на приватност а окончавају са правом на заштиту слободе
полног опредељења, временом овај пуритански светоназор довести у
питање и на крају га урушити. Оптерећеност кривицом, високи етич
ки стандарди и захтеви да се живи животом првих библијских зајед
ница представљаће темељна начела протестантског морала уграђеног
у грађански морал човека Запада. Ипак, данас можемо говорити само
о његовим рудиментима…
Закључна разматрања
И сада се већ назире извесна структура релација у хришћанским
конфесијама по питању односа према греху и кривици.
Најпре, приметно је да кривице нема у Светом писму и Јеванђе
љима. Исус је страдао на крсту „поради свих нас“, и на себе је преу
зео све грехе човека и човечанства. Својим страдалништвом он је от
купио грехе. Отуда међу првим хришћанима, и њиховим учитељима
нема помена кривице. Пали човек је коначно ослобођен старозавет
ног тега кривице. Ипак грех постоји. Он се у православљу назире, чак
препознаје. Ту се грех тумачи као палост. Након греха следи покајање
за лоше дело, ослобођење од обузетости лошим. Потом се очекује ис
19 Религијско-политичка и полицијско-правна санкција обезбеђивана је пре
ко Савета или Конзисторија који се бринуо о верској пракси и понашању верника.
Тако нпр. у: Raymond Mentzer: Sin and the Calvinists – Morals Control and the Consi
story in the Reformed Tradition, Truman State University Press, Kirksville, 2002, p.78.
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купљење. Спасење је тек на крају сложеног психодинамичног проце
са – неке врсте духовне пнеуматике.
Однос према греху на католичком Западу биће временом проду
бљиван, прецизиран. Грех се не само разазнаје и препознаје, већ се
тачно зна шта је грех и колико кривице има у којем греху. Тачно се зна
и који се греси могу исправити за живота покајањем и добрим дели
ма, а који се могу тек након смрти очистити. Место чишћења смртних
грехова, оптерећених ненаметљивом кривицом, налази се у чистили
шту. Чистилиште је стање које временом прераста у простор. У зави
сности од карактера греха и субјективни доживљај казне огњем про
чишћења биће различит: од неосетног „орошавања“ до мука сличних
пакленим. Читава ова теологија чистилишта имала је за сврху морал
но дисциплиновање верника. Осећај страха од греха већ је изнедра
вао кривицу у први план, али и повећавао индивидуалну одговорност
пред собом и другима.
Кривица се појављује и узраста са захтевима протестантских за
једница да се из узора саобразног живота хришћана пређе на закон
поштовања јевађељских и библијских захтева. Сада се кривица поно
во тумачи на старозаветни начин: као прекршај моралног закона који
је утврдила и којег се придржава заједница верника. Морални закон
је крут и ригидан, а захтеви јавног мњења протестантских заједница
су такви да код верника изазивају осећај кривице. У најгорем случају,
непридржавање моралних закона повлачи са собом осуду јавног мње
ња заједнице верника, или у крајњем случају и строге правне санкци
је све до погубљења.
Грех и кривица оставили су трага и на друштвене односе. Страх
као феномен индивидуалне психологије али и важан чинилац дру
штвене покретљивости у социјалној психологији, помањкање одго
ворности у културама које нису јасно дефинисале питање греха, до
бра дела као извориште цивилне социјалне политике… само су нека
од важнијих друштвених последица греха и кривице у култури хри
шћанства.
Како год било, хришћанство је почело свој историјски, времени
ти поход ослобођењем од кривице. Током векова кривица се наглаша
вала, и у неким хришћанским конфесијама чак и добила своје значај
но место, да би у новије време у тим истим културама поново дошло
до ослобођење од кривице, али сада већ на потпуно другим основама.
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SIN & GUILT IN CHRISTIANITY

– DOGMATIC CAUSES AND SOCIAL CONSEQUENCES –
Abstract:
During this journal the author discusses about the Guilt and Sin of Christianity.
Starting from different approaches to Christianity, the author deals with Guilt and Sin
in Orthodoxy, Catholicism and Protestantism. Author the phenomenon of Guilt and Sin
approached and on the parallel way, comparing the understanding of Sin and the ensu
ing Guilt in: Orthodoxy, Catholicism and Protestantism. From this it draws conclusions
concerning the social consequences of Sin and Guilt, such as: fear, responsibility, esca
pe from the guilt…
Keywords: Fault, Gilt, Sin, Christian-Orthodoxy, Catholicism, Protestantism, so
cial relations
1 Institute for Political Studies, Belgrad, stvlada@sbb.rs

DANIJELA MILIĆEVIĆ1

POJAM KRIVICE U ISTOČNJAČKIM RELIGIJAMA
Rezime:
Iako je hinduizam treća po brojnosti religija u svetu, ne možemo ga smatrati jed
nom religijom – poput hrišćanstva ili islama – već pre spojem različitih religijskih
tradicija koje potiču sa istog geografskog tla, iz Indije. Od samog početka svog raz
voja hinduizam je bio politeistička religija, a njegovi sledbenici su verovali u mnošt
vo bogova: po nekima, ima ih na hiljade, na milione. Drugi su uverenja da uprkos toli
kom broju polubogova, u srcu hinduizma stoji samo jedan istinski Bog – Brahman. Ip
ak, svi sledbenici hinduizma dele brojne zajedničke principe. Nakon opisivanja tih prin
cipa i dužnosti hindusa, u radu se bliže objašnjava čovekova sanatana dharma, zatim
društvena podela varnašrama dharma – podela na varne i ašrame i konačno karma kao
opšteprihvaćeni zakon koji obezbeđuje kosmičku pravdu. Sledeći karmički zakon u hin
duizmu se veruje da određene delatnosti mogu dovesti svaku osobu bliže Bogu, bliže
savršenstvu – ako ona deluje u skladu sa propisanom sanatana dharmom, odnosno var
našrama dharmom. A Bog nije tu da nagrađuje ili kažnjava, On strpljivo čeka da čovek
probudi svoju uspavanu ljubav prema Njemu i dostigne savršenstvo, napuštajući tako
samsaru, večiti krug rađanja i umiranja.
Budizam svojom filozofijom Srednjeg puta podržava delovanje koje, pre svega, ne
bi ni dovelo do bilo kakve krivice. A ako se ipak neko loše delo počini, osoba treba da se
pokaje i odluči da takvu grešku nikada više ne napravi. Potom, osoba nastavlja svoj pos
tupan uspon ka nirvani.
Ključne reči: hinduizam, budizam, Vede, Bog, Brahman, sanatana-dharma, var
našama-dharma, karma.

