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ĐURO ŠUŠNJIĆ1

DA LI JE ČOVEK SLOBODAN DA 
RAZGOVARA SA BOGOM?

Rezime

Molitva je traganje za onim što nemamo u ovoj stvarnosti, traganje za potpunom 
stvarnošću, za celovitom ličnošću. Ona nas vraća na put na kome se postaje ličnost, na 
kom susrećemo sami sebe, jer lutati se može i unutar sebe. Bog se odaziva čoveku u me
ri u kojoj ovaj nalazi sebe u glasu svoje savesti. Ono što je nagon za telo, to je savest za 
dušu. Savest je neki osećaj za razliku između dobra i zla, nešto sveto u svesti, molitveni 
glas, ljudska reč za Boga u nama.

Ključne reči: Bog, molitva, sloboda

Dame i gospodo, ja sam dobio domaću zadaću da odgovorim na pita-
nje: Da li je čovek slobodan da razgovara sa Bogom?

Odgovor na ovo pitanje glasi: da, jer mu je sâm Bog omogućio tu slo-
bodu! Čovek je biće obdareno slobodom. Reč je o ličnoj slobodi čoveka – 
sâm Bog jamči za tu slobodu. Zato bi božje zapovesti trebalo razumeti kao 
savete, ponude, predloge, poruke ili preporuke za vođenje duhovnog (to 
jest čistog, čestitog, moralnog) života, a ne kao neumitne zakone, uredbe, 
naredbe ili komande (ten commands). Bog se ne pojavljuje kao Bog voj-
ske, nego kao Bog ljubavi, kao put, istina i život. Božja zapovest je, dakle, 
dar ljudima, koga oni mogu primiti ili odbiti, zavisno od njihove slobod-
ne volje, jer im je Bog podario slobodu da biraju. Ovako slobodan, čovek 
može da izabere ne samo dobro, nego i zlo – Bog nema prava da ga kazni. 
Prema tome, dokle god postoji slobodna volja čovekova, dotle će biti i zla 
u svetu, jer će uvek biti onih koji će izabrati zlo. Sloboda je mač sa dve oš-
trice. Bog, dakle, nema veze sa zlom, jer je on preneo odgovornost na čo-
veka, pošto mu je dao slobodu da bira, a izbor podrazumeva odgovornost. 
Čovek je odluka, jer je, takoreći, „osuđen na slobodu“. Čovek mora biti 
slobodan da bi bio odgovoran. Kad se ljudi, suočeni sa toliko zla u životu, 
žale i govore: „Da ima Boga, ne bi dozvolio sva zla“, onda oni ne znaju da 
Bog nije kriv za ono što ljudi čine jedni drugima. 