Da bismo razmatrali pojam krivice u hinduizmu, pokušaćemo da sagledamo šta hinduizam zapravo jeste. Poimanje hinduizma može biti teško za zapadnjake, jer je to potpuno različita vrsta religije od onih koje su
nama bliskije. Iako je treća po brojnosti religija u svetu, hinduizam nije
jedna religija – poput hrišćanstva ili islama – već spoj raznolikih religijskih tradicija koje potiču sa istog geografskog tla – iz Indije. 2 Danas u
svetu ima oko 650 miliona hindusa: najviše u Indiji, a zatim u Bangladešu i Pakistanu, Šri Lanki, Indoneziji, na Fidžiju, u Velikoj Britaniji, Kanadi i SAD.
1 Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, danijelamilicevic@yahoo.com
2 Rosen, Steven. (2006) Essential Hinduism. Westport, SAD: Praeger Publishers.
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Odlike hinduizma
Od samog početka hinduizam se razvijao kao politeistička religija, a
njegovi sledbenici su verovali u mnoštvo bogova: po nekima, ima ih na hiljade, na milione! Drugi su uverenja da uprkos tolikom broju polubogova,
u srcu hinduizma stoji samo jedan istinski Bog – Brahman. Poznat je kao
Jedan, Apsolutna Realnost ili Istina i Duša Sveta, pri čemu mnogi tradicionalni polubogovi hinduizma čine sastavni deo Brahmana. 3
Iznenađujuće je takođe da sama reč Hindu čak ni ne postoji u klasičnim delima Indije, niti se može naći u tradicionalnim indijskim jezicima,
kao što su tamil ili sanskrit. To je persijski termin, koga su kasnije modifikovali muslimani i evropljani, a potiče od reči sindhu – reka (misli se na
reku Ind, koja teče sa Tibeta, kroz Pakistan sve do Arapskog mora). Ponovo zaključujemo da i reč Hindu zapravo označava više geografski nego
kulturni ili religijski pojam.
Bilo je brojnih pokušaja da se utvrdi šta zapravo sačinjava hinduizam.
Veliki indijski nacionalista i filozof, Šri Aurobindo (1872–1950), na primer, navodi da su ujedinjujući elelmenti ove religije sledeći:
(1) jedan Bog kome svete osobe daju različita imena: Jedan, bez premca, koje je sve što postoji i iznad svega što jeste, u koga veruju i budisti, i
iluzionisti i teisti – jednom rečju Večni, Beskonačni;
(2) čovekov pristup Večnom i Beskonačnom je višestruk, a Bog se
manifestuje i upotpunjuje Sebe u svetu na mnogo načina, od kojih je svaki večan, tako da sve kosmičke moći i snage predstavljaju Njegove manifestacije;
(3) Svevišnjem ili Božanskom može se pristupiti kroz svesnost univerzuma, prolazeći kroz unutrašnju i spoljašnju prirodu; svaka individualna duša može Ga sresti jer u svakoj duši postoji nešto što je intimno spojeno u jedno sa Njim ili barem intimno povezano sa Božanskim postojanjem.4
Šri Aurobindo zaključuje da kada te tri stvari stavimo zajedno, dobijamo celinu hinduizma, njegovu suštinu i ako je potrebno, njegov kredo. 5
Drugi mislioci proširili su tu listu, tako da ona sadrži specifičnije filozofske doktrine. Na taj način, kako su se sledbenici hinduizma složili, reli3 Wangu, Madhu Bazaz (2002.) Hinduizam, str. 9. Beograd: Čigoja štampa.
4 Sri Aurobindo, Indian Spirituality and Life, pogledati u The Arya (avgust 1919). Takođe
nazvano The Three Fundamentals of the Hindu Religion
5 isto
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gija se može smatrati delom Hindu porodice religija ukoliko poseduje neku od varijacija sledećih principa:
1. Verovanje u božansko poreklo Veda, najstarijih spisa na svetu, kao
i verovanje u petu Vedu (epove) i Purane, glavne svete knjige Hindu religije.
2. Verovanje u jednu, sveprožimajuću Svevišnju Realnost, koja se
manifestuje kao impersonalna snaga, zvana Brahman i kao personalno božanstvo (poznato pod raznim imenima, u skladu sa određenom tradicijom
koju osoba sledi).
3. Verovanje u cikličnu prirodu vremena – postojanje razdoblja vremena koja se ponavljaju, poput godišnjih doba.
4. Verovanje u karmu, zakon akcije i reakcije, pod kojim svaka osoba kreira svoju sopstvenu sudbinu.
5. Verovanje u reinkaranciju – da se duša razvija kroz mnoga rođenja
dok se ne razreše sva ranije počinjena dela, što vodi do konačnog oslobođenja od materijalnog sveta.
6. Verovanje u drugu stvarnost sa višim bićima – Boga i njegove višestruke manifestacije – kojima se može pristupiti kroz obožavanje u hramu, rituale, sakramente i molitvu.
7. Verovanje u prosvetljene učitelje, ili gurue – primerne duše koje
su potpuno posvećene Bogu i koje deluju kao vodiči, pomažući ljudima u
dostizanju Boga.
8. Verovanje u nenasilje i nepovređivanje drugih (ahimsa) kao način iskazivanja ljubavi prema svim živim bićima. To podrazumeva ideju o
svetosti sveg života i samilosti koja iz toga sledi.
9. Verovanje da su sve razotkrivene religije suštinski tačne, kao aspekti jedne konačne relanosti, kao i da je religijska tolerancija pokazatelj
istinske mudrosti.
10. Verovanje da je živo biće pre svega duhovno biće, duša unutra tela, te da je duhovna potraga, sledstveno tome, suština i svrha pravog smisla života.
11. Verovanje da je organski društveni sistem, tradicionalno nazvan
varnašrama, esencijalan za pravilno i efektivno funkcionisanje ljudske vrste i da taj sistem treba da bude zasnovan na osobinama i prirodnom položaju osoba koga one stiču rođenjem. 6
6 Lista jedanaest esencijalnih principa hinduizma je verzija slične liste objavlene u časopisu Hinduism Today, savremenom magazinu o današnjem hinduizmu. Izvorna lista može se naći na
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Ovi principi mogu se naći u većini brojnih hindu religija, čak iako ih
razne grupe prihvataju na različite načine. Na primer, društveni sistem var
našrame neke grupe primenjuju veoma dosledno, dok druge žele da ga u
potpunosti odbiju zajedno sa svime što taj sistem predstavlja. U svakom
slučaju, relanost je takva da varnašrama sistem podržava čak i one tradicije koje se protiv njega bune.
Dalje, hindusi imaju pet glavnih obaveza:
1. Obožavanje – upasana – svakodnevno obožavanje Božanstava
u kućnom svetilištu, u hramu, učenje rituala, mantri, praktikovanje joge,
proučavanje svetih spisa.
2. Sveti dani – utsava – mladi se uče da podele radost svetkovina kod
kuće i u hramovima. Toga dana se posti, a zatim slavi i posećuje hram.
3. Život u vrlini – dharma – očekuje se od mladih hindusa da se ponašaju kako dolikuje i izvršavaju svoje dužnosti. Uče da budu nesebični,
da poštuju roditelje, starije i svete osobe, da slede božanski zakon, naročito princip ahimse – nenasilja – i na taj način stiču dobru karmu.
4. Hodočašća – tirthayatra – najmanje jednom godišnje odlaze na
hodočašća i posećuju svete osobe ili hramove. Tokom tih hodočaćša ostavljaju po strani svoje svakodnevne obaveze i usredsređuju se na duhovnost.
5. Obredi – samskare – tokom života, hindusi prolaze koz mnoge
obrede: rođenja, davanja imena, prvog šišanja, hranjena žitaricama po prvi
put, početka učenja, starenja, stupanja u brak, pa i same smrti.7
Sve ovo doprinosi činjenici da mnogi istraživači hinduizam ne smatraju samo religijom, već zapravo načinom života. I tako hinduizam stavlja pod okrilje brojne verske tradicije, koje su međusobno slične a ponekad
čak i veoma različite:
Ispravljanje našeg razmišljanja (o tome) mora da sačeka (ideju) da
koncepti ne moraju da imaju zajedničke atribute i jasne granice, ali će ih
možda održati na okupu komplikovana mreža sličnosti preklapanja i ukr
štanja, drugim rečima da porodična sličnost može postojati među člano
vima. 8
Šta je onda prvenstveno zajedničko tradicijama koje sačinjavaju hinduizam? Pre svega, pozivanje na autoritet Veda. A kako je koncipiran vedinternet adresi http://www.himalayanacademy.com/ basics/nineb/.
7 Pogledati na interent stranici http://www.religiousportal.com/beliefspracticescharacteristics.html
8 Pogledati u: Ferro-Luzzi, Gabriella Eichinger. The Polythetic-Prototype Approach to Hin
duism, u delu Hinduism Reconsidered, str. 294–295.
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ski univerzum? Po modelu žrtve (jagja) kao procesu simboličke transformacije u kojoj osoba osveštava svoje delovanje putem rituala, vraćajući ga
u domen svetog, odakle ga je i dobila. Kao organizacioni princip sveta javlja se biomoralni zakon, poznatiji kao dharma, koji predstavlja skup fizičkih i društvenih zakona i normi. A spoznaja atmana, mikrokosmički pandan Brahmana u čoveku, vodi ka oslobođenju (mokši) iz kruga rađanja i
umiranja (samasara) uslovljenog delovanjem moralno-kauzalnog zakona
(karma). 9
Polako se nazire pojam krivice u hinduizmu – to bi bilo svako delovanje suprotno od dharme, delovanje koje svojim lošim karmičkim posledicama udaljava pojednica od puta dostizanja oslobođenja, mokše. Zato je
potrebno da sada bliže objasnimo pojam dharme.
Dharma – put pravednosti
Dharma je unutrašnja realnost koja čini stvar onakvom kakva ona jeste. Tako je dharma pčele da proizvodi med, krave da daje mleko, reke da
teče a sunca da sija. Ona je sama suština nečega.10
Reč dharma potiče od sanskritskog korena dhri, što znači podržati,
držati, podnositi. Povezana je sa izvedenicom dhru, ili dhruva – što znači štap, balansiranje dva ekstrema kroz jednu zajedničku osu. Odnosi se na
ono nepromenjivo što se nalazi u centru svetskog razvoja, držeći ga u mestu – ono što reguliše tok promene ne učestvujući u njoj, već ostaje dosledno sebi. 11
Reči dharma u latinskom jeziku odgovara reč firmus – črvsto. Teško
je dati jedan važeći prevod, jedno razumevanje ovoga pojma, pa ga i sanskritski rečnik Monier-Williams, koji se smatra autoritetom na ovom polju, prevodi kao: ono što je ustanovljeno, čvrsto, jasan dekret, statut, naređenje, zakon; upotreba, praksa, osobeno sprovođenje propisane dužnosti,
dužnost; pravo, pravda, vrlina, moralnost, religija, religijska vrednost, dobro delo – pa ipak, nijedno od ovih objašnjenja ne prenosi ukupno značenje reči dharma.
9 Mimica, Aljoša i Bogdanović, Marija (2007.) Sociološki rečnik, Beograd: Zavod za udžbenike; deo o hinduizmu potpisao Marko Škorić, str. 176-177.
10 Rosen, Steven (2006) Essential Hinduism. Westport, SAD: Praeger Publishers.
11 isto
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Kada se danas govori o dharmi, misli se na ispravan način života,
Božanski zakon, put pravednosti, veru ili dužnost. Dharma održava čitavu vasionu. Ona je slična kineskom Tao, egipatskom Maatu, sumerskom
Me. No pogledajmo sada osnovne vrste dharme. Nitya dharma, ili kako je
nekada nazivaju Sanatana dharma (večiti zakon) ili Manava drama (religija čovečanstva), odnosi se na večitu prirodu čovekovog bića, onoga što
čovek zaista jeste mimo svog tela, vremena i prostora. Odnosi se na njegov odnos sa Bogom u duhovnom okruženju. Sanatana dharma prevazilazi ograničenja i ne odnosi se samo na religijske pravce u okviru hinduizma, već i šire, ako se traga dovoljno duboko. Da citiramo indijskog političara i filozofa Šri Aurobinda:
Hinduizam ... nije sebi podario ime, jer sam ne poseduje sektaška
ograničenja; nije tvrdio da poseduje univerzalnu pripadnost, nije prihva
tio niti jednu dogmu sklonu porazu niti postavio jedan uzani put ka kapiji
spasa; bio je manje konfesija ili kult nego kontinuirano uvećavanje tradi
cije napora ljudskog duha usmerenih ka Bogu. Ogroman mnogostrani pro
pis sa mnogo različitih scena namenjenih duhovnoj samoizgradnji i samo
pronalaženju, imao je neko pravo da govori o sebi pod jedinim imenom za
koje je znao, večita religija, Sanantana dharma...12
Dalje, sve hindu tradicije dele poštovanje ka varnašrama dharmi,
društveno-religijskom sistemu koga su mudraci postavili vekovima unazad. Dok se neki hindusi trude da slede varnašrama dharmu što je bolje
moguće, drugi se bune protiv nje. No, svi priznaju da se ona nalazi u osnovi njihovog teološkog nasleđa.
Ako je Nitya dharma svakog živog bića služenje Boga, takva služba se odigrava na brojne načine, u skladu sa psihofizičim osobinama svakoga ponaosob. Prema hindu-tradiciji, to se naziva sva-dharma. Hegel je
to komentariosao na ovaj način: Ako kažemo da je hrabrost vrlina, hindu
si će reći da je hrabrost vrlina kšatrija (ratnika). 13 Znači li to da hindusi
razlikuju vrline na osnovu klasa? Odgovor bi bio: i da i ne. 14 Naravno da
je hrabrost uvek vrlina, ali se ona može različito manifestovati u skladu sa
12 Pogledati u Sri Aurobindo, India’s Rebirth (2000.) Pariz, Francuska: Institut de Recher
ches Evolutives, treće izdanje.
13 Hegel, G. W. F. (2004.) Philosophy of World History, citirano u Michaels, Axel. Hindu
ism: Past and Present Princeton: Princeton University Press, str. 16.
14 Rosen, Steven. (2006) Essential Hinduism. Westport, SAD: Praeger Publishers.
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razdobljem života ili položajem u kome se osoba nalazi. A varnašrama sistem reguliše upravo to.
Najpoznatije objašnjenje ovog varnašrama sistema dato je u Bhaga
vad-giti (4.13), opšte poznatoj indijskoj bibliji. Ovde Krišna, koga tradicija prihvata kao samoga Boga, objašnjava da je stvorio ljudsko društvo
sa četiri prirodne društvene klase – varne i četiri duhovna reda – ašrama;
otuda naziv varnašrama sistema. Cilj ovakve klasifikacije društva je najefektivnija primena principa religije. Kako? Tako što će svako moći pragmatično da se angažuje u skladu sa umom i telom koje mu je materijalna priroda podarila.
Društveni redovi su: brahmane – intelektualci i sveštenici, kšatri
je – političari, administrativni radnici i ratnici, vaišje – farmeri, trgovci i ekonomisti i šudre – radnici i zanatlije. Svaka osoba, kako Gita ističe, spada u jednu ili više od ovih klasa, prema svojim kvalifikacijama i
radu koga obavlja. Treba ovde posebno naglasati da izvorni sistem ni
kada nije bio baziran na rođenju, već isključivo na osobinama i sklonostima ljudi.
Ovakva podela ne odnosi se samo na hinduse, ona se može primeniti na sva društva. Upravo zato se smatra da je varnašrama sistem deo Ni
tya dharme, za razliku od sadašnjeg kastinskog sistema koji to nikako nije. Veliki indijski ep, Mahabharata, predlaže da varne ne bi trebalo mešati
sa đatijima (klasama po rođenju). Mnogi hindusi veruju u podelu na varne
i njenu božansku pravednost kroz ciklus reinkarancije, koja se često manifestuje kroz đati rođenja neke osobe – osoba se rađa u porodici koju je zaslužila svojim prošlim aktivnostima, bilo dobrim ili lošim. Na nesreću, oni
koji su po đatiju dobili visoko rođenje često s visoka gledaju na sloj najsiromašnijih, takozvanih nedodirljivih, što vodi eksploataciji. Karl Marks je
bio jedan od prvih zapadnih mislilaca koji je naglašavao negativan uticaj
kastinskog sistema na društvo Indije. Bilo je brojnih pokušaja da se ovaj
sistem ukine, čak i unutar same Indije. Iako je zakonski ukinut, i dalje je
važan sastavni deo života u Indiji.
No, da se vratimo na društvene redove, varne. Treba istaći da su prve tri: brahmane, kšatrije i vaišje takođe poznati i kao dvaput rođeni. To
se odnosi na mogućnost duhovnog rođenja putem obreda inicijacije, kao
što se u doba Bar Mitzve kod jevreja ili Prve pričesti kod katolika pristupa veri sa dubljom ozbiljnošću. Dvaput rođeni mogu da proučavaju sanskit, Vede, da vrše vedske rituale... Zanimljivo je da su većina ljudi u Indi-
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ji šudre i ispod ovog klasnog statusa, pa samim tim nemaju pristup Vedama niti izučavanju sanskrita.
U svakom slučaju, kada dvaput rođeni navrše određenu starost, mogu da stupe u jednu od četiri ašrame, ili duhovna razdoblja života, a to su:
brahmaćarja – učenički život, grihasta – red bračnog života, koji podrazumeva brak i rađanje dece, vanaprastha – odvojeni red života, kada se osoba povlači iz bračnog života i posvećuje duhovnosti i pripremi za napuštanje tela i konačno sanjasa – red života putujućeg askete, najpoštovaniji
među ašramima. Sanjasi se smatra duhovnim učiteljem društva; on je sad
hu, sveta osoba, odvojena od materijalnih obilja, koja putuje propovedajući, razvijajući svoju svesnost i pomažući drugima u razvijanju sopstvenih duhovnih života.15
U vedskim spisima mogu se naći brojni saveti koji će pomoći osobi
da napreduje kroz sva četiri ašrama, što konačno vodi dostizanju savršenstva na stazi duhovnosti.
Zato se ovakva podela naziva još i vaigjanika-varnašrama, ili naučna varnašama. Bhatkivinoda Thaktur, istaknuti reformista vaišnavizma iz
XIX veka, isticao je na ovu temu sledeće:
Zaista, svi oni koji saosećaju ili naučno istražuju složiće se da su
društvena pravila dostigla svoj vrhunac u rukama rišija (svetih osoba), ko
ji su, uz naučno razumevanje, podelili pravila društva na dva načina: pre
ma varnama i prema ašramima. 16
I zaista, prema većini oblika modernog hinduizma, svojstvena priroda duše jeste da služi Boga. To je njena Sanatana dharma, njena večna
funkcija. No, kako duše provode mnogo života u ovom materijalnom svetu, njihova izvorna duhovna priorda biva uspavana i privremeno zamenjena iskrivljenom prirodom – naimitika dharmom; da bi se ponovo probudila u dodiru sa samim Bogom – kroz molitvu, obožavanje božanstava i sl.
ili kroz svete spise i čiste Božije sluge. Takvim druženjem, ponovo se uspostavlja prava priroda duše. To je suština duhovnosti o kojoj hinduizam
govori.

15 isto
16 Pogledati u Shukavak N. Dasa. (1999.) Hindu Encounter with Modernity. Los Anđeles,
Kalifornija: Sri Publications, str. 211–214.
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Karma
Sledbenici varnašrama sistema koji prođu kroz proces inicijacije bivaju potpuno oslobođeni karme, posledica svih dotadašnjih grešnih dela.
Nakon toga, ukoliko nastave da se trude na svom duhovnom putu i deluju u skladu sa propisanim dužnostima svojih varni i ašrama, neće stvarati novu karmu.
A šta je onda greh? Zanimljivo je da u hinduizmu ne postoji pojam
grešnika kakav je nama poznat. Veruje se da ljudi mogu počiniti grešna
dela, ali da ih pravilno delovanje, usklađeno sa njihovom sanatana dhar
mom, može dovesti na put pravednosti. Ono što je za nas zapadnjake greh,
oni smatraju neznanjem. Pa kada čovek ne misli, ne govori i ne deluje u
vrlini, stvara negativnu karmu i navlači na sebe i druge samo patnju. Kad
god deluje bez kontakta sa Svevišnjim, pati.17 A postaje miran, sretan i stabilan kada se ponaša u skladu sa propisanim dužnostima i sledi glas svoje
Nad-duše koja ga posmatra, vodi i inspiriše na dobra dela. Bogovi su milostivi i pomažu onima koji ih predano služe. Bog je savršena vrlina, ljubav i
istina. On nije osvetoljubivo zlopamtilo. On ne kažnjava one koji čine zlo.
Osveta, taština i ljubomora nisu svojstvene Bogu, već ljudskoj nesavršenoj
prirodi. A karma je ono što će ljude nagraditi u skladu sa njihovim delima.
Bog nas samo posmatra, voli i čeka. Čak i kada ne veruju u Njega. Hinduizam veruje da je Bog prirodno Bog svih ljudi – svih vernika u okviru svake religije, pa i nevernika. On ne uništava zle i ne nagrađuje pravedne, već
podaruje dragocen poklon oslobađanja duše. 18
Na taj način ideja karme u isti mah obezbeđuje kosmičku pravdu i lišava Boga odgovornosti za zlo u svetu, pa zakon karme ima i pedagošku
funkciju,19 a zlo koje pogađa pojedinca zapravo je ogrešenje o kosmički
i moralni poredak, sanatana dharmu i varnašrama dharmu o kojima smo
prethodno govorili.
Objašnjavajući Bhagavad-gitu, Mohandas Ghandi je istakao:
Gita nije istorijski diskurs. Fizička ilustracija je često potrebna da bi
se saopštila duhovna istina. Nije, dakle, tu reč o opisu rata među srodnici
ma, već između dve prirode u nama – dobra i zla.
Zaista – nismo kroz istoriju bili svedoci ratova koji su se vodili u ime
hinduizma, sada je možda i jasnije zbog čega, obzirom na prirodu religi17 Hinduism Today, internet stranica, pogledati više na http://www.hinduismtoday.com/modules/smartsection/item.php?itemid=3217
18 isto
19 Kinđić, Zoran. (2010.) Problem zla u hinduizmu,. Beograd: Filozofija i društvo 1/2010
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je koja veruje u borbu – ali samo onu koju čovek treba da vodi sa samim
sobom.
U Bhagavad giti kakva jeste Krišna objašnjava Arđuni zakonitosti života neposredno pre velike bratoubilačke bitke i ističe kako su regulasane aktivnosti propisane u Vedama, koje je neposredno manifestovao sam
Bog. Zato je Bog sveprisutan u žrtvovanjima.
Dragi moj Arđuna, onaj ko u ljudskom životu ne sledi ciklus žrtvova
nja tako propisan u Vedama, sigurno vodi život pun greha. Živeći samo ra
di zadovoljavanja čula, takva osoba vodi život uzalud. 20
Ali onaj ko nalazi zadovoljstvo u jastvu, ko je svoj ljudski život posve
tio samospoznaji i ko je potpuno zadovoljan samo u jastvu, nema dužno
sti. 21
Stoga trebaš delovati iz dužnosti, bez vezanosti za plodove aktivnosti,
jer se delovanjem bez vezanosti dostiže Svevišnji. 22
U komentaru ovog stiha autor ističe da se vedski obredi, poput propisanih žrtvovanja, vrše radi pročišćenja od bezbožnih, grešnih dela počinjenih prilikom zadovoljavanja čula. Ali, delovanje u svesnosti Boga transcendentalno je prema posledicama dobrih ili loših dela, nije vezano za rezultat i usmereno je samo ka zadovoljavanju Boga, te tako osoba napreduje na svom putu samospoznaje ka savršenstvu.
Sličnu tezu ističe i Radhakrišnan:
Mistik postaje zakon samom sebi i gospodar sebe i sveta u kome živi.
Zakoni i pravila su potrebni za one ljude koji se po svojoj prirodi ne potč
njavaju zapovestima savesti. Ali za one koji su se uzdigli iznad svojih se
bičnih ja, moral postaje pravi uslov njihovog bića, a zakon se ispunjuje u
ljubavi. U njima ne postoji mogućnost da rade zlo. Prinuda spolja se pre
tvorila u unutrašnje prihvatanje. 23
Gde se, konačno, nalazi taj ključ za jedinstvo u raznolikosti, koje toliko karakteriše hinduizam?
Istina je jedna, iako je mudri mogu nazivati različitim imenima.24
20 Prabhupada, A.C. Bhaktivendata Swami (1990), Bhagavad gita kakva jeste, Rijeka: The
Bhaktivendanta Book Trust, Garuda, stih 3.16, str. 148.
21 Isto, stih 3.17, str. 149.
22 Isto, stih 3.19, str. 150.
23 Radakrišnan, Sarvepali (1964), Indijska filozofija I–II, Beograd: Nolit. Citat iz

knj. I: 164.

24 Rig Veda, 1. 164. 46, citirano iz uvoda knjige Stevena Rosena, Essential Hinduisam, već
navođenoj ranije u radu
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Zaista, ovaj stih iz Rig Vede oslikava samu srž hinduizma, u kome koegzistiraju čak i personalizam i impersonalizam, namenjeni različitim ljudima, u različite svrhe i u različitom vremenu.
Odlike budizma
Više od trista miliona stanovnika naše planete čine budisti, stavljajući tako budizam na četvrto mesto među najvećim religijama sveta25. Budizam čine Tri dragulja: Buda tj. njegov život, Budino učenje (dharma) i budistička zajednica (sangha).
Kao religija stara preko 2500 godina, budizam je svoj put krčio na
ogromnoj teritoriji azijskog kontinenta među brojnim postojećim kulturama i verovanjima tamošnjih naroda i plemena. Stoga se, bez preterivanja, može reći da je ova religija, od svog početka, imala međunarodni karakter.26
Učenje budizma je bilo otvoreno, prilagodljivo različitim kulturama
i verovanjima, što je jedan od glavnih razloga uspeha širenja ove religije.
Buda je svoje učenje nazvao Srednjim putem – putem protivnom bilo
kakvom ekstremnom ponašanju – od strogog asketizma i lišavanja, do života u preteranom izobilju. Rečju, zalagao se za umerenost u svemu i saosećajnost prema svim živim bićima. Smatrao je da se samo empatijom i
prihvatanjem drugih može doći do unutrašnjeg mira i postići duhovna sloboda.
Svoje učenje Buda Šakjamuni formulisao je kroz Četiri plemenite
istine:
• ceo život ispunjen je patnjom i prolaznošću
• patnja je posledica žudnji ili htenja
• da bi prekinuo patnju čovek mora da prevaziđe želje ili htenja
• da bi se prevazišle žudnje ili htenja čovek mora da sledi Osmostruki put. Ovaj Budin put, očišćen od sebičnosti, vodi do nirvane.27
Nirvana, meditativna sabranost vodi ka konačnom spasenju, a jedan
od važnih uvida koji se postiže na tom putu jeste shvatanje o nestalnosti
25 Waghu, Madhu Bazaz, Budizam, str 9.
26 Abrazović Dino, Radojković Jelena, Vukomanović Milan, Religije sveta, Beogradski
centar za ljudska prava, Dosije Beograd
27 isto
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sopstva. Sam Buda poučava, iznova i iznova, da ništa nije stalno i da je sve
prolazno, promenljivo. Čak ne postoji ni sopstvo ili duša koja održava stabilnost, postojanost. Ova doktrina, anatti ili negacija postojanja, ističe bitnu razliku između budizma i hinduizma. Iako budizam usvaja hinduističku doktrinu o ponovnom rađanju, on stavlja naglasak na to da je ono što se
preporađa zapravo samo posledica prošlih delatnosti, izvršenih u prošlom
životu, a ne večita i nepromeljiva duša. Meditacija je put koji vodi do uvida u to. Meditirajući, budistički posvećenik može da utihne svoju žudnju
čim spozna iluzorni karakter sopstva. Takva meditacija mora da se obavi
bez želje da se dostigne nekakav konačan cilj, spasenje; jedino tada ona
neće ostaviti za sobom nikakav karmički trag, posledice.28
Osmostruki put koji prekida krug neprekidnog ponovnog rađanja i
dovodi do blaženstva (nirvane) sastoji se od:
– ispravnog viđenja stvari tj. gledišta
– ispravnog uverenja tj. namere
– ispravnog govora
– ispravnog delanja
– ispravnog načina života
– ispravnog napora
– ispravnog stanja svesti
– ispravne koncentracije tj. meditacije.
(Setimo se samo puta propisane dužnosti u hinduizmu, dharme, i uvidećemo veliku sličnost ova dva puta.) Neka kasnija učenja podelila su ovaj
put u tri stadijuma: uverenje, meditacija i mudrost tj. spoznaja. Uverenje
je vera u mogućnost prosvetljenja kroz Budino učenje. Meditacija je važna jer njome čovek svoj duh oslobađa od uzroka samsare – neznanja, želja
i mržnje. A mudrost, tj. spoznaja, stanje je oslobađanja, nirvane.29
Krivica i kajanje
Odgovarajući na pitanje o osećaju krivice, Dalaj Lama ističe kako
budističko stanovište savetuje prihvatanje određenih načina razmišljanja
i ponašanja koji će osobi omogućiti da povrati svoje samopouzdanje. Budista se može usredsrediti na prirodu Budinog uma, na njegovu suštinsku
28 Vukomanović, Milan: Religija, Tematska sveska, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2004.
29 Abrazović Dino, Radojković Jelena, Vukomanović Milan: Religije sveta, Beogradski
centar za ljudska prava, Dosije Beograd
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čistotu i na to na koji su način uznemirujuće misli i emocije koje iz njih
proizilaze jedne potpuno drugačije prirode. Takve uznemirujuće emocije
su tek sporedne i mogu se ukloniti. Razmišljanje o ogromnom potencijalu
koji je sakriven duboko unutar našeg bića, razumevanje da je priroda uma
fundamentalna čistota i ljubaznost i meditiranje na tu svetlost bića pomoći
će osobi da razvije samopouzdanje i hrabrost.30
Iako se na krivicu u budizmu ne gleda kao na posebno pozitivnu emociju, kajanje je zato veoma važan faktor poboljšanja čovekovog načina
razmišljanja i ponašanja. Pozitivan, transformišući aspekt krivice ogleda
se u tome da osoba prizna svoje greške, pažljivo razmisli o njima i motiviše samu sebe da više ne ponavlja negativna dela – kroz kajanje. U brojnim
sutrama o pokajanju ističe se kako ono nije vapaj za božanskim ropstvom,
već je pre prepoznavanje čovekovog pogrešnog dela koje je počinjeno sa
ili bez namere telom, govorom ili umom, a koje je rezultat nedostatka samilosti i mudrosti, nastalo iz vezanosti, averzije i zablude. Nakon što osoba prepozna svoja loša dela, odluči da će ubuduće delovati mnogo pažljivije i nikada ih ni pod kakvim uslovima više neće ponoviti.
Kajanje se u budizmu najčešće praktikuje na kraju svakog dana, kada osoba pokušava što tačnije da se priseti svih loših dela koja je toga dana
počinila. To će pomoći da u idući dan zakorači sa svesnošću o onome što
ne treba raditi. Takođe, preporučuje se i kajanje istoga časa kada se greška
počini. Iako pokajanje ne može obristati lošu karmu, ono bar može rastopiti njene buduće efekte, slično kao kada bismo grumenu soli dodali bistru
vodu i tako tu so razblažili. Za budizam je važna ta ideja, odluka o priznanju kivice, pokajanju i čvrstoj odlučnosti da se takvo delo više ne počini. 31
Ovakva praksa približava posvećenika putu koji vodi do nirvane.
Izbor iz Dhammapade
Dhammapada (put ispravnosti) je zbirka stihova u kojima se na jezgrovit način izlaže budističko etičko učenje i borba da se dostigne nirva
na. Ovaj spis sastavljen je oko 3. Veka pre nove ere i prema prevodiocu
Huanu Maskarou, u njoj možemo čuti glas Bude. „Ovo jevanđelje svetlo30 Pogledati na http://thebuddhistblog.blogspot.com/2006/01/dalai-lama-on-guilt-and-seperate.html
31 Pogledati na http://viewonbuddhism.org/guilt.html
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sti i ljubavi spada među najviše duhovne tvorevine čovečanstva. Svaki njegov stih je poput malene zvezde, dok celina zrači snagom Univerzuma.“ 32
2 Um je preteča svih stvari.
Ono što mi danas jesmo proishodi iz naših proteklih misli,
dok naše sadašnje misli tvore naš budući život.
Ko s ispravnim naumom govori il’ radi
toga sreća prati nerazdvojno kao sena.
9 Ko sveto ruho isposnika nosi,
a besprekorno ne živi i ne poznaje istinu
– taj ruha toga dostojan nije.
17 Na ovome i na drugome svetu tuguje onaj ko zlodela čini.
Muči ga misao da je zlo učinio.
33 Kolebljiva je i neumorna misao, teško ju je zaustaviti i obuzdati.
Pametan čovek stoga izoštrava svoju misao
kao što to strelac sa svojim strelama čini.
50 Nemoj za tuđe greške da brineš, već radije misli na svoje sopstvene;
na ono što si učinio, ili još postigao nisi.
51 Ko samo govori, a ništa ne čini,
taj je k’o šaren cvet bez ikakva mirisa.
64 Čak i ako ceo svoj život budala provede pored mudra čoveka,
njemu se opet neće ukazati put mudrosti –
– baš kao što ni kašika nikad ne oseća ukus čorbe.
76 Poslušaj čoveka koji ti otkriva tvoje sopstvene slabosti,
mudrog čoveka koji ti ukazuje na životne opasnosti.
Oni koji ga slede naići će samo na dobro, nikad na zlo.
100 Od hiljade uzaludnih reči vrednija je jedna jedina reč
koja spokojstvo pruža.
118 Ko dobro čini, pomozi mu da u tome istraje.
Neka takav čovek nađe sreću u svojim dobrim delima.
130 Sva stvorenja se opasnosti boje, život je svima mio.
Ko ovo spozna, ne ubija niti smrt izaziva.
136 Kada nerazumnik učini neko zlo on ne zna da time potpaljuje
vatru na kojoj će jednoga dana i sam goreti.
152 Neznalica odraste poput vola – mišići mu se razviju,
ali se pamet ne uveća.
32 Vukomanović, Milan, Religija, Tematska sveska, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2004.
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156 Čiji život u mladosti ne beše skladan,
ko još tada stekao nije pravo životno blago,
taj k’o odbačene strele žali promašene ciljeve.
159 Ko najpre samoga sebe dobro izuči u onome što druge poučava,
taj je, tek, pravi učitelj. Samim je sobom najteže ovladati.
182 Velika je stvar roditi se kao čovek.
A čovekov život je neprestana borba.
Ne čuje se često ni učenje o Istini.
A retko se, odista, rađaju Plemeniti.
253 Ko uvek samo tuđe greške ispravlja, svoje ne stigne ni da primeti.
292 Ko čini ono što ne treba da čini, a ne ono što treba,
izabrao je lakši, ali opasniji put.
317 Od čega pametan beži, tome se ludi priklanja.
364 Istina (Dhamma) neće napustiti onog ko u nju veruje i ko joj
se priklanja,
ko o njoj razmišlja i nikad je ne zaboravlja.
(Prevod s engleskog: Milan Vukomanović)
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DANIJELA MILIĆEVIĆ1

THE CONCEPT OF GUILT IN EASTERN RELIGIONS
Abstract:
Although according to the number of followers Hinduism takes the third place in the
world, we cannot label it as a single religion – like Christianity or Islam, but it is more
a blend of different religious traditions that come from the originate geographical area
– from India. Since the begining of its development, Hinduism has been polytheistic re
ligion, and its believers have been putting their faith into a great number of Gods: some
say thousands, others even millions. On the other hand, there is a belief that in spite of
such a great number of Gods, there is only one God in the heart of Hinduism – Brahman.
Still, all Hindus share numerous common principles. After describing those and the du
ties of Hindus, the paper explains further humanity’s sanatana dharma, then varnashra
ma dharma – division of society into varnas and ashramas and finally karma as generally
accepted law which ensures the cosmic justice. Following the carmic law in Hinduism it
is believed that certain activities may bring each person closer to God, to perfection – if
one acts according to the prescribed sanatana dharma, it est varnashrama dharma. And
God is not there to punish or reward, He patiently awaits for the person to awake one’s
dormant love towards Him and reach the perfection, leaving samasara, eternal circle of
birts and deaths, behind. With its phylosophy of the Middle Path, Buddhism supports ac
tions which, first of all, wouldn’t bring to any feeling of guilt at all. And if any wrong ac
tion occurs, person should repent and decide not to commit such a mistake ever again. Af
ter that, the person continues on its gradual path towards nirvana.
Keywords: Hinduism, Buddhism, Vedas, Brahman, Sanatana Dharma, Varnashra
ma Dharma, Karma
1 University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, Department of Sociology, danijelamilicevic@yahoo.com

JOVANA ŠKORIĆ1

SOCIJALNA ISKLJUČENOST
KAO SOCIJALNI PROBLEM
Rezime:
U radu je predstavljen koncept socijalne isključenosti, koji je često sporan i kontro
verzan, a definitivno predstavlja jednu od važn(ij)ih tema u savremenim debatama u ok
viru socijalne politike. Ova studija doprinosi upoznavanju sa njegovim istorijskim raz
vojem i karakteristikama, ali takođe i pretenduje da ponudi odgovore na aktuelne prob
leme i da pokuša da prikaže distinkciju između ovog koncepta i dobro utemeljenog kon
cepta siromaštva. Neki autori teže da naprave razliku između ovih pojmova, dok neki op
et naglašavaju njihovu sličnost i/ili istovetnost. Kako bi se koncept socijalne isključenosti
smestio u odgovarajući kontekst, pored siromaštva potrebno je analizirati i pojmove soci
jalne uključenosti i socijalne integracije. Koncept socijalne isključenosti podleže širokom
dijapazonu tumačenja, tačnije, nije sporno da je on u tesnoj vezi sa siromaštvom, lišavan
jem i marginalizacijom, ali oko njegove tačne definicije postoje različite interpretacije, a
shodno tome u radu su prikazana i gledišta različitih autora poput Leonara, ali i Silvera,
Sena i drugih. Bez obzira na nivo rasprave, koncept socijalne isključenosti je, iako nov, u
širokoj upotrebi i vrlo je atraktivan kada su akteri socijalne politike u pitanju. Ovaj rad
ne pretenduje da pruži dubinsku analizu pojedinačnih problema u okviru socijalne iskl
jučenosti, ali jasno ukazuje na njegove glavne pretpostavke i tumačenja.
Ključne reči: socijalna isključenost, siromaštvo, marginalnost, socijalna inkluzija,
socijalna integracija.