1 Redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu (u penziji). CEIR - Centar za empirij-
ska istraživanja religije, Novi Sad, susnjic@vektor.net
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Obično se pojam slobode veže za političke slobode – slobodu mišlje-
nja, govora i udruživanja. Već su stari Grci znali za slobodu kao politički 
pojam, ali ne i kao ontološki pojam (što će reći da je sloboda ukorenjena 
u ljudskoj prirodi), jer tek sa hrišćanstvom ulazi ličnost u istoriju kao no-
silac slobode. Stari Grci verovali su u sudbinu koju niko, pa ni bogovi, ni-
su mogli da izbegnu i izmene. Sofokle u Antigoni govori o sudbini: „Smrt-
nome nije dopušteno da utekne“. Kad su donosili ključne odluke, odlazili 
su u proročište po savet. Najumniji čovek, Sokrat, koji je za glavu bio viši 
od Atine i sâm je odlazio da čuje šta Pitija proročica u Delfima ima da ka-
že. Kada se ovo zna, onda je nova vest, koja je značila korenit rez, istin-
sku prekretnicu u kulturi, još značajnija po posledicama. Jer gde je sudbi-
na premoćna, ličnost je nemoćna i nemoguća. Kad kažem ličnost, to je isto 
kao da sam rekao sloboda da se bira između više mogućnosti i da se otva-
raju, stvaraju i ostvaruju nove mogućnosti. Pojam ličnosti žilavo se opi-
re zaboravu. Uprkos naslagama što su na nj nanele grupe, klase, pokreti i 
mase, nije prestala da iz njega iskri ona neuništiva duhovnost i idealnost 
koja se ponekad munjevito otelovi u ponekoj velikoj ličnosti naše istori-
je. Ako ličnost odredimo pomoću tri bitne oznake: a) osećanje identiteta, 
b) volja da se samostalno donose odluke značajne za život i smrt, c) jasna 
svest o svojim mogućnostima i vrednostima koje želi da ostvari u svom ži-
votu, onda je očigledno da slepo poistovećivanje sa ovom ili onom grupom 
znači: 1) zaborav svoga ja, 2) prenošenje odgovornosti za odluke na grupu 
odnosno vođu, 3) otuđenje od sebe i izdaja sebe kao stvaralačke ličnosti u 
ime ostvarenih oblika egzistencije – položaja, funkcije, novca, moći, vla-
sti… Život kao herojski čin ličnosti postaje rutinski posao organizacije. To 
je sada biće koje su spoljašnje okolnosti stvarale po svojoj slici i prilici, a 
ne ličnost koja sebe oblikuje prema božjoj slici i prilici. Još jednom isti-
čem: gde su nadmoćne okolnosti, tu nema ličnosti. Gotovo da i nema više 
velikog imena, to jest velike ličnosti (za razliku od istaknute), koja bi nas 
prekrila svojom senkom, svojim genijem, svojom slavom. Uglavnom sre-
ćemo jedinke, „osrednjeg duhovnog stanja“ i sitne sreće, članove organi-
zacija, bez lika i oblika, „svetiljke bez svetlosti“, stravično lice sutrašnjice. 
Pouka koja iz ovoga sledi: učlani se, ali nemoj da pripadaš. „Koji je ideal-
ni ljudski lik uporediv sa likom mudraca, svetitelja i viteza, stvorila nova 
istorija? Nema takvog lika“.2

2  Nikolaj Berđajev, O čovekovom pozvanju, Clio, Beograd, 2000, str. 226.
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Ako je Bog mera za čoveka, onda čovek stremi da bude kao Bog, ili 
sličan Bogu. „Budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski“. Eugen 
Fink, nemački filozof, ističe: „Čovek se tumači kao Bog koji je još skriven 
u svojoj veličini“. „Jer čovek je biće skriveno u samom sebi“, dodaje Ma-
rija Sambrano. Ne može se znati za Boga osim preko čoveka koji u nje-
ga veruje: on mu se u molitvi obraća kao jednom Ti, jer ne može podneti 
da se obraća nekoj bezimenoj moći, suviše rasplinutoj, udaljenoj i skrive-
noj od njega (deus absconditus). Nemački teolog Ernst Benc, u delu Opis 
hrišćanstva, str. 20, ističe: „Sa verom u ličnog Boga napuštena je i vera u 
onostrani svet“.

Trebalo bi da se ovde podsetimo da reč zavet (stari ili novi) zapravo 
znači dogovor odnosno ugovor između Boga i Čoveka, a ugovor podrazu-
meva da su obe strane ravnopravne, i da imaju svoja prava i obaveze. To 
je navelo panteistu Angelusa Silesiusa iz 17. stoleća da izjavi: „Ja znam da 
bez mene Bog ne bi mogao da živi ni jedan tren“. A pesnik Rajner Maria 
Rilke dodaje: „Šta ćeš ti, Bože, ako ja umrem?“ Onda nema ko da te sla-
vi, moli i voli. 

Pojam ličnosti mogao se javiti tek na određenom stepenu istorijskog 
razvoja. Bog kao ličnost mogao se zamisliti tek u zajednici u kojoj je poje-
dinac sebe doživeo kao nekog ko se razlikuje, to jest kao neko ko nije sli-
čan (drugima), nego ličan, pa je i svoga Boga mogao da tako predstavi i da 
mu dade ime. Pojam ličnog Boga mora da je u nekoj bliskoj vezi sa proce-
som individuacije (Karl Gustav Jung). Mi nismo svesni koliki napor treba 
da uloži jedna kultura da bi iznedrila ličnost – pa i Boga kao ličnost. Bog je 
mišljen kao naša najbolja mogućnost i najdalja budućnost: Bog je buduć-
nost sprečena da se ostvari! Amin Maluf divno reče da je „Hrist Bog među 
ljudima i čovek među bogovima“. 