Uvod
Socijalna isključenost je koncept koji je u novije vreme postao veoma
popularan, u smislu da mu se posvećuje sve više pažnje u raznim društvenim naukama. On pokriva izuzetno širok spektar ekonomskih (ali) i socijalnih problema koji uključuje ekonomske, društvene, političke i kulturne
aspekte deprivacije (Mathieson et al, 2008). Socijalna isključenost je tesno povezana sa dobro afirmisanim pojmovima siromaštva i oskudice, ali
ima korene i u daleko starijim idejama, tako da ju je potrebno staviti u širok kontekst proučavanja kako bi se obuhvatila u celosti (Sen, 2000). Isključivanje je ukorenjeno u prošlosti, ali je i sastavni deo sadašnjosti, a težak i složen zadatak predstavlja iskorenjivanje isključenosti u budućnosti.
Mnogi autori su se bavili proučavanjem ovog pojma (npr. Silver, 1994;
Saith, 2007; Fischer, 2011) sa ciljem pokušaja poboljšanja inkluzije u druš1 Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, skoricjovana@yahoo.com
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tvu, ali njegova višeznačnost, a često i kontradiktornost, često ga pretvaraju u suštinski sporan i kontroverzan koncept sa neizbežno mnogo rasprava.
Socijalna isključenost predstavlja ključni problem za kreatore socijalnih politika, ali i za istraživače i stručnjake u toj oblasti, a pre svega zbog izazova
kako socijalno isključene uključiti u društvo zarad ostvarenja što bolje socijalne kohezije. Kao termin smatra se da je pre nastao od kreatora socijalnih
politika nego u okviru akademskih krugova, tako da je potrebno naglasiti da
njegova složenost i relativnost kao koncepta, osetljivost na kontekst i vreme, jasno stavljaju do znanja da ga je izuzetno teško naučno izmeriti (Pantazis, Gordon and Levitas, 2006). Ova konstatacija svakako da ne znači da je
socijalna isključenost nemerljiva jer npr. u okviru indeksa ljudskog razvoja
(HDI) centralna tema jeste merenje multidimenzionalnih aspekata socijalne
isključenost (Izveštaj o humanom razvoju, 2013). Dakle, operacionalizacija ovog fenomena u smeru dobijanja preciznijih podataka predstavlja izazov
za naučnike, te se indikatori i dimenzije socijalne isključenosti u sve većoj
meri istražuju i dopunjuju. Ono što nije sporno kada je o socijalnoj ekskluziji reč, jeste da je u literaturi uglavnom reč o dva centralna pitanja – jedno je
epistemološke prirode, dok se drugo odnosi na praktične razloge. Epistemološka pitanja na koja se ukazuje jesu kako poboljšati razumevanje različitih
fenomena koji doprinose deprivacijama, dok se praktični razlozi fokusiraju
na praktične implikacije tog razumevanja (Sen, 2000).
U radu će se ukazivati na važnost teorijske perspektive kada je u pitanju ovako složen problem jer ove perspektive predstavljaju okvir za razumevanje ovog fenomena, ali nam omogućavaju i uvid u širi kontekst –
od konkretnih tumačenja do makro nivoa i „velike slike“ koncepta socijalne isključenosti. Kada je naučni cilj u pitanju, ovaj rad pretenduje da opiše činioce, funkcije odnosa i veze koje su relevantne kada je u pitanju koncept socijalne isključenosti. Što se tiče praktičnog doprinosa ovog rada on
je usmeren na istraživače i kreatore mera u oblasti socijalne politike jer
usmerava pažnju na one aspekte socijalne nejednakosti koje su bile često
izostavljene u sklopu tradicionalnih pristupa u smislu zanemarivanja pojedinca, ali pretenduje i da pruži osnovni pojmovno-teorijski okvir za razumevanje ovog savremenog koncepta široj publici.
Fokusirajući se na teorijske pristupe socijalne isključenosti, polazište
ovog rada će biti njen istorijski razvoj i definisanje. Nakon toga sledi kontekstualno definisanje u odnosu na siromaštvo, ali i njene glavne manifestacije na nivou pojedinca, grupe i društva uopšte. Osvrt na distinkciju sa dobro
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utemeljenim pojmom siromaštva je značajan za ovaj rad iz više razloga. Pre
svega, ovaj rad će pokušati da rasvetli zabludu oko istovetnosti ovih pojmova, ali takođe pretenduje i da pruži pregled šire literature o odnosima i vezama ovih pojmova iz različitih teorijskih perspektiva. I konačno, obrađen je
širok dijapazon tipologija, dakle heterogenost u smislu različitih perspektiva posmatranja ovog problema, kao i konceptualno sagledavanje socijalne
uključenosti i njenih implikacija. U završnom delu rada otvoren je prostor za
mere i predloge, ali i izazove koji bi doprineli iskorenjivanju ovog problema.
Istorijska dimenzija i definisanje
Termin „socijalna isključenost“ prvi je popularizovao Rene Lenoar
1974. godine u Francuskoj, upotrebivši ga da označi „hendikepirane osobe“, „mentalno obolele osobe“, kao i osobe koje su „društveno neprilagođene“. On danas ima daleko šire značenje i postao je jedna od najvažnijih tema u društvenim naukama. Lenoar ističe da su socijalno isključeni oni koji ne mogu efektivno da učestvuju u ekonomskom, društvenom i kulturnom
životu i koji su zbog nekih karakteristika otuđeni i udaljeni od ostatka društva. Dakle, suština je u usredsređivanju na odnos između pojedinaca i društva, kao i na dinamiku tog odnosa (Evans et al, n. d.). Definicija socijalne
isključenosti koju je Evropska Unija prihvatila kao relevantnu glasi:
Socijalna isključenost je proces u kome su određeni pojedinci ili grupe gurnuti na margine društva i sprečeni da u njemu u potpunosti učestvuju zbog svog siromaštva, nedostatka osnovnih kompetencija ili kao rezultat diskriminacije. Ovo ih udaljava od posla, prihoda i obrazovnih mogućnosti, kao i od društvenih mreža i aktivnosti u okviru zajednice. Oni imaju
malo pristupa vlastima i organima odlučivanja i na taj način se često osećaju nemoćnim i nesposobnim da preuzmu kontrolu nad odlukama koje utiču
na njihov svakodnevni život (European Commission 2010: 2).

U početku se socijalna isključenost uglavnom odnosila na prostornu
isključenost, tako da je fokus socijalne politike bio na onima koji žive u
ugroženim sredinama u kojima se nalaze siromašni sa neadekvatnim socijalnim uslugama, koji imaju slab politički glas i najčešće nemaju posao,
a jasno je da sve ovo dovodi do marginalizacije u društvu (Silver, 1994).
Zato se može reći da socijalna isključenost u najopštijem smislu podrazumeva nedostatak ili uskraćivanje pristupa resursima, pravima, robi i
uslugama, kao i nemogućnost učestvovanja u normalnim odnosima i ak-
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tivnostima koje su dostupne većini u društvu, a to utiče na kvalitet života pojedinca i na pomenutu koheziju društva u celini (Levitas et al, 2007).
Sve ovo implicira da je ona višedimenzionalna, odnosno da obuhvata društvene, političke, kulturne i ekonomske dimenzije, ali i da je dinamična, u
smislu da utiče na ljude na različite načine.
Ipak, uprkos širokom dijapazonu tumačenja ovog pojma moguće je
reći da je on društveno konstruisan i da podrazumeva ograničavanje pristupa mogućnostima koje su bitne za funkcionisanje čoveka i društva uopšte (Evans et al, n. d.). Sen jednostavno definiše socijalnu ekskluziju kao
nemogućnost učestovanja u društvu, kao i nepriznavanje od strane društva
(Sen, 2000), iz čega sledi da je ona rezultat društvenih interakcija koje proizvode nejednaki odnosi moći, a koji mogu da proizvedu slom u odnosima
između ljudi i društva. Taj slom zatim može da se ispolji u vidu nedostatka socijalne participacije, socijalne zaštite, socijalne integracije, moći, ali
i nepristupačnosti zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju, kulturi, kao i različita
ograničenja u korišćenju društvenih vrednosti i dobara (Silver, 1994). Zato socijalnu isključenost možemo da shvatimo i kao „proces kojim su određeni pojedinci gurnuti na ivicu društva i sprečeni u punom učestvovanju
u društvu zbog siromaštva ili nedostataka osnovnih znanja i mogućnosti
za doživotno učenje ili kao rezultat diskriminacije“ (Lakićević, 2012: 33).
Sait (Saith, 2007) isključenost definiše u odnosu na državno blagostanje i zaposlenost, ali insistira na tome da ona takođe može da se zasniva i
na idejama mogućnosti, tako da se posmatra i kao proces koji dovodi do
stanja u kojem pojedinci i grupe teže da ostvare maksimum svojih mogućnosti. Takođe, socijalnu isključenost je moguće okarakterisati i kao proces
socijalne izolacije (Silver, 1994), ali i kao „relativno labav skup ideja koje percipiraju svet u specifičnim okolnostima, pre nego koncept sa teorijskom koherentnošću koji nadilazi nacionalne i političke okvire“ (Saraceno, 2001: 9). Neki autori (npr. Steinert and Pilgram, 2003) smatraju da se
socijalna isključenost može shvatiti kao kontinuirano i postepeno isključivanje iz punog učešća u socijalnim aktivnostima, tako da u tom smislu nešto suprotno od socijalne isključenosti nisu ni integracija, ni inkluzija, nego je to učešće (odnosno participacija). U multikulturnim i multietničkim
društvima, u kojima postoji mnoštvo vrednosti, stavova i uverenja, ne postoji nužno konsenzus o tome šta i koliko ljudi treba da imaju, o tome kako treba da žive ili šta treba da rade, ali je jasno da bi svi trebalo da imaju
osnovno pravo na učešće u različitim segmentima života. Etkinson i Da-
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vudi (2000) naglasak stavljaju na pitanje društvene solidarnosti kao sredstva za razumevanje socijalne isključenosti, jer se prema njihovom mišljenju solidarnost manifestuje kao praktična posledica jakih društvenih vrednosti. Suprotno tome, socijalna isključenost se reflektuje u lomljenju tih jakih društvenih veza i u marginalizaciji grupa u odnosu na društvo u celini
– oni koji su socijalno isključeni jesu oni čije su društvene veze oštećene.
Na osnovu gorepomenutih definicija pojma, može se zaključiti da se
diskriminacija socijalno isključenih javlja u mnogim ustanovama pravnog
sistema, sistema obrazovanja ili zdravstvenih usluga, i ove grupe su uskraćene u oblastima zapošljavanja, obrazovanja, državljanstva, a neretko im
je uskraćeno i poštovanje. Diskriminacija je pojam koji ukazuje na da to
se određena individua ili grupa ljudi nejednako tretira u smislu razlikovanja, isključivanja ili dovođenja u povoljniji položaj u odnosu na ostale pojedince ili grupe (Program Ujedinjenih naroda za razvoj, 2006). Ona predstavlja mehanizam socijalnog isključivanja i
Za uspostavljanje veze između diskriminacije i socijalne isključenost
ključni su društveni međuodnosi na različitim stepenima (interpersonalnim,
međugrupnim i intstitucionalnim) kao i različiti delovi života i rada (učestvovanje u aktivnostima lokalne zajednice, kulturi, obrazovanju, privredi
i tržištu rada, socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, te učestovanje u političkim
procesima i odlučivanju) (Program Ujedinjenih naroda za razvoj, 2006: 48).

Čak i kada je socijalna isključenost definisana u globalnim okvirima, istraživanje teži da bude više sektorsko, fokusirano na specifične populacije identifikovane kao izložene riziku od isključenosti, a to mogu da budu sledeće grupe.
Dugoročno nezaposleni, zaposleni u nesigurnim i nestručnim poslovima,
posebno stariji radnici ili oni koji su nezaštićeni propisima o radu, slabo plaćeni
i siromašni, nekvalifikovani, nepismeni, oni koji su napustili školovanje, mentalno i fizičko hendikepirani i invalidi, zavisnici, delinkventi, beskućnici, zatvorenici i osobe sa kriminalnim dosijeima, samohrani roditelji, seksualno i fizički
zlostavljana deca, ona koja su odrasla u problematičnim domaćinstvima, deca
radnici, stranci, izbeglice, emigranti, rasne, verske i etničke manjine, obespravljeni, korisnici socijalne pomoći, stanovnici obodnih delova grada ili stanovnici
čije je naselje na lošem glasu, zatim oni sa nivoom potrošnje ispod izdržavanja
(gladni, bez krova nad glavom), kao i oni čija potrošnja ili druge prakse (droga
ili alkohol, delinkvencija itd.) su stigmatizovani ili označeni kao devijatni, zatim
socijalno izolovani bez prijatelja ili porodice (Silver,1994: 548–549).

Socijalna isključenost takođe može da zavisi i od ideje o tome šta se
smatra normalnim (ili „normalnim“), dakle može da bude uslovljena naci-
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onalnim, ali i sociokulturnim kontekstom. U mnogim zemljama u razvoju
ljudi ne uživaju prihvatljiv standard življenja, tako da definisati „normalno“ ne može da bude jednostavan zadatak i zato je teško objektivno odrediti ko je socijalno isključen (Silver, 1994). Na primer, ukoliko osoba ima
mnogo poslovnih kontakata, ali živi sama i ide sama u kupovinu, da li je
ta osoba socijalno isključena? Koja je relevantna mera količine i kvaliteta kontakata i koje dimenzije inkluzije utvrđuju da li je osoba isključena ili
uključena? Kako možemo da objasnimo subjektivne aspekte socijalne isključenosti, s obzirom na to kakve su razlike u percepciji pojedinaca u vezi sa njihovim statusom (Mathieson et al, 2008)? Iako se većina naučnika
slaže oko toga da je socijalna isključenost multidimenzionalna, nema konsenzusa oko toga koje su njene najvažnije dimenzije, što se moglo videti
na primerima raznih definicija i objašnjenja.
Socijalna isključenost u jednoj oblasti (često) ima posledice u drugoj
(npr. postoji povezanost između nezaposlenosti i uslova stanovanja) i stoga je
važno znati prepoznati sveobuhvatnost ideja socijalne isključenosti i njenog
domašaja. Međutim, potrebno je obratiti pažnju i na to da se ovaj koncept ne
koristi neselektivno, zato što nije svaka vrsta lišavanja socijalno isključivanje. Na primer, Sen (Sen, 2000) predlaže da bi bilo korisno ispitati ideju o socijalnoj isključenosti koristeći Aristotelov pristup koji jeste veoma širok, ali
je, čini se, koristan. Ideja viđenja siromaštva u smislu lošeg življenja nije nova i Aristotelovo objašnjenje bogatstva ljudskog života eksplicitno je povezano sa potrebom da se prvo utvrde funkcije čoveka, što je praćeno istraživanjem života u smislu aktivnosti. Iz ovakve perspektive osiromašen život jeste
onaj u kojem nema slobode da se preduzmu važne aktivnosti koje su značajne za čoveka i društvo uopšte. Socijalna isključenost takođe može da se konceptualizuje i u smislu veberovskog koncepta statusnih grupa i socijalnog zatvaranja, jer je to proces koji predstavlja opadanje učešća, pristupa, ali i solidarnosti na osnovu dostignutog nivoa moći. Prema Veberovoj teoriji, društveni status predstavlja evaluacije koje ljudi vrše jedni prema drugima, a statusnu grupu čine pojedinci koji imaju sličan prestiž. Prestiž i status su zasnovani na sudovima koje donose (drugi) pojedinci na osnovu porekla, karaktera, morala i položaja u zajednici (Veber, 1947). Ipak, posmatranje socijalne isključenosti kao pokušaja jedne grupe da obezbedi za sebe privilegovan
položaj na uštrb druge grupe samo je jedna od interpretacija ovog problema.
Na društvenom nivou, socijalna isključenost odražava neadekvatnu socijalnu koheziju ili integraciju, a na individualnom nivou odnosi se na nes-
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posobnost učešća u normativno očekivanim društvenim aktivnostima i u izgradnji zdravih društvenih odnosa. Ona može da potiče i od geografske izolacije – npr. stambena područja na rubovima urbanog razvoja sa lošim saobraćajnim linijama i komunikacionim objektima. Ruralna izolacija je takođe uobičajena, posebno ukoliko porodica nema automobil(e), a oblast nema
pristup trgovačkim objekatima, bibliotekama, sportskim objektima itd. Nezaposlenost i siromaštvo roditelja takođe mogu da budu faktori koji utiču na
socijalnu isključenost detata, loše zdravlje u neadekvatnim uslovima življenja dovodi do teškoća u učenju, ograničava emocionalni razvoj, slabi mentalno zdravlje, povećava kriminal itd. Takođe, potencijalni uzrok isključenosti dece može da bude i odsustvo jednog roditelja ili oba roditelja (Evans et
al, n. d.). Međutim, postoje mišljenja da do potencijalne isključenosti ne dolazi samo usled nedostatka jednog ili oba roditelja, tako da Ecioni smatra da
roditeljski deficit u smislu da deca prema kojima se roditelji ne obavežu dovoljno bivaju ugrožena potencijalnim isključivanjem iz društva, te stoga naglašava potrebu za moralnom obnovom zasnovanom na socijalizaciji, čime
bi se stvorio most između deteta i društva (Etzioni, 1995). Kada je socijalna
isključenost i njeno interpersonalno poimanje u pitanju, vrlo bitno je pomenuti i fenomen krivice. Krivicu u ovom kontekstu možemo da posmatramo
iz dva ugla, prvo kada pojedinac internalizuje osećaj krivice i „bira“ da bude
isključen – ovo se u literaturi naziva socijalna isključenost po izboru, dok sa
druge strane stoji namensko socijalno isključivanje koje je plod izopštavanja
od strane društva bez obzira na lično stanje (Duffy, 1995).
Deca koja ne idu u školu zbog neke svoje karakteristike (npr. invaliditet,
siromaštvo, nemaština itd.) takođe mogu da pate od socijalne isključenosti.
Zato može da se zaključi da je obrazovanje veoma važan faktor kako bi dete osetilo sopstvenu integrisanost u društvu. Izazov obrazovanja jeste priprema za život, oblikovanje dece da postanu aktivni građani u zajednici, emocionalno blagostanje, zdrav i kvalitetan odnos sa svojim vršnjacima itd. (Adams,
1993). Dakle, ono se u suštini „bavi“ jednom od najosnovnih ljudskih potreba, a to je uticaj na decu da postanu kompetentni odrasli pripadnici društva,
jer bez obrazovanja pojedinci ili grupe imaju manje šanse za (dobrim) zaposlenjem i ostvarivanjem prihoda, ali istovremeno ostaju uskraćeni i za razvijanje društvenih mreža i socijalnog kapitala, čime se smanjuju šanse da utiču
na svoj život i svoju poziciju (Bourdieu and Passeron, 1977/1990).
Iz svega navedenog jasno je da se socijalna isključenost ne može definisati samo preko siromaštva i da je ona zapravo „skraćenica“ za ono što mo-
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že da se desi ljudima kada pate od kombinacije problema kao što su nezaposlenost, niski prihodi, loši uslovi stanovanja, visoka stopa kriminala, raspad
porodice itd. Ovo je prilično fleksibilna definicija jer su navedeni problemi
samo neki od primera i moguće je dodati još neke vidove isključenosti, ali
suština ostaje nepromenjena, a to je da je najvažnija karakteristika socijalne
isključenosti povezanost i isprepletenost mnogih društvenih problema koji u
međudejstvu proizvode takozvani „začarani krug“ (Mathieson et al, 2008).
Razgraničenje pojmova
„socijalna isključenost“ i „siromaštvo“
Često se termin „socijalna isključenost“ preklapa sa terminom „siromaštvo“, ali veliki broj naučnika (npr. Silver, 1994; Duffy, 1995; Fisher, 2011) smatra da socijalna isključenost ide dalje od siromaštva i vide
ova dva koncepta kao različita. Fišer u svom radu (Fisher, 2011) predlaže
rekonceptualizaciju socijalne isključenosti, jer ona bi trebalo da obuhvata procese koji se dešavaju širom vertikalne strukture društvene hijerarhije, a ne samo u donjim slojevima, tako da i bogati članovi društva mogu
da budu socijalno isključeni. Ovo implicira to da je socijalnu isključenost
moguće posmatrati kao dopunu siromaštvu, ali nikako kao njegov sinonim
– npr. imigranti mogu da budu isključeni iz glasanja i lokalne organizacije, ali mogu da imaju prihode iznad granica siromaštva. Isto tako, oni koji
imaju veoma niska primanja mogu da budu veoma dobro integrisani u svoje lokalne zajednice i da uživaju prihvatljiv standard življenja (Devicienti
and Poggi, 2007). Naime, iako siromaštvo može da dovede do socijalne isključenosti, ono nije striktno pitanje nedovoljnih materijalnih resursa. Dafi (Duffy, 1995) tvrdi da je socijalno isključenje „biti unutra ili napolju“,
a ne dihotomija „gore ili dole“. Postoji nekoliko socioloških studija koje
su se bavile društvenim i političkim dimenzijama socijalne isključenosti.
Na primer, Gordon i saradnici (Gordon et al, 2000) su sproveli istraživanje u kojem su razmotrili četiri aspekta isključenja iz društvenih odnosa:
društvo, socijalnu izolaciju, društvenu podršku i građanski angažman. Ovo
istraživanje je prikazalo da su raspodela prihoda i nezaposlenost slabo povezani sa društvenošću i učešćem u zajednici, dok neka druga (npr. Gallie
and Paugam’s, 2000) sugerišu da materijalno lišavanje može čak dovesti
do pozitivnih efekata kada su u pitanju društveni odnosi.
Potrebno je naglasiti i da socijalna isključenost i socijalna uključenost
nisu antonimi, jer kao što je rečeno, pojedinci mogu da budu isključeni u po-

Socijalna isključenost kao socijalni problem

245

jedinim dimenzijama života, dok mogu da budu uključeni u neke druge dimenzije. Dobar primer kako bi se ilustrovala ova sociološka ambivalentnost
jeste stranac, koji je istovremeno i uključen i isključen iz zajednice. U pitanju je jedan od Zimelovih društvenih tipova, odnosno opštih obeležja karaktera, za koje je smatrao da su zasnovani na društvenim formama i da zavise
od socijalne interakcije. S tim u vezi, za analizu stranca je veoma bitan pojam
distance, jer njegova socijalna pozicija uključuje sintezu vezanosti i otuđenosti – stranac je neko ko može biti lociran unutar socijalnog okruženja u bilo
kom trenutku, jer je istovremeno i udaljen od nas i blizak nama, kao što je i
deo grupe i izvan nje. Dakle, pošto nije u potpunosti vezan za grupu pripadnici njegove grupe vide ga i kao bliskog i kao udaljenog (Simmel, 1908/2009).
Termin „socijalne isključenosti“ je danas toliko rasprostranjen da se koristi za pokrivanje svega onoga što se odnosi na nepovoljne životne okolnosti
koje dovode do marginalizacije, deprivacije i/ili socijalne izolacije. Ono što
nije sporno jeste da je socijalna isključenost višedimenzionalna, dinamična,
relaciona, aktivna i zavisna od konteksta. Pomenuto je da se ovo stanje promatra u uskoj vezi sa ekstremnim siromaštvom, ali s obzirom na njenu definiciju jasno je da ne može da postoji jedan set indikatora socijalne isključenosti koji bi se koristio u svim državama (Mathieson et al, 2008). Neki od indikatora koje Silver prikazuje kao relevantne jesu finansijski, ljudski i socijalni kapital (Silver, 1994). Dok Šućur (2004) navodi sledeće indikatore dugotrajna nezaposlenost, neadekvatan životni standard, bez ikakvih kvalifikacija, osećaj nesigurnosti, bez bliskih prijatelja, osećaj usamljenosti itd.
Bergman (Berghman, 1995) tvrdi da je siromaštvo uglavnom jednodimenzionalno, u smislu nedostatka finansijskih ili materijalnih resursa, dok
se socijalna isključenost manifestuje deficitom u nekoliko dimenzija – npr.
u obrazovanju, zdravstvenoj nezi, zaposlenju itd. Stoga je evidentno da
socijalno isključenje nije samo masovno neispunjenje ekonomskih ljudskih prava, kao što su pravo na životni standard koji obezbeđuje zdravlje i
blagostanje, uključujuči hranu, odeću, stan itd. (Duffy, 1995), nego takođe može značajno da doprinese nepotpunosti građanskih i političkih ljudskih prava u vezi sa demokratskom državnom upravom i vladavinom prava (Pogge, 2002). Zato može da se zaključi da je veoma tanka crta distinkcije između socijalne isključenosti i irelevantnosti, marginalnosti, autsajdera, zatvaranja, lišavanja, nemaštine itd. (Silver, 1994). U tabeli 1. ćemo
detaljnije prikazati razliku između socijalne isključenosti i siromaštva (Šućur, 2004). Naravno, ove stavke variraju u zavisnosti od različitih autora
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i njihovih teorijskih perspektiva, međutim moglo bi se reći da bi se veliki
broj autora poput (Silver, 1994; Duffy, 1995; Fisher, 2011) složio sa ovom
konceptualizacijom ističući sveobuhvatnost, multidimenzionalnost, dinamičnost kao specifična obeležja koncepta socijalne isključenosti.
Tabela 1. Konceptualizacija siromaštva i socijalne isključenosti
Temeljne postavke
Referentni okvir
Obeležja

Dimenzije socijalne
nejednakosti
Indikatori

Siromaštvo
Niski dohodak kao nelegitimni oblik nejednakosti
Jednakost/nejednakost
Distribucija resursa
Minimalni dohodak
Jednodimenzionalnost
Stanje
Bavi se strukturnim
faktorima
Vertikalna
Distributivna
Dohodak

Socijalna isključenost
Ograničene šanse u realizaciji
Formalne socijalne participacije
ugrožavaju socijalnu stabilnost
Biti deo društva/ili ne biti
Socijalna participacija/integracija
Socijalna prava
Multidimenzionalnost
Kumulativni proces
Bavi se strukturalnim faktorima
+ individualna percepcija
Polarizovana (unutra/izvan)
Distributivna + participativna
Ekonomski, socijalni, kulutrni,
politički

Marginalizacija je metafora koja se odnosi na procese kojima su pojedinci ili grupe „gurnuti“ na ivice društva, a smatra se da je ovaj koncept
nastao sa Robertom Parkom i „marginalnim čovekom“, kako bi se označili manjinski etnički imigranti u pretežno beloj anglosaksonskoj protestantskoj američkoj državi (Park, 1928). On je pisao o migracijama kao važnim
istorijskim silama koje su neophodne za kulturni napredak, a jedna od njihovih najvažnijih posledica jeste stvaranje situacija u kojima ista individua ispoljava težnju da živi u dve različite društvene grupe. Tako nastaje
nestabilni karakter koji je tipičan za marginalnog čoveka, a koji je najčešće „mešane krvi“, a te osobe najčešće žive u dva sveta i u oba se osećaju
kao (Zimelovi) stranci (Simmel, 1908/2009).
Marginalnost se danas često proširuje i označava grupe koje se razlikuju na različite načine od dominantni(ji)h grupa i njihovih kultura. Centralno pitanje jeste ko „drži“ vlast koja uspostavlja politiku, jer je evidentna
nemogućnost pristupa koja je dizajnirana da stvori emocionalne, strukturne
i društvene barijere koje nameću specifične i ograničene uloge onima koji su marginalizovani. Postoje dve vrste marginalizovanosti: izrečena mar-
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ginalnost i marginalnost po izboru. Moćne grupe koriste niz pravnih, ekonomskih i političkih mera pomoću kojih guraju manje moćne grupe na ivicu društva i pokušavaju da ih iskoriste na tržištu rada, ali i na druge načine (Deniss, 2005). Ovaj primer može da se vidi u SAD, ali i širom Afrike,
Evrope, Azije i Južne Amerike (Dennis, 1994), gde obično brojčano jača
grupa marginalizuje brojčano slabiju populaciju. Drugi tip, marginalnost po
izboru, predstavlja marginalizovanost određenih grupa po njihovom izboru,
najčešće iz verskih, umetničkih ili naučnih razloga. Slično Parkovom „marginalom čoveku“, a blisko povezana sa idejom socijalne isključenosti, jeste
i ideja Patriše Hil Kolins o autsajderu, koja je veoma brzo postala klasik,
pre svega u feminističkim teorijama (Collins, 1990). Autsajder je prvobitno
korišćen da opiše položaj individua koje se nalaze u graničnom prostoru između dve grupe, dakle nije član nijedne (kao i Parkov marginalni čovek, ali
i Zimelov stranac). Zbog nezadovoljstva ovim terminom i zbog sličnosti sa
sociološkim „marginalnim čovekom“ Kolins ga modifikuje kako bi opisala
društvene lokacije ili granične prostore okupirane od strane grupa sa nejednakom distribucijom moći. U potrazi za socijalnom pravdom autsajder opisuje ne samo poziciju u članstvu nego i odnos znanje/moć.
Socijalna isključenost u odnosu na siromaštvo koje više opisuje stanje,
podrazumeva aktivnost, proces, tj. uvek ukazuje na nepovoljan položaj pojedinca u odnosu na okolinu. Drugim rečima, ona govori o neučestvovanju u
društvenim aktivnostima, nedostatku društvenih veza i moći, kao i uopšte o
dezorganizaciji koja marginalizuje pojedinca ili neku društvenu grupu (Barnes, 2002). Sa druge strane postoje, ali u manjem broju, autori (npr. Howarth et al, 1998) koji tvrde da nema jasne definicije koja bi objasnila razliku između socijalne isključenosti i siromaštva, tvrdeći da su i siromaštvo i socijalna isključenost zainteresovane za iste probleme, a to je nemogućnost življenja na način koji se u izvesnom smislu smatra društeno prihvatljivim, i
pretenduju da opišu socijalnu isključenost kao način razumevanja modernog
siromaštva, tako da naglašavaju da među njima nema bitne razlike.
Problem socijalne isključenosti:
različite perspektive posmatranja i pokušaji inkluzije
Neki od aspekata koji su potrebni kako bi osoba osećala da je socijalno uključena jesu relativno siguran radni odnos, zarada, obrazovanje, zadovoljavajući kulturni i socijalni kapital, državljanstvo i pravna jednakost,
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učestvovanje u demokratskim procesima, porodica i društvenost, humanost, poštovanje itd. (Silver, 1994). Kao što je rečeno, socijalno isključenje može da se javi u različitim sferama/dimenzijama života.
Socijalna dimenzija se sastoji od proksimalnih odnosa podrške i solidarnosti (npr. prijateljstvo, srodstvo, porodica, klan, komšiluk, zajednica,
društveni pokreti itd.) koji generišu osećaj pripadnosti u društvenim sistemima. Zatim, politička dimenzija, koja se sastoji od dinamike moći u odnosima koji proizvode nejednake obrasce formalnog prava, kao i ostvarivanje prava na usluge kao što su obrazovanje, zdravstvo, transport, socijalna zaštita itd. Kulturna dimenzija se sastoji od različitih vrednosti, normi i
načina života koji su prihvaćeni i poštovani. Jedna krajnost ove dimenzije
jeste prihvaćenost, dok su na drugoj strani ekstremne situacije stigme i diskriminacije. Zatim, ekonomska dimenzija se sastoji od pristupa i distribucije materijalnih sredstava potrebnih za održavanje života (npr. prihodi, zapošljavanja, stanovanje itd.) (Mathieson et al, 2008: 37).