Biti slobodna ličnost znači biti autonoman izvor akcije, jer samo tako 
može biti odgovorna za svoje delanje.3 Praktikovanje ovakvog pojma slo-
bode gotovo da je iščezlo iz savremenog života, možda je još očuvano u 
umetnosti. Karl Marks je odavno upozorio: „Čovjekovo osjećanje vlastite 
vrijednosti, slobodu, trebalo bi u grudima ovi ljudi tek probuditi. Sa svojim 
pastirima na čelu, mi smo se uvijek nalazili samo jednom u društvu slobo-
de, na dan njenog pogreba“.

3  „Grci nisu znali za našu rascepljenost na subjekt i objekt, pa nisu ni mogli da pripišu su-
bjektu nekakvo autonomno stvaralaštvo“ (Sreten Marić, O tragediji, Službeni glasnik, Beograd, 
2008, str. 61.)
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Molitva može biti glasni, ali i nečujni razgovor sa dragim Bogom u 
četiri oka, intimna drama koja se odigrava u duši vernika između njega i 
njegova Boga ljubavi. Molitva je vera na delu: ona sama po sebi pojača-
va verska osećanja! Molitva ne menja Boga, ali menja nešto u verniku ko-
ji mu se obraća. Molitva deluje, jer se posle molitve oseća bolje – oran za 
novi početak. Ništa od onoga što deluje, što izaziva posledice, to jest od 
onoga što je stvarno, ne sme biti poniženo, odbačeno ili ostavljeno pred 
vratima. Neka je molitva samo san, ali ovaj san deluje, i on je samim tim 
stvaran, kao i java. Zato se i kaže da je molitva „duša vere“, „otvaranje sr-
ca Bogu“, „odgovor na prethodnu ljubav Njegovu“, „susret s Bogom lice 
u lice“, „razgovor i zajedništvo s Njim“. Molitva obično polazi od očajanja 
i nade u isti čas. „Očajanje je očajanje zbog onoga što čovek jeste, nada je 
nada da će se pojaviti nešto čega još nema“.4 Molitva je traganje za onim 
što nemamo u ovoj stvarnosti, traganje za potpunom stvarnošću, za celovi-
tom ličnošću. Ona nas vraća na put na kome se postaje ličnost, na kom su-
srećemo sami sebe, jer lutati se može i unutar sebe. Bog se odaziva čove-
ku u meri u kojoj ovaj nalazi sebe u glasu svoje savesti. Ono što je nagon 
za telo, to je savest za dušu. Savest je neki osećaj za razliku između do-
bra i zla, nešto sveto u svesti, molitveni glas, ljudska reč za Boga u nama. 
To je viši sud o nama u nama, koji nas sad optužuje, sad oslobađa krivice 
(Rim, 2, 14). U savesti se čuva ono odstojanje čoveka prema sebi samom: 
ona uvek nešto drugo traži od njega i njemu nešto brani! To je, dakle, onaj 
božanski deo nas samih, koji smo negde ostavili ili zapostavili u ime ne-
kih prizemnih interesa, potreba i želja. Molitva je – biti ispunjen Bogom. 
Jer šta je savest nego biti iskren prema sebi i njemu. Savest je nepodmit-
ljiv sudija: Bogu i savesti ne može se lagati. Od savesti se ne može pobeći 
kao ni od svoje senke. Zato ne čini ništa da te se sutrašnji dan ne bi stideo. 