Sen (Sen, 2010) pravi razliku između aktivne i pasivne isključenosti.
„Kada lišavanje dolazi kroz društvene procese u kojima ne postoji namerni pokušaj da se isključuje, tada se isključenost može posmatrati kao pasivna. Dok je aktivna socijalna isključenost namerno lišavanje u različitim
oblastima, npr. ako se imigrantima ili izbeglicama onemogući politički status“ (Sen, 2000 :15). Ova distinkcija može da bude relevantna za uzročno-posledičnu analizu.
U literaturi se javljaju i različiti stepeni socijalne isključenosti. Duboka
isključenost (Miliband, 2006) se odnosi na isključenje iz više od jednog domena života, što dovodi do teških negativnih posledica i uopšte narušavanja
kvaliteta života, a isključenost može da se posmatra i iz makrosociološkog ili
mikrosociološkog ugla. Makrosociološki posmatrano, isključenost je posledica kosmopolitizma i globalizacije, a uzroci isključivanja su globalni problemi,
tržište rada i tehnološka modernizacija. Mikrosociološki posmatrano, isključenost je posledica koja je proizašla iz socijalne izolacije – kada se osoba isključuje sa posla ili/i drugih društvenih odnosa (Morris, Barnes and Mason, 2009).
Silver (Silver, 1994) tvrdi da je socijalna isključenost višeznačna i da
zato zahteva široku semantičku definiciju, tako da identifikuje tri paradigme
u kojima su prikazana različita značenja i upotreba termina. Od Kuna pozajmljuje definiciju paradigme kao konstelacije uverenja, vrednosti, tehnika itd. koje dele članovi jedne zajednice (Kuhn, 1996) i tvrdi da svaka paradigma pripisuje socijalnu isključenost različitim uzrocima, a kroz paradigmu solidarnosti, specijalizacije i kroz monopolsku paradigmu prikazu-
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je ekonomsku, društvenu, političku i kulturnu isključenost. „Paradigma solidarnosti vidi isključenost kao slom društvenih veza između pojedinca i društva koje je kulturno i moralno, a ne samo ekonomsko. Naime, isključenje je
po sredi ukoliko je narušena društvena solidarnost“ (Silver, 1994: 542). Na
primer, prema mišljenju Dirkema, društveni poredak je zamišljen kao eksterni, moralni i normativni, što znači da nije zasnovan na interesu pojedinaca, grupa ili klasnih interesa, tako da nacionalni konsenzus, kolektivna svest
ili opšta volja povezuju pojedinca sa širim društvom posredstvom institucija
(Dirkem, 2012). Ova paradigma se u velikoj meri oslanja na antropologiju,
sociologiju, etnografiju i studije kulture uopšte i fokusira se na isključenost
svojstvenu solidarnosti naroda, rase, etničke pripadnosti, kao i drugim kulturnim vezama kojima se razgraničavaju granice između grupa.
Paradigma specijalizacije smatra da je isključivanje oblik diskriminacije, a koreni isključenosti mogu se naći u neizvršenim pravima i u tržišnim nedostacima. Ona naglašava pojedinačne i mikrosociološke uzroke socijalne isključenosti i vidi je kao posledicu specijalizacije: socijalne
diferencijacije i ekonomske podele rada, naime ono jeste posledica neadekvatnog razdvajanja društvenih sfera.
Monopolska paradigma isključenost vidi kao posledicu formiranja
monopolskih grupa koje ograničavaju pristup resursima autsajderima. Ona
društveni poredak vidi kao skup hijerarhijskih odnosa moći i tu socijalna
isključenost proizilazi iz uzajamnog dejstva klasa, statusa i moći i služi političkom interesu uključenih, odnosno pre svega moćnih. Ova paradigma
veberovski (a manje marksovski) društveni poredak vidi kao prinudan, nametnut kroz skup hijerarhijskih odnosa moći (Silver, 1994). Ove paradigme
su, naravno, u veberovskom smislu idealni tipovi (Weber, 1904/1930), jer u
stvarnosti različita društva i kulture definišu „pripadnosti“ na svoje načine.
Ukoliko bismo socijalnu isključenost definisali kao kršenje prava ili mogućnosti za ravnopravan i zdrav razvoj ličnosti to bi značilo da su države koje
je tolerišu deficitarne jer ne pružaju osnovna prava ili mogućnosti svojim građanima. Međutim, borba protiv socijalne isključenosti kod dece može da pomogne u borbi protiv socijalne isključenost odraslih. Rečeno je da ona (može
da) ima bliske veze sa drugim društvenim problemima koji ugrožavaju stabilnost i prosperitet društva kao što su kriminal, nasilje, socijalna patologija, rasizam, ksenofobija itd., ali pored toga bitna su i pitanja u kojoj meri se socijalna isključenost intergeneracijski prenosi, jer ukoliko se prenosi u velikoj meri može da stvori sve dublje podele u društvu koje se pojačavaju iz generacije
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u generaciju. Ukoliko deca pate zbog socijalne isključenosti svojih roditelja
takva sekvenca ilustruje sledeće nepogodnosti po dete: loše sticanje osnovnih veština pismenosti i računanja, loša obrazovna postignuća kroz školovanje, rani odlazak iz obrazovanja bez kvalifikacija, rani ulazak na tržište rada,
prevremeni rad i nezaposlenost, trudnoća u tinejdžerskim godinama, problemi sa policijom, zloupotreba alkohola, krivične osude, loše fizičko i pre svega mentalno zdravlje (Bergman and Magnusson, 1991).
Zbog brojnih kontroverzi koje okružuju problem socijalne isključenosti postoje i mnoge kritike ove ideje. Centralna među njima jeste argument da ona odvraća pažnju od socijalne nejednakosti i klasnog sukoba,
dok drugi kritičari ističu nedostatak teorije zbog nemogućnosti uočavanja
uzroka i posledica isključenosti, ali i zbog različitog tumačenja ovog pojma u odnosu na kulturni kontekst (Miliband, 2006). Koncept isključenosti je novijeg porekla i to je jedan od razloga zbog čega nije u potpunosti
empirijski potkrepljen, jer neki relevantni indikatori za njegovu merljivost
još uvek nedostaju, a nije redak slučaj ni da se ovi indikatori preklapaju sa
pokazateljima siromaštva (Levitas, 2000). Današnja empirijska istraživanja u sklopu EU usmerena su uglavnom na tržište rada (Šućur, 2004), međutim pitanje jeste da li tržište rada direktno utiče na socijalnu integraciju?
Ukoliko i utiče, da li integracija u tržište rada uvek donosi pozitivne efekte? Ovo jesu kritike na račun koncepta socijalne isključenosti, ali one osiguravaju dalji razvoj ka boljem rešavanju ovog problema.
Kako bi se umanjile ili bar ublažile posledice socijalne isključenosti,
postoji težnja ka socijalnoj inkluziji koja jeste centralna politička i kulturna
zabrinutost, a njeni počeci se mogu pratiti do osamnaestog veka i prosvetiteljstva koje je naglašavalo solidarnost i ideju države kao otelotvorene volje naroda (Mathieson et al, 2008). Termin „socijalna inkluzija“ je popularizovan kroz diskusije na Svetskom samitu za društveni razvoj 1995. godine,
a označava „mogućnost učestovanja u životu zajednice s drugima pod jednakim uslovima u kojima žive svi članovi nekog društva“ (Lakićević, 2012:
32). Definicija koju je usvojila Evropska Unija kao relevantnu je sledeća
Socijalna inkluzija je proces koji osigurava da oni koji su u riziku od
siromaštva i socijalne isključenosti dobiju priliku i resurse neophodne da
učestvuju u potpunosti u ekonomskom, društvenom i kulturnom životu i da
uživaju životni standard i blagostanje koje se smatra prihvatljivim u društvu u kojem žive. To osigurava da oni imaju veće učešće u donošenju odluka koje utiču na njihove živote, ali i poboljšan pristup njihovim osnovnim
pravima (European Commission 2008: 5).

Socijalna isključenost kao socijalni problem

251

Dakle, možemo da zaključimo da je u pitanju proces koji omogućava
da pojedinci i grupe koji žive u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti dobiju priliku, ali i sredstva koja bi im omogućila da što više učestvuju
u ekonomskom i kulturnom, odnosno društvenom životu.
Inkluzija se nameće kao pojam koji je obuhvatniji od integracije, a cilj
integracije jeste uklapanje delova u sociokulturnu celinu, bilo da li je reč o
čitavom društvenom sistemu ili pojedincu (Lakićević, 2013). Kada je o socijalnoj integraciji reč, takođe je bitno pomenuti klasičnog sociologa Emila
Dirkema. On je o solidarnosti, odnosno o integraciji, pisao pre svega u Podeli društvenog rada (Dirkem, 1972) i suština ovog problema za njega jeste kako su pojedinci primorani da se osećaju delom nekog šireg društvenog kolektiva, kako se njihove želje ograničavaju na način koji im omogućava da učestvuju u kolektivu i kako se aktivnosti pojedinaca (ali i drugih socijalnih jedinica) međusobno koordiniraju i usklađuju. On je uočio dva načina socijalne integracije koji imaju međusobno različitu socijalnu morfologiju, različite
simboličke sisteme i različit odnos između socijalnih i simboličkih struktura.
S jedne strane nalazi se mehanička solidarnost koja naglašava tradicionalnu koordinaciju elemenata kroz zajedničke vrednosti i uverenja. Njenu
morfologiju ili strukturu čine međusobno nezavisne srodničke jedinice koje
organizuju relativno mali broj ljudi i ovi pojedinci dele snažnu posvećenost
kolektivnoj svesti. Svaka srodnička jedinica je međusobno slična i samostalno ostvaruje potrebe svojih članova, dok su individualna sloboda, izbor i autonomija na nižem nivou u društvima mehaničke solidarnosti. Sa druge strane
postoji i organska solidarnost koja integraciju ostvaruje kroz međuzavisnost,
uglavnom se odnosi na podelu radu i neophodnu saradnju između članova
društva i karakteristična je za društva sa većim populacijama, organizovanih
putem specijalizovanih uloga u mnogim različitim strukturnim jedinicama.
Ove dve integracije su takođe poznate kao normativna i funkcionalna integracija, a integracija se nalazi i u središtu Parsonsove četiri paradigme, a on pod njom podrazumeva potrebu za koordinacijom, prilagođavanjem i regulacijom odnosa među raznim akterima ili jedinicama unutar sistema, sprečavajući međusobno mešanje, kako bi sistem i dalje funkcionisao (Parsons, 1951). Na osnovu svega navedenog može da se zaključi da
u konceptu socijalne isključenosti možemo vrlo lako prepoznati i funkcionalističku teoriju, jer se kao rešenje ovog problema pominje široko rasporostranjeno usvajanje zajedničkih normi koje bi stvorile red i stabilnost u
društvu, što je u interesu i pojedinaca i društva uopšte.
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Bergman (Berghman, 1995) razlikuje četiri vrste integracije i participacije:
1) građansku integraciju u vezi sa demokratskim i pravnim sistemom
(npr. pravni status i tretman dece, stranci ili deca ometena u razvoju),
2) ekonomsku integraciju koja se odnosi na zapošljavanje,
3) socijalnu integraciju koja se odnosi na uključivanje u javnu mrežu,
4) kao i porodica i integracija u zajednici ili socijalni kapital.
Kada je u pitanju problem socijalne isključenosti bitno je skrenuti pažnju na već pomenute socijalne mreže i socijalni kapital. Socijalne mreže su sastavljene od skupa aktera i veza koje među njima postoje, a to može da bude i struktura odnosa koja povezuje društvene aktere. Analiza sa
ovog stanovišta ukazuje na to da su akteri i njihove akcije međuzavisne,
da su relacione veze između aktera kanali za transfer resursa (Wasserman
and Faust, 1994), a o resursima posebno govore teorije o socijalnom kapitalu koji predstavlja očekivanu dobit ili korist ostvarenu putem društvenih
veza, kontakata i kooperacije između pojedinaca i grupa.
Postoje različite definicije ovog koncepta, a njima je (uglavnom) zajednička ideja prema kojoj društvene veze i društvene mreže imaju određenu vrednost koja može uticati na produktivnost pojedinaca i grupa. Kolman jedan od najcitiranijih autora koji je raspravljao o ovom pojmu i on ga
definiše kao „skup resursa koji su sastavni deo porodičnih odnosa i društvene organizacije zajednice, a koji su korisni za kognitivni ili društveni
razvoj deteta ili mlade osobe“ (Coleman, 1988). Pored Kolmana, ključni autori koji su se bavili ovim konceptom jesu Patnam i Burdije. Patnam
smatra da njega čine društveni odnosi koji doprinose kooperaciji i koordinacji celog društva, dakle „socijalni kapital čine veze među pojedincima – društvene mreže i norme uzajamnosti i poverenja koje iz njih nastaju“ (Putnam, 2000: 19). On takođe ističe da socijalni kapital poboljšava
organizaciju društva preko realizacije (podržavanja ili olakšavanja) koordiniranih angažmana. Burdije je ovaj koncept razvio 1970-ih i početkom
1980-ih godina i povezao ga je sa svojim idejama o klasi. Iz njegove perspektive, socijalni kapital postaje resurs u društvenim borbama koje se dešavaju u različitim društvenim oblastima, dakle eksplicitno ga povezuje sa
društvenim konfliktima i nejednakom raspodelom moći (Bourdieu, 1986).
U radu je ukazano na višeznačnost definicija socijalne isključenosti,
ali i na izvesnost da postoji konsenzus o važnosti značaja ovog problema
i pokušaju pronalaženja rešenja. Ovaj koncept je postao važan u politici
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diskursa, a može da se zaključi i da se njegova istraživačka baza brzo širi, jer složenost ovakvog problema stimuliše i postavlja niz izazova za buduća istraživanja. Obimne političke inicijative i diskusije o socijalnoj isključenosti pojačavaju interese za ova istraživanja jer ujedno predstavljaju
i ključne teme trajnih problema praktičara u okviru socijalne politike i socijalnog rada. Svako ozbiljno istraživanje socijalne isključenosti trebalo bi
da usmeri pažnju na isključenost „od koga“ i „kako“, kao i na isključenost
„iz čega“ i „zašto“. Dakle, prvo moraju da se odrede procesi, institucije i
grupe koje izazivaju isključenost (drugih) ljudi.
Dolazimo do zaključka da bi zadatak države trebalo da bude da se socijalno isključenima omogući jednak pristup osnovnim mogućnostima kao
što su smeštaj, učestovanje u zajednici i u javnom životu, uživanje društvenog poštovanja, ali i obrazovanje, zdravstvo itd. Jedan od načina da se
poboljša stanje ove grupe ljudi jeste da se definišu specifična prava i mogućnosti koja su neophodna kako bi socijalno isključeni bili u ravnopravnim odnosima sa ostalim članovima društva (Evans et. al, n. d.). Dakle, socijalna politika bi trebalo da promoviše norme solidarnosti i reciprociteta,
kao i prakse zasnovane na univerzalnim pravima, ali i da obezbedi pravilnu raspodelu resursa. Nove socijalne politike dodeljuju ključnu ulogu građanskom društvu jer je mobilizacija i podrška individualnim i grupnim inicijativama od ključnog značaja za jačanje društvenih veza između pojedinca i društva. Razvoj svih društvenih slojeva trebalo bi da bude dugoročna
strateška politika koja bi omogućila ravnopravnije i pravednije društvo, a
ovaj zadatak nije lak jer to podrazumeva da svaka država treba da analizira svoju istoriju i probleme kao i da razvije sopstvena rešenja. Ipak, to ne
znači da sve ovo nije izvodljivo i da ne treba raditi na tome da se socijalna
isključenost u budućnosti svede na minimum.
Potrebno je razumeti da koncept socijalne isključenosti nije samo termin u okviru socijalne politike, nego da on predstavlja i jednu od važnijih tema većine društvenih nauka. Kako smanjenje socijalne isključenosti
predstavlja ključni cilj svih politika, plodne teorijske podloge iz najrazličitijih uglova posmatranja jesu jedan stepenik više ka postizanju tog cilja.
Teorijska konceptualizacija ovog problema trebalo bi da pruži okvir koji
bi mogao da ima značajan uticaj na praktičare. U tom kontekstu ova studija pokušava da dođe do preciznijeg definisanja pojma socijalne isključenosti, ali i da ukaže na neke njene nedostatke koji bi u budućnosti trebalo
da budu prevaziđeni.
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JOVANA ŠKORIĆ1

SOCIAL EXCLUSION AS A SOCIAL PROBLEM
Abstract:
In this paper, a concept of social exclusion is presented, which is often controversial
but is certainly one of the (most) important topics in the contemporary debates in social
politics. This study contributes to familiarizing with its historical development and char
acteristics, but it also seeks to offer answers to current problems and tries to show the dis
tinction between this concept and the well-established concept of poverty. Some authors
seek to make a distinction between these two concepts, while others emphasize their sim
ilarities and/or logical identity. In order to put the concept of social exclusion into an ad
equate context, in addition to the concept of poverty, the concepts of social inclusion and
social integration are to be analyzed, as well. The concept of social exclusion has a wide
variety of possible interpretations, or more precisely, it is not disputed that it is in a close
relation with poverty, deprivation and marginalization, but there are different interpreta
tions concerning its exact definition; consequently, standpoints of different authors, such
as Leonard, Silver and Sen, are presented in this paper. Regardless of the level of discus
sion, the concept of social exclusion, although new, is widely in use and is very attractive
for actors in social politics. This paper does not seek to provide in-depth analysis of in
dividual problems within social exclusion, but it clearly points to main assumptions and
interpretations.
Keywords: Social exclusion, Poverty, Marginalization, Social inclusion, Social in
tegration.
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ZORICA SAVIĆ1

OSEĆAJ KRIVICE – DEMOTIVATOR
ILI STIMULATOR NA POLJU
DUHOVNOG PROSPERITETA
Rezime
U radu će biti prikazana analiza fenomena javljanja krivice kod različitih tipova
ličnosti. U fokusu istraživanja je dvojaka priroda osećaja krivice – da li se taj osećaj javl
ja kao demotivator ili stimulator u raznovrsnim vidovima života i duhovnog rasta ličnos
ti. Rad se bavi rasvetljavanjem ovog pojma u više dimenzija, prateći njegovu pojavu kao
povesni, religijski, filozofski i socio-psihološki fenomen. Kroz analizu same strukture poj
ma, autor pokušava da zasnuje zaključak o njegovom dejstvu na ličnost što podrazumeva
svojevrsnu analizu efekata koje je ovaj osećaj prouzrokovao kod različitih ličnosti, u ra
zličitim životnim dobima i u različitim situacijama. Prvi plan rada propituje sam pojam
krivice, dok se pozadina rada bavi uticajem ovog pojma, da bismo ispostavili zaključak o
samoj prirodi pojma krivice i markirali dejstvo koje ovaj pojam ima na ličnost, dakle ka
ko utiče na nju i na koji način je menja.
Ključne reči: osećaj krivice, griža savesti, upornost, religija, individualni osećaj
krivice, kolektivni osećaj krivice, interpersonalizacija, upornost, psihopatološka ličnost,
uspešna ličnost
„Poznato je da je sastavni deo uspeha
neznanje o tome da je nešto nemoguće.
Osoba koja ne zna da može da omane je poluga u biciklu istorije“.

Teri Pračet

Osećaj krivice je izuzetno kompleksan pojam koji zahteva razmatranje
sa više pozicija u zavisnosti od toga koji aspekt njegovog ispoljavanja je naš
cilj proučavanja. On sam se može manifestovati na različite načine i zavisno
od načina na koji se ispolji on afektivno može uticati na ljudski život i ljudsko ponašanje. Krivica nije pasivno osećanje u ljudskoj svesti. Ona aktivno
učestvuje prilikom donošenja odluka čoveka ali i pri samom obrazovanju
njegovog karaktera. Pojačan osećaj krivice se može ispoljiti u bilo kom tipu
ljudske ličnosti, ali način na koji će ona obrazovati njegov karakter dovodi
do razlike među ljudima. Recimo, ona može apsolutno sputati lični napredak
i proganjati život čoveka u vidu griže savesti, dok sa druge strane njen izvor
1 Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za filozofiju, zoey.savic@gmail.com
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može biti u strahu da ne izneverimo nečija očekivanja pa može doprineti do
pomeranja granica vlastitih moći i sposobnosti. Međutim, istorijski gledano
osećaj krivice je osećaj koji se javlja prvenstveno kao etički fenomen.
Čovečanstvo se već nekoliko hiljada godina bori sa poznatim fenomenom griže savesti. Ukoliko pogledamo dublje u povest videćemo da su najveći delove religije upravo bazirani na prenošenju etičkih doktrina kako bi
osvestili moralnost ljudi. Nepoštovanje ovih doktrina na polju moralne svesti sankcija bi se javljala prvobitno u vidu osećaja griže savesti. Međutim, u
kakvoj je to svezi da pojmom krivice koji je nama u fokusu interesovanja?
U religijskoj praksi krivica je nešto što trebamo izlečiti putem raznih religijskih obreda. Dakle, krivica je nus pojava greha kao bolesti religioznog čoveka, i ona se leči kajanjem i izvršenjem raznih religijskih obreda. U svesti religioznog čoveka krivica je unutrašnje izjedanje čoveka, jedan dokaz da nisi
ono što bi trebao da budeš. Krivicu ne osećaju moralno ’očišćeni’ likovi, naprotiv oni osećaju duhovnu toplinu i mir. Međutim, u hrišćanskoj religiji se
pored individualnog osećaja krivice javlja i krivica koja se dešava na kolektivnom nivou; ali i javljanje Hrista koji (po hrišćanskom tumačenju) „jeste
Bog koji je došao k nama i učinio nešto za sav ljudski rod – uklonio svu našu
krivicu“. Međutim, ako uzmemo sam čin izdaje Hrista od strane svog naroda
shvatamo da iako je Hrist svojom žrtvom uklonio dotadašnju krivicu, načelno posle njega ostala je krivica na kolektivnom nivou kao opomena budućim
pokolenjima – žrtvovali ste spasioca; krivi ste za ubistvo Bogo – čoveka!
U hrišćanstvu se dakle događa jedno izmeštanje pojma krivice na ontološki nivo – „večni mit čoveka koji upravo postaje čovekom“2 Ujedno se
u hrišanstvu ispostavlja ideja o izvornoj i naslednoj krivici, njenom iskupljenju Hristovom žrtvom no takođe i nametanju sasvim novog osećaja
krivice izdajom svog spasitelja. Čovekovo prvo stanje jeste stanje duhovnog mira i blagostanja koji se narušava praroditeljskim grehom koji nas
zatim stavlja u duhovne okove. Naime, kako je do sada pokazano stičemo
utisak o krivici koja se javlja kao bolest grešnog stanja čoveka. No, međutim, vidimo da je krivica i osnovni indikator da nešto sa našim unutrašnjim
zdravljem nije u redu. Paralelno sa tim – osećaj telesnog bola nas upućuje na to da je naša harmonija zdravlja urušena i da moramo odreagovati,
dakle, u uhovnom smislu osećaj krivice bi bio indikator i duhovne bolesti.
Tom logikom stvari – zbog praroditeljskog greha, čovek nikada zaista ne može biti srećan. Koren njegove nesreće se nalazi u samoj njegovoj
2 Hegel, G.W., „Filozofija povjesti“, Naprijed, Zagred, 1966., str. 336.
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grešnoj prirodi koju on kao takav ne može izmeniti, no međutim osećajem
krivice može sebe navesti na delanje kako bi se iskupio za svoju grešnost.
Stalnim činjenjem tzv. „dobrih dela“ ili pokajanjem, čovek se može iskupiti. Ali sâm čovek ne bi mogao da osvesti svoju grešnost niti da navede
sebe na okajanje da nije osećaja krivice. Ovde se pokazuje dvojakost njene prirode. Iako se dakle krivica generalno javlja kao nus pojava jednog
zlog i nesrećnog stanja ili čina čoveka, ukoliko je osvestimo u sebi ona čoveka može navesti na bolji čin radi iskupljenja. To je krivica koja se naime
ne javlja samostalno, govoreći iz hrišćanske paradigme, ona se nasleđuje i
postavlja čoveku njegov ljudski zadatak da se kao biće sa svešću o vlastitoj odgovornosti brine za vlastitu ljudsku suštinu.3 Međutim, iako nam se
može učiniti da je krivica metoda koja dovodi do iskupljenja greha, ima i
mislioca koji smatra drugačije, npr. Ošo tvrdi da je greh metoda lažnih religija jer „greh je samo tehnika stvaranja krivice kod ljudi. Kada učinite
da osoba oseća krivicu, vi ste je psihički zarobili. Time se uništava svaka
mogućnost da individua bude sama po sebi“.4 Na ovaj način se ispostavlja
krivica kao fenomen koji dovodi do psihičke zarobljenosti čoveka, a ne do
iskupljenja. No koliko god pitanje krivice bilo temeljno objašnjeno u religiji, ona uvek iznova globalizuje taj fenomen ne vodeći računa o nijansama samih duhovnih karakteristika i sklonosti različitih ljudi.
Dvojaka priroda krivice se još jače oseća kod različitih ličnosti. Krivica po sebi ne može biti ni dobra ni zla, ali u zavisnosti kakav je tip osobe koji oseća krivicu ona se može javiti i kao podstrek i kao bespotrebni teret savesti. Npr. ni nož kao stvar nije ni dobar ni loš, ali jedna osoba će posegnuti
za njim da iseče jabuku dok će druga iskoristiti taj isti predmet i uzeti nečiji
život. Nož kao predmet nije i ne može biti kriv, već jedino osoba koja je počinila takav akt. Način na koji ćemo postupiti u određenoj situaciji govori o
nekim predispozicijama koje već nosimo u sebi, pa otuda i drugačija reakcija na istu situaciju. Ova tvrdnja govori u prilog epigenetičkog principa kojim
se vodio i poznati psihoanalitičar Erik Erikson pri izgradnji teorija razvoja
ego identiteta po kojoj postoji osam stadijuma psihosocijalnog razvoja čoveka. Dakle, u osnovi tog principa je tvrdnja da sve što se razvija ima u sebi
utvrđen plan, tvrdnja koju on pokušava dokazati navodeći primer razvoja fetusa. Idući ovom linijom istraživanja on želi da pokaže kako i ličnost razvi3 Ujhazi, D., Granica i značaj principa rimske predstave krivice, Religija i Tolerancija, Novi Sad, Jul – Decembar 2004. str. 43.
4 Osho, „Unconsciousness and Consciousness“, Rebel Publishing House, Pune, India, 1998
(first published 1984).
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ja utvrđeni unutrašnji plan po kom se određene osobine i sposobnosti intenzivno razvijaju u određenim uzrastima, nezavisno od kulture u kojoj se javljaju.5 Erikson smatra da se osećaj krivice javlja veoma ranom u uzrastu deteta, već negde u predškolskom uzrastu (od tri do pet godina) kada kod deteta počinje faza sticanja inicijative naspram osećaju krivice. Već iz samog naziva faze vidimo jedan negativan stav prema ovom osećaju, što uistinu i jeste ono što Erikson želi da kaže na ovom stadijumu ranog razvoja ličnosti.
Elem, Eriskon tvrdi da dete postaje veoma radoznalo i aktivno u ovom periodu i da pokušava da shvati svoje buduće uloge. Dete razvija osećaj svrhe i inicijative. Ono što se može ispostaviti kao neuspeh na ovom stadijumu razvoja jeste inicijativa koja bi bila propraćena osećajem krivice i straha
što dalje dovodi do odustajanja od inicijative. Kod deteta počinje da se javlja „progoniteljska svest“ koja opterećuje i navodi na samokažnjavanje. Slično dakle Ošoovoj tvrdnji da nas osećaj krivice dovodi u stanje porobljenosti
psihičke svesti. Međutim, konstantnim pokušavanjem inicijative da pobedi
osećaj krivice, odnosno da ga prevaziđe, stvara osećaj ambicioznosti i radoholizma. Što nas navodi na zaključak da i ovde iako je osećaj krivice uzet u
smislu negativnog uticaja na dete, ipak predstavlja fazu koju dete treba da
prevaziđe da bi postalo uspešnije i razvilo osobine koje su od presudnog uticaja na putu njegovog kasnijeg prosperiteta. No međutim, sam Erikson kaže
da se to može dogoditi tek u idealnim slučajevima i da češće ovakav pokušaj
prevazilaženja krize dovodi do psihosomatskih oboljenja.
Do sada smo videli da krivica igra značajnu ulogu u radikalnom menjanju našeg duhovnog života. Sam osećaj kako ga doživljavamo često je
mač sa dve oštrice. Postoji razlika u tipu ličnosti kod koje se javlja ovaj
osećaj ali takođe i u intenzitetu kojim se javlja. Generalno gledano, osećaj
krivice može biti glavni uzrok psihičkog pada osobe i zaista često dovodi
osobu (kako je Erikson primetio) do psihopatoloških oboljenja, ali sa druge strane krivica često budi društvenu savesnost i ističe potrebu za tim da
postanemo bolji ljudi. Kod normalno razvijenih osoba, krivica se javlja u
umerenom intenzitetu i sa razlogom, dakle ona se javlja kao posledica nekog našeg ponašanja ili čak „zabranjenih osećanja“, time savest šalje mozgu poruku i zahtev za preispitivanjem postupaka i misli. Međutim, problem
nastaje kada je ona intenzivnija i učestalija pojava koja se pritom javlja bez
realnog razloga. No to nikako ne znači da je dobro živeti i bez ikakvog osećaja krivice. I jedna i druga krajnost dovode ličnost do duševnih frustracija.
5 http://www.akademijauspeha.com/clanci_svi/Identitet.html
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Krivica nije usamljeni fenomen koji se javlja u svesti čoveka, ona sa
sobom povlači i sijaset ostalih negativnih emocija koji veoma nepovoljno
utiču na normalno funkcionisanje čoveka i na telesnoj i na duševnoj ravni.
Predugo nagomilavanje negativnih emocija može ozbiljno narušiti ravnotežu organizma utičući na kardiovaskularni sistem, probavu, rad hormona i
da izazove nesanicu. Preterana briga i anksioznost često dovode ličnost do
pada u stanje akutne depresije iz kog je veoma teško izaći, jer je veoma teško osloboditi se uticaja nagomilanih negativnih emocija koje su često samo produkt oosećaja krivice koji se često prvi javlja u tom kauzalnom nizu.
Možemo se upitati šta se događa sa ljudima koji nemaju osećaj krivice, obzirom da su zabeleženi i takvi slučajevi (naravno, u tim slučajevima
ne možemo govoriti o psihički stabilnoj i zdravoj osobi, već je često reč
o osobi čija svest je patologizovana). Ovakve osobe najčešće se ispostavljaju kao antisocijalne ličnosti (što naravno ne znače da je svaka antisocijalna ličnost patologizovana svest). Takvim osobama često nedostaju unutrašnji regulatori društvenog i moralnog ponašanja, i veoma izražen nedostatak osećaj stida i krivice. Upravo zbog nedostatka osećaja krivice ovakav tip ličnosti najčešće uživa u nasilničkom ponašanju, povređivanju drugih osoba kao i surovom mučenju drugih stvorenja i iživljavanjem na neživim objektima. Vidimo dakle da nedostatak osećaja krivice prati i nedostatak empatije, osoba se ispostavlja kao nesposobnom da se uživi u osećanja
druge osobe. No da bi neku osobu dijagnostikovali kao antisocijalnu patološku ličnost potrebno je da ima više od osamnaest godina a da pokazuje
obrasce ponašanja karakteristične za ovo oboljenje od svoje petnaeste godine. Zaključujemo dakle da osećaj krivice čini kostur moralnih osećanja.
No to nikako ne znači da su oni koji imaju intenzivne osećaje krivice najmoralniji. I tu može biti reči o psihosomatsko oboleloj osobi.
Osećaj krivice nije jedini ali svakako jeste jedan od najuočljivijih znakova depresije. Krivica je kod depresivnih osoba praćena apatijom, uznemirenošću, insomnijom, nedostatkom koncentracije, gubitkom apetita, osećajem
bezvrednosti, morbidnim mislima itd. Kao što smo već napomenuli, kod osoba koje zapadnu u stanje depresije, osećaj krivice se javlja u većem intenzitetu nego što je uobičajeno i prati ga to što se često može javiti bez stvarnog
osnova za njegovu pojavu; osoba se često oseća krivom za stvari koje su se
dogodile a on sam nije uticao na njih pa nema realnog osnova za buđenje krivice u njegovoj svesti. Međutim, ovde treba voditi računa o jasnoj distinkciji
između patološkog osećaja krivice i potpuno zdravog osećaja samokritike. U
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čemu je dakle razlika? Kod osećaja samokritike, ljudi će često upućivati sebe
na mogućnosti boljeg ponašanja, međutim čak i ovde treba voditi računa da
se preteranom samokritikom ne zapadne u samopotcenjivanje.
Ljudi veoma često osećaju ogromnu krivicu za koju ne nalaze oproštaj sebi, niti se ni u jednom trenutku osećaju dovoljno kažnjeni. Naravno postoje mehanizmi odbrane kojim se služe ovakve ličnosti, one dakle najčešće se koriste:
1. potiskivanjem u celosti u nesvesno (negacija);
2. mehanizam delimičnog potiskivanja (minimiziranje);
3. racionalizacija;
4. reaktivna formacija i
5. iluzija slobodnog izbora.6
Mehanizmima odbrane osobe pokušavaju da se oslobode teskobe koja
ih muči. Međutim, najčešće time se ona udvostručava i još aktivnije utiče na
duševno zdravlje osobe. Na koji to način? Potiskivanjem u nesvesno, osoba
se samo trenutno oslobodi duševne nelagode, ali uglavnom je to jedan vid
„maskirane depresije“ koja uskoro izbija na površinu u vidu nekih od psihosomatskih oboljenja. Minimiziranjem, ili delimičnim potiskivanjem, osoba će često samo neznatno umanjiti problem. Naime, jedan deo onog što je
muči prebaciće u nesvesno dok će jedan deo biti prisutan u svesti. Racionalizacija, iako nam se može na prvi pogled učiniti da je ona „najrazumnija“
od svih mehanizama, zapravo je veoma štetna po mentalno zdravlje. Racionalizacijom osoba ne pokušava da objasni stvarnost već naprotiv ona je još
„iskrivljuje“ jer nije u stanju da se suoči sa sobom i svojim mislima. Zbog toga, sa terminom „racionalizacija“ treba biti oprezan jer u ovom kontekstu nije sasvim adekvatan.7 Pokušaj bega u iracionalnu strukturu svakako nije bezopasan način borbe sa teskobnim osećajem krivice, no ništa manje opasan
poduhvat je i mehanizam reaktivne formacije. Kada smo na polju ovog mehanizma, mi uključujemo i druge u svoj „beg od stvarnosti“. Osoba ne samo