Rekao sam već da je Bog podario slobodu čoveku da bira, to jest da 
usvoji ili odbije njegove darove. Ako ih je usvojio, čovek može da bira i 
kako da se obraća Bogu – individualno ili kolektivno. Gotovo sva naučna 
istraživanja u naše vreme pokazuju i dokazuju da je broj onih koji veruju 
svuda mnogo veći od broja onih koji vrše verske obrede u crkvi. Prema to-
me, vernik može da ostane veran svome Bogu iako ne ide u crkvu, i obrat-
no. Vera se premešta iz javne sfere u privatnu: od vidljive vere prema ne-
vidljivoj (invisible religion – Tomas Lukman), od vere kao društvenog do-
gađaja prema veri kao ličnom doživljaju. Znači, vera nije u krizi, ona samo 

4  Marija Sambrano, Vizija i iskustvo, Službeni glasnik, Beograd, 2011, str. 20. 
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menja oblik! Drugim rečima, ista vera može da se živi na različite načine. 
Crkva nije jedino mesto susreta ljudi i njihova Boga. Pojava osobne, lič-
ne vere dokaz je da vernikov izbor nije okončan pripadanjem verskoj usta-
novi. Ovo okretanje od ustanove prema pojedincu, od spoljašnjeg na unu-
trašnje, od kolektivnog obreda prema ličnom iskustvu, valja razumeti kao 
traženje puta prema istinskoj veri i duhovnosti koja napušta ustanovljene 
i okamenjene oblike. Alan Blum (Sumrak američkog uma) kaže: „Nema 
religije, ali ima religioznosti“. Usamljeni vernik je sve češći, svaki je sebi 
crkva, svaki je sebi papa: komunicira sa Bogom bez posrednika! „Živim 
u jatu, ali lovim sam“. Nemački pisac Urlik Bek reče: „Danas je moguće 
izabrati i samog Boga“.

Lična molitva u tišini ima veću moć od molitve naglas – tihi boravak 
u samom sebi, tišina ispunjena očekivanjima i pitanjima. Bog je odgovor 
na svako pitanje. Tišina je prostor molitve. „Ko uspe da pronikne tišinu i 
dozove je njenim pravim imenom, taj je postigao najviše što smrtan čovek 
može postići. Ona nije više za njega ni hladna ni nema, ni pusta ni straš-
na, nego mu služi i nalazi mu se u svakoj nevolji“.5 Tišina svoje poruke ša-
lje tiho, kao cveće svoje mirise. U tom trenu sam kao tihi okean na svom 
dnu, smiren i nepokretan za oko, otvoren za nešto što mi nedostaje (splen
did isolation – sjajna usamljenost). U tišini se unutrašnji glas bolje čuje. 
Tihi susret sa tajnom u sebi. Tajnu može da iskaže samo tišina – suza go-
vori o onome što reč ne može da imenuje. Nemoć govora o tajni rečit je 
govor tajne: o Bogu se može govoriti tišinom, bez reči, koje vređaju sve-
tost tišine. Ko nije upoznao dubinu tišine taj nije upoznao sebe: odbija raz-
govor sa sobom i Bogom! Sve naše molitve, pesme i priče samo su iverje 
jedne velike klade, tišine. „Sve će se završiti tišinom“. Mišljenje je samo 
jedan oblik tišine, ali ono je još uvek vezano za spoljašnji svet pojava, dok 
je molitva usmerena na unutrašnji život duše i duha. 

Da zaključim i zaključam. Čovek je slobodan da razgovara sa svojim 
Bogom licem u lice. Američki nobelovac Sol Belou ističe da je „Mojsije 
razgovarao sa Bogom koji mu je dao savete i ta veza traje hiljadama godi-
na“. Već je Platon rekao da se razgovor između čoveka i Boga odvija kroz 
ljubav. Hrist je za svoga kratkotrajnog života razgovarao sa svojih dvana-
est učenika, pri čemu nikad nije rekao „ti moraš“, nego uvek „ako hoćeš“. 
Hrišćanstvo je religija ljubavi: odnos sa Bogom je dijaloški, nikako mo-
nološki. S.J. Blondel potvrđuje: „U pravom i punom smislu reči, posto-

5  Ivo Andrić, Znakovi pored puta, 1, Politika – Narodna knjiga, Beograd, 2005, str. 41–42. 
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je u svetu samo dva bića koja mogu međusobno neposredno razgovarati – 
Bog i ja“. Nikolaj Velimirović  u delu Molitve na jezeru pronicljivo govo-
ri: ljubav me čini Bogom, a Tebe Bože, čovekom. I M. Jursenar: „Ljubav, 
najmudrija od svih bogova“.6 A ljubav je univerzalna vrednost. Univerzal-
ne vrednosti i norme uvek me drže u vezi sa onim što je božansko u čove-
ku i čovečno u Bogu. Jedan nadahnuti vernik reče: „Kad imam Tebe – sve 
su sreće moje“. Dok se molite, vi i nesvesno proveravate koliko ima Bo-
ga u vama.
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WHETHER A MAN IS FREE TO TALK TO GOD?

Abstract

Prayer is the quest for what we do not have in this reality, searching for the abso
lute reality and the complete personality. It returns us to the path of becoming a person, 
at whom we meet ourselves, because we can wander within ourselves. God responds man 
to the extent in which he finds himself in the voice of his conscience. What is the urge for 
the body, it is a conscience for the soul. Consciousness is a sense of difference between 
good and evil, something sacred in consciousness, prayerful voice, the human word for 
God in us.

Keywords: God, prayer, freedom
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ГО РАН З. ГО ЛУ БО ВИЋ;1  
СЛО ВЕН КА СА ВИЋ2

ПЕТ ВЕ КО ВА РЕ ФОР МА ЦИ ЈЕ  
И СЛО БО ДА СА ВЕ СТИ

Резиме

Ре фор ма ци ја је, пре ма Оле гу Ман ди ћу [1], скуп ни на зив за све ре ли ги о зне по
кре те ко ји су у пр вој по ло ви ни 16. ве ка ни кли у зна ку иде о ло шког про те ста про
тив Ка то лич ке цр кве. Про те стан ти зам (ка ко су ре фор ма ци ју на зи ва ли Ри мо ка
то ли ци) идеј но је од ра жа вао еко ном ске и по ли тич ке те жње гра ђан ске кла се у зе
мља ма За пад не и Цен трал не Евро пе, на пре ла ску из фе у дал ног у бур жо а ски (ка пи
та ли стич ки) си стем дру штве ног уре ђе ња. Са дру ге стра не, ре фор ма ци ја је пред
ста вља ла по ку шај по врат ка из вор ном, апо стол ском хри шћан ству, ко је је већ по че
ло да се гу би у та ми прет ход них ве ко ва ис пу ње них ја ло вим и ри гид ним цр кве ним ин
сти ту ци о на ли змом и кле ри ка ли змом. Пре те ча ма ре фор ма ци је у те о ло шком сми
слу мо гу се сма тра ти, пре све га, апо стол ски хри шћа ни. За пра во, мо же се сло бод но 
ре ћи да нит апо стол ског хри шћан ства ни ка да ни је ни пре ки да на, али да се, на жа
лост, ни је увек ни про те за ла уну тар гра ни ца ин сти ту ци о на ли зо ва не цр кве.

Кључне речи: реформација, слобода савести, интерконфесионални дијалог

Чи ни се да је за пра во Кон стан тин Ве ли ки исто риј ски нај за слу-
жни ји за нај ве ћи от клон зва нич не цр кве од прак се апо стол ског хри-
шћан ства [2]. Он је те жио ус по ста вља њу са гла сја из ме ђу др жа ве и цр-
кве, и у том сми слу ини ци рао је сле де ће про ме не у дру штве ном жи во-
ту им пе ри је Ри ма, ко је су на сту пи ле ње го вим до ла ском на власт [3,4]:

1. За ко но дав ство бри не о по тре ба ма цр кве, а др жа ва под у пи ре 
цр кву и кон крет ним ма те ри јал ним да ва њи ма;

2. Др жав ни апа рат се ста ра о ре ду уну тар са ме цр кве. Цар при-
сва ја се би пра во да ре а гу је и у слу ча ју цр кве них рас ко ла. Та ко је Кон-
стан тин са звао и пред се да вао Са бо ром у Ни ке ји 325. го ди не ко ји је 
осу дио Ари је во уче ње. Цар се бе на зи ва епи ско пом цр кве за спо ља-
шње по сло ве;

1  Ред. про фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та и Бал кан ског те о ло шког фа кул те та у Ни шу
2  Дипл. пси хо лог и док тор те о ло шких на у ка
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3. Епи ско пи се од Кон стан ти но вог вре ме на све ви ше ме ша ју у 
све тов не по сло ве. Ако увек и не ар би три ра ју, у пу ном зна че њу те ре-
чи, пи та ју се за са вет. Та ко, да ју сво је ми шље ње при ли ком усто ли че-
ња управ ни ка гра да или по кра ји не. Уче ству ју у по ступ ку име но ва-
ња ста ра те ља за си ро чад. Рас по ла жу де лом град ског бу џе та. Су де све-
ште ни ци ма не са мо ка да би се ови огре ши ли о цр кве не ка но не већ и о 
др жав не за ко не. Ру ко во де пар ни ца ма чи сто све тов ног ка рак те ра, уко-
ли ко се пар ни ча ри с тим сло же, што је крај ње нео бич но са аспек та 
кла сич ног рим ског пра ва. На по слет ку, ар хи је ре ји има ју екс клу зив-
но пра во да пру же азил у цр кве ним објек ти ма, као и да бу ду осло бо-
ђе ни (а и сва ки ко ји би био на не кој цр кве ној ду жно сти) свих вој них 
оба ве за;

4. Уво ди се прак са да цр ква као ин сти ту ци ја има пра во да сти че 
сво ју имо ви ну ку по ви ном, на след ством, по кло ном итд. На то има ње 
цр ква ни је пла ћа ла по рез др жа ви ни ти би ло ко је дру ге да жби не.

У Сред њем ве ку не са мо да су на ве де не при ви ле ги је Цр кве би ле 
са чу ва не већ су и зна чај но про ши ре не, та ко да је ин сти ту ци ја пап ства, 
на за па ду, за до би ла ка ко пре ро га ти ве ду хов не, та ко још и ви ше – све-
тов не (др жав нич ке) вла сти, што је оста ло све до да нас.

Не у спе шних по ку ша ја об но ве апо стол ског хри шћан ства би ло је 
и пре ре фор ма ци је [1]. Ло лар ди су име јед ног од хри шћан ских по кре-
та у Ен гле ској и Шкот ској, ко ји је при хва тио и раз ви јао уче ње те о ло-
га Џо на Ви кли фа. Још у 14. ве ку овај се ин те лек ту а лац су прот ста вио 
Ка то лич кој цр кви у ве зи ње не хи је рар хиј ске ор га ни за ци је, фор ма ли-
за ци је, рас ко ши и де ка ден ци је ко је су њо ме вла да ле. На да ље, Ви клиф 
је од би јао обо жа ва ње све та ца, ни је ве ро вао у тран суп стан ци ја ци ју, 
по би јао је те зу о пап ској не по гре ши во сти и су прот ста вљао се про
да ји опро штај ни ца. Тра жио је од кле ра да се од рек не сво је на вод не 
по сред нич ке функ ци је, ко ја му је и омо гу ћа ва ла згр та ње зе маљ ских 
бла га, што је све ште нич ки ста леж нај ве ћим де лом и од ве ло у раз
врат и де ка ден ци ју. Та ко ђе је сма трао да Све то Пи смо тре ба пре ве
сти на на род ни је зик и при бли жи ти га обич ним љу ди ма. Ло лар ди су, 
као на ста вља чи Ви кли фо вих иде ја, још ви ше ра ди ка ли зо ва ли сво је 
зах те ве тра же ћи уки да ње ма на сти ра и епи скоп ских по вла сти ца, бо ри-
ли су се про тив фе у дал них од но са и пле ми ћа као њи хо вих за го вор ни-
ка и тру ди ли се да об но ве ин сти ту ци ју про по ве да ња је ван ђе ља у си-
ро ма шној и не на ме тљи вој скром но сти. По сле не у спе шног се љач ког 
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устан ка из 1381. го ди не, овај по крет је под врг нут про го ни ма и сма-
тран за је рес уну тар зва нич не цр кве.

Дру ги по крет пре ре фор ма ци је ко ји је же лео да об но ви чи сто ту 
апо стол ске пре да је би ли су ху си ти у Че шкој, та ко ђе у 14. ве ку. И Јан 
Хус је, по пут Ви кли фа, кри ти ко вао при мат па пе, бо гат ство и раз у зда-
ност кле ра, опро штај ни це, цр кве ни де се так, из два ја ње кле ра из оп-
штег све штен ства вер них, као и при чест са мо под јед ним ви дом (што 
је прак са Ри мо ка то лич ке цр кве пре ма ла и ци ма све до да нас). Јан Хус 
је као је ре тик спа љен у Кон стан ци 1415. го ди не. Ево по тре сног све-
до чан ства о Ху со вој смр ти из јед ног исто риј ског из во ра, ко ји по ка зу је 
три јумф сло бо де са ве сти искре ног вер ни ка пред ин сти ту ци јом сред-
ње ве ков не цр кве [3]:

Стра ти ште је би ло на јед ној ли ва ди ме ђу вр то ви ма на пу ту од 
Кон стан це у твр ђа ви Го тли бен. Ка да је Хус та мо до ве ден, кле као је, 
ди гао очи ка не бу и го во рио је псал ме (…) Он се сме шио го во ре ћи: 
„Мо га Го спо да Ису са ве за ли су мно го чвр шћим и ја чим ве за ма, ка-
ко бих се ја, јад ник, опи рао да ове ве зе за ње га но сим?“ (…) Пре не-
го што ће се ва тра упа ли ти при сту пио му је др жав ни мар шал и опо-
ме нуо га да ће му жи вот би ти по ште ђен, ако се од рек не сво је на у ке и 
опо зо ве је. Хус је на то по гле дао у не бо и гла сно ре као: „Бог ми је све-
док да ни ка да ни сам про по ве дао оно за шта су ме ла жљив ци оп ту жи-
ли. Шта год сам го во рио и ра дио, чи нио сам то да љу де од вра тим од 
гре ха. Са том је ван ђел ском исти ном, о ко јој сам пи сао, учио и го во-
рио, а у скла ду са ре чи ма цр кве них ота ца, идем да нас ра до у смрт.“ 
По сле тих ре чи пље сну ше ру ка ма мар шал и фа лач ки гроф и оти до ше 
на траг. Од мах су џе ла ти упа ли ли ва тру, а ма ги стар Хус по ја ше ја ким 
гла сом: „Хри сте, Си не Бож ји, по ми луј нас!“ и ма ло за тим: „Хри сте, 
Си не Бож ји, по ми луј ме!“. Ка да је у тре ћи мах по чео: „Од Де ве Ма ри-
је ро ђен…“ уне се му ве тар пла мен у ли це и та ко пре да де он дух свој 
Го спо ду (…) Џе ла ти по ку пи ше на ко ла ње гов пе пео и ба ци ше у ре ку 
Рај ну ко ја ту да те че.

Ху со ва му че нич ка смрт би ла је је дан од по во да гра ђан ског ра та у 
Че шкој у пе ри о ду 1419–1436. го ди не [1]. На жа лост, ху си ти су се убр-
зо по де ли ли на утра кви сте и та бо ри ћа не. Пр ви су би ли уме ре ни ји и 
скло ни ји ком про ми си ма са ка то ли ци ма, док су дру ги има ли ре во лу-
ци о нар но усме ре ње. Оно га тре нут ка ка да је са бор у Ба зе лу 1434. го-
ди не при знао утра кви сти ма вла сни штво над цр кве ном имо ви ном као 
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и оба вља ње ев ха ри сти је под оба ви да и уво ђе ње че шког је зи ка у бо-
го слу жбе ну упо тре бу, ови су се окре ну ли про тив та бо ри ћа на и ко нач-
но их уни шти ли у бит ка ма код Ли па на (1434) и Си о на (1437). Та ко су 
се, на кра ју, оста ци ху си та вра ти ли у окри ље ка то лич ке цр кве и фор-
мал но при зна ли пап ску власт.

Ка та ри, Ал би ге ни жа ни и Вал ден жа ни су та ко ђе би ли ан ти ци-
па ци ја ре фор ма ци је још у 12. ве ку. Због то га их исто ри ча ри цр кве не-
ка да и на зи ва ју ма лом ре фор ма ци јом. Ове су вер ске гру па ци је кр ва-
во угу ше не и са се че не у ко ре ну од стра не та да вла да ју ће, Ка то лич ке 
цр кве [1].

По че так, али не и крај, ре фор ма ци је у ужем зна че њу те ре чи ве-
зу је се за лич ност и те о ло ги ју Мар ти на Лу те ра [5,6,7]. Овај про-
фе сор бо го сло вља на Уни вер зи те ту у Ви тен бер гу, ин спи ри сан те о ло-
ги јом апо сто ла Па вла и бла же ног Ав гу сти на, до шао је до за кључ ка о 
нео сно ва но сти дог ме о по сред нич кој уло зи Цр кве у спа се њу по је ди-
на ца, дру га чи јем ка рак те ру при че сти (од ба ци ва ње кон цеп та тран суп-
стан ци ја ци је), ба зич ној огре хо вље но сти људ ске при ро де и не мо гућ-
ству це ли ба та, пред о дре ђе но сти иза бра них за спа се ње и нео п ход но-
сти про по ве да ња Је ван ђе ља и чи та ња Би бли је на на род ном је зи ку. 31. 
ок то бра 1517. го ди не Лу тер је сво јих 95 те за за ку цао на вра та ви тен-
бер шке ка те дра ле (ма да мно ги исто ри ча ри твр де да је то про те стант-
ски мит, сми шљен са ци љем да по ја ча зна че ње тре нут ка ка да је ре-
фор ма ци ја и фор мал но от по че ла). Ка сни је је хра бро бра нио сво је ста-
во ве пред кар ди нал ским по сла ни ком Ка е та ном. Ме ђу тим, под ути ца-
јем Фи ли па Швар цел даМе лан хто на, Лу тер је на пра вио до ста ком-
про ми са и из ме нио сво ју пр во бит ну те о ло ги ју. Фран цуз Жан Кал вин, 
ко ји је од Же не ве 1541. го ди не на пра вио те о крат ску ко му ну, до кра-
ја сво га жи во та за др жао је мно го ри гид ни ји став. Про те стан ти зам је 
са оду ше вље њем при хва ћен у де лу не мач ког и швај цар ског плем ства, 
јер је пле ми ће осло ба ђао оба ве за пла ћа ња на ме та Ри му, а омо гу ћа вао 
је и при сва ја ње обје ка та и зе мљи шних по се да Ка то лич ке цр кве. То ма 
Мин цер је ме ђу се ља штвом ра ди ка ли зо вао ре фор ма ци ју ис ти чу ћи со-
ци јал не зах те ве ко ји ће до ве сти и до се љач ке бу не. Од све га ово га Лу-
тер се огра дио, а Ли га ре фор ми са них пле ми ћа 1525. го ди не угу ши ла 
је ову бу ну. Те о ло шки гле да но, про те стан ти зам се још на по чет ку 
сво га раз во ја ра сло јио, из про стог раз ло га што се Лу тер, у сво јим по
зни јим го ди на ма, мно го то га од ре као од оно га што је за го ва рао у мла
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до сти, док су се ње го ви след бе ни ци Жан Кал вин и Ул рих Цвин гли и да
ље др жа ли ње го вих пр во бит них ста во ва.

Да нас је ma in stre am про те стант ске те о ло ги је сви ма углав ном 
до бро по знат. Сви се про те стан ти и да нас не по ко ле бљи во др же на че-
ла So la fi des, so la gra tia, so la scrip tu ra – са мо ве ра, са мо ми лост, са мо 
Пи смо. У да љем тек сту би ће по бро ја не нај ва жни је став ке ве ро ва ња 
ве ћи не про те стант ских де но ми на ци ја да нас [8,9]. 

 ■ Све то пи смо је крај њи ауто ри тет у ства ри ма ве ре и мо ра-
ла, а пре да ња Цр кве и тра ди ци ја има ју ва жно сти и сми сла са мо оно-
ли ко ко ли ко су у скла ду са уче њи ма Би бли је. Ста ри за вет се при хва-
та у ме ри у ко јој је он све до чан ство за Хри ста, упут ство за жи вот вер-
них и са мо по пи та њи ма ко је ни је де ро ги рао Но ви за вет, одн. Хри сто-
во Је ван ђе ље. Све то је пи смо до вољ но као на че ло ве ре и мо ра ла, по-
у зда но и ауто ри та тив но.

 ■ Ве ли ка ве ћи на про те ста на та др жи се три ја до ло ги је, тј. тра ди-
ци о нал ног