da pokušava da pobegne od realnih fakata već će pokušati da iskrivi stvarnost do te mere kako bi svoje neuspehe drugima prikazali kao uspeh. Na
ovaj način, osoba još dublje iskrivljuje stvarno stanje svesti.
Međutim, postoje osobe koje ne prihvataju greške kao svoje sopstvene. Da bi pobegli od odgovornosti najčešće će okriviti svoju okolinu koja
je po njihovom mišljenju „jedini pravi nosilac njihovih grešaka“. Iluzijom
6 Lilić., V., „Informaciono – komunikacioni pristup u psihijatriji“, Niš, 2012., str. 134.
7 Lilić predlaže umesto termina „racionalizacija“ termin „iracionalizacija“, budući da se
osoba bavi iracionalnim fenomenima kako bi potpomogla svoju savest; Ibid, str. 134.
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slobodnog izbora se dolazi do još dve čovekove iluzije – iluzije odgovornosti za grešku i iluzije zasluge za uspeh.8 Sa iluzijom zasluge za uspeh tesno je povezan i veoma moderno stanje čoveka koje se označava kao kompleks više vrednosti. Iz nekog razloga (često neobjašnjivog i neočiglednog) osoba sebe doživljava kao vredniju od drugih. Osoba sa kompleksom
više vrednosti često se ispostavlja kao ohola i nadmena i očekuje izvanrednu podršku, poštovanje i afirmaciju od okoline. Kod ovih osoba su intenzivnija osećanja svake vrste. Osećaju preveliku tugu ili preteranu sreću
zbog svog neuspeha ili uspeha. No, ne samo da se one intenzivnije raduju
ili pate zbog učinjenog, one očekuju od okoline isti intenzitet emocija koje njih saleću, i kada naiđu na oslabljenu reakciju na njihov uspeh odnosno
neuspeh okolinu odbacuju i počinju da mrze. Rastom mržnje prema okolini raste ljubav prema sebi samom kod osoba ovog tipa.
Sada se možemo upitati kako izgleda osoba koja ne pribegava mehanizmima odbrane, i zapravo čini suštu suprotnost malopre opisanih slučajeva? Prvi znak zdrave ličnosti jeste realno sagledavanje stvarnosti. Osoba ima
mogućnost da racionalno sudi o činjenicama realnosti. Kod ovih osoba prisutan je neki izvanredan mir koji dolazi posle saznanja da sve dobro ili loše
što se događa često nije produkt samo njihovog delovanja i ponašanja već se
neke stvari i neka dešavanja nalaze izvan njihove kontrole. Budući da sve loše što se desi ne doživljavaju kao sopstvenu krivicu, ove osobe žive oslobođeno od tereta savesti. No međutim kada svesno naprave pogrešku i osveste
svoju krivicu neće provesti dugo vremena razmišljajući o tome već će pokušati da isprave ono što su učinili ili da makar sagledaju učinjenu sa mnogo
vedrije strane. Pomenuli smo „mir“ kao jednu od karakteristika ovih osoba,
no treba naglasiti da se to najčešće ispostavlja kao „duševni mir“ i da je često povezan sa religioznim osobama. Religiozne osobe sebe ne doživljavaju
kao nekog ko je u poziciji moći kako bi mogao da utiče na suštinski tok stvari već događaje oko sebe doživljavaju kao ispunjenje „božije volje“. Religiozne osobe imaju duboko ukorenjeno verovanje u sudbinu.
Krivica – saveznik emocionalne manipulacije
Rekli smo da je potpuno zdravo da osoba ima osećaj krivice, čak je
neophodno da se u nekom trenutku vremena ona pojavi u svesti. Ekstremni
osećaji krivice vode u psihosomatska oboljenja, nedostatak osećaja krivice
8 Ibid.
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u psihopatiju, umeren osećaj krivice je važan korak na putu ka duševnom
miru. No, iako smo markirali da se osećaj krivice najčešće javlja kao posledica nekog nevaljanog delanja, to ne mora biti nužno njen izvor. Izazivanjem osećaja krivice veoma vešto se služe manipulatori da bi preko labilnijih ličnosti došli do svog željenog cilja.
Tradicionalno, osećaj krivice se definisao kao intrapsihički fenomen
što će reći da je njegov koren u samoj ličnosti. Ipak, savremena istraživanja pokazuju kako se krivica pojavljuje i kao interpersonalni fenomen što
će reći da njen izvor može počivati u odnosu sa drugima.9 Tradicionalno,
pojam osećaja krivice je referisao na ličnost koja vrši retrospektivu učinjenih akata i oseća krivicu ne vezujući je pritom za neko drugu ličnost
osim za samog sebe. No, iz novije vizure gledanja, osećaj krivice vam može usaditi bilo ko bez da ste vi sami odgovorni za nešto. Osobe koje imaju moć izazivanja krivice u drugoj osobi uglavnom su u bliskoj emotivnoj vezi sa njom, ljubavni partner, porodica, prijatelj.10 Dakle, emocionalni manipulator se trudi da kod osobe sa kojom je u nekoj bliskoj vezi izazove osećaj krivice ne bi li ustanovio osećaj dominacije nad njom. Istina
je da se mučni osećaj krivice javlja i raste kada osoba sama razmišlja o postupcima ili rečima, ali to ne znači da ona jeste odgovorna za to za šta oseća krivicu; dešava se, dakle da joj je krivica nametnuta i da ona nema svoj
realni koren. Krivica u ovom smislu možda postati veoma jaka, čak u nekim slučajevima i neraskidiva veza između partnera, u kojoj je pritom jedna osoba sebi nametnula status žrtve (emocionalni manipulatur) dok druga
podnosi bezrazložnu krivicu (zapravo, prava žrtva).
Međutim, moramo napomenuti da često (a to je najčešće slučaj u relaciji roditelj – dete) druga osoba u ličnosti namerno izaziva osećaj krivice zbog nekog učinjenog dela. Dakle, izazivanje krivice sa razlogom, manje ili više opravdanim. Roditelji u detetu često i veoma uspešno bude osećaj krivice počev od najranijeg doba razvoja pa tokom čitavog života, u
nekim slučajevima je to ekstremno i dete uopšte nikada i ne uspe da se u
potpunosti oslobodi kobnog osećaja koji ga ukoliko je isforsiran do krajnjih granica potpuno koči u razvoju zrele i stabilne ličnosti. Buđenje krivice tako što će ukazati detetu na greške prilikom nekog učinjenog zlodela je veoma funkcionalno upravo zato jer budi kritičku samorefleksiju de9 Sommer, K. & Baumeister, R., „Making Someone feel Gulity“, Western Carolina University, Department of Psychology, Cleveland, Ohio, 1997., str. 32.
10 Ibid.
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teta prema sebi, no problem nastaje kada ta granica pređe u opsesivni osećaj nemoćnosti i kompleksa niže vrednosti. Studije iz 1984 godine su pokazale da se deca u ranijem uzrastu osećaju krivim zbog slučajnih ishoda
neke njihove radnje ili ponašanja, dok se kod starije dece uspostavlja link
krivice sa kontrolabilnosti.11
Gotovo bilo ko može da postane žrtva emotivne manipulacije. U odnosima sa drugima ljudi osećaju socijalnu odgovornost, brinu o tome kakvu će sliku drugima poslati i uglavnom se nalaze na tankoj liniji između
greha i poštovanja. Da bi bili uvaženi od strane drugih, a naročito od ljudi sa kojima su emotivno involvirani ljudi se trude da ispune gotovo sva
očekivanja, i nametnuta od strane drugih i nametnuta sebi intrisično. Zato
je na ovom mestu nužno odvojiti krivicu od morala; ljudi se često osećaju krivim iako nemaju osećaj da su nešto pogrešno uradili; krivica se usadila u tok njihovih misli kao rezultat prevelikog pritiska od strane okoline.
Izneverivanjem očekivanja, osobe ovog tipa se osećaju kao da izneveruju
sebe i svoju okolinu što je ekstremno. Dalje, krivica se kod određenog tipa
ljudi javlja kao posledica empatičnog osećaja tuđe nesreće, možemo sebe
kriviti čak zbog sopstvene sreće! Npr. podaci govore o tome kako su neki
od preživelih nesreće atomske eksplozije na Hirošimi i Nagasakiju počeli da osećaju nepodnošljivu krivicu zbog svojih sunarodnika koji nisu imali sreće kao i oni nego su nastradali.12 Smatrati sebe krivim zbog stvari koje su se dogodile, a nismo mogli da utičemo na njih navodi nas na zaključak da krivica iako se načelno definiše kao teskoban osećaj nakon učinjenog dela, može itekako biti samo fantazma bez svog osnova.
Osećaj krivice se javlja i kada nastane sukob visokih standarda nametnutih od strane okoline i nemoći da se ona ispune. No, ovde ključnu
ulogu igra pojam „bitnosti“ – da li je, dakle bitno da li smo ispunili standarde okoline? Šta je sa standardima koje ličnost sama sebi postavlja? Šta
ima primat, da li okolina ili sama ličnost? Čini se da je ovo dvoje apsolutno
neodvojivo. Činjenica da u sopstvenim očima možemo biti apsolutno nevini a da smo okarakterisani krivim u nečijoj evaluaciji govori o enormnoj
potrebi za jednim interpersonalnim razumevanjem ovog pojma13, ali pre
toga osoba mora da uoči da li je krivica koju oseća opravdana ili ne i kojim
putem je ona vodi. Bilo da je rezultat previše kritički orijentisanih rodite11 Baumeister, R., Stillwell, A., Heatherton, T., Guilt: An Interpersonal Approach, American Psychological Association, Inc., Vol. 115, No. 2, 1994., str. 251.
12 Ibid.
13 Ibid., str. 148.
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lja, manipulacije partnera i okoline, previsoke empatije sa nesrećnim ličnostima, osoba mora uvideti u čemu je konkretno njena odgovornost. Osobe sa koje su podložne manipulaciji i emotivnom ucenjivanju najčešće svu
odgovornost preuzimaju na sebe i taj teret sa sobom nosi previsoku cenu –
zdravlje psihe. Da ne bi narušile mentalno zdravlje, najčešće im je potrebna stručna pomoć jer se u praksi pokazalo mnogo teže da osoba sama uvidi da je žrtva manipulacije.
Put ka prosperitetu nije jednosmerna ulica
Dok smo ispitivali prirodu pojma krivice kao osećaja videli smo da
to predstavlja jedan junački zahtev. Potruditi se da odgonetnemo prirodu
ovog pojma idući ma kojim putem na samom kraju donosi jedan gotovo
poražavajući zaključak – mi smo u nemogućnosti da se složimo da možemo u potpunosti i do kraja definisati pojam krivice. Uvideli smo dakle da
se kod različitih ličnosti ona različito ispoljava. To je ujedno najveća prednost i najveća mana ovog pojma, ali se možemo složiti da u ma kom god
se vidu ona javila ona će imati znatno veliki uticaj na samu ličnost. Prevelika ili premala ili nedostatak osećaja krivice ne spadaju u domen normalne svesti, ali i kada se ispolji kod normalne svesti u umerenom intenzitetu
i tada ona može potpuno destruktivno oblikovati ličnost.
Ovaj pojam se može ispitivati sa gotovo svih aspekata ljudskog života jer gotovo da nema područja ljudskog delanja a da ona nije našla plodno tlo. U svom istorijskom, religijskom, filozofskom, psihološkom, metafizičkom, političkom, etičkom ili formalno – pravnom kontekstu ona se različito definiše, ali ma kako god je posmatrali ili definisali, tek onog trenutka kada krenemo da je osećamo znamo da imamo posla sa njom u pravom smislu te reči. Krivica može konstruktivno uticati na naš život i međuljudske odnose, ali može biti izuzetno destruktivna ako se zloupotrebi.14
Zaključujemo da je krivica sveprisutna pojava, u svim uzrastima normalne osobe. Ona utiče na naše mentalno i duhovno zdravlje i konstantan je
faktor pri donošenju odluka. Sve više se u modernoj psihologiji javlja potreba za ispitivanjem prirode njenog pojma u oblasti psihologije motivacije.15 Sve više se stavlja akcenat na toj emocionalnoj prirodi osećaja krivice gde su dopuštene lagane varijacije pri definisanju ovog pojma za ra14 Ibid., str. 262.
15 Ibid.
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zliku od formalno – pravnog sistema gde je ona striktno definisana i regulisana. Ispitivanje pojma krivice i njene uloge u interpersonalnim odnosima ali i ispitivanje njenog uticaja na samu ličnost, odnosno njenu ulogu
u pojavi anksioznosti i empatije sve više izbija u prvi plan kao nužna potreba. Krivica se može ispostaviti kao izuzetno afektivan mehanizam u izgradnji zdravih ljudskih odnosa i veza i izgradnji uspešne ličnosti, uprkos
njenoj negativnoj reputaciji. Na koncu, krivica je kritična varijabla i zavisi od mnogo faktora.
Moderna potreba za socio-psihičkim aspektima krivice je doprinela
da se ovaj termin približi njenom religijskom određenju. Termin „duševni
mir“ nasleđen iz religijske sfere igra presudnu ulogu u psihologiji. Osećajem duševnog mira mi se približavamo normalnom psihičkom funkcionisanju osobe. Borba sa sopstvenim emocijama i njihovim razrešenjem a ne
nagomilavanjem donosi do mentalnog zdravlja i duševnog mira. Borba sa
samim sobom je najteža ali i najneophodnija bitka koju čovek mora da vodi. Borba sa intenzivnim osećanjima praćena je burnim telesnim zbivanjima koji mogu dovesti do potrošnje energije organizma.16 Osobe u toj borbi mogu aktivirati ranije pomenute mehanizme odbrane i potisnuti emocionalno reagovanje i mogu sebe dovesti do maskirane depresije, ali osobe koje veruju u „sudbinsku predodređenost“ su u mnogo povoljnijem položaju da se na lakši način izbore sa svojim greškama. Naspram ljudi koji
veruju u „slobodnu volju“, ove osobe se ispostavljaju kao daleko mirnije u
proučavanju sopstvenih grešaka i osećanja. No, sa druge strane, osobe koje
veruju u „slobodan izbor“ se uspostavljaju kao osobe sa povećanim stepenom motivacije i samim tim kao osobe koje lakše i brže razvijaju i ostvaruju svoje ambicije. Na putu duhovnog prosperiteta jedne određene osobe
ništa nije oštro i kristalno definisano već put ka razvoju ličnosti i njenog
uspeha zavisi od mnogih faktora koji na njen život utiču: njena lična verovanja i ubeđenja, način života, refleksija okolina i karakter sa kojim se rađaju i koji pod tim uslovima razvijaju.
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This paper gives an analysis of the phenomenon of guilt in different types of person
ality. In the focus of the study is a double nature of the feeling of guilt – does this feeling
comes as a demotivator or stimulator in different aspects of life and spiritual growth of
personality? The tries to elucidate this concept in more than one dimension, following its
manifestation as a historical, religious, philosophical and socio-psychological phenome
non. Analyzing the very structure of this concept, the author tries to come to the conclu
sion regarding its effect on personality, which assumes a kind of analysis of effects that
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nature of the concept of guilt and mark the effects that this concept has on the personali
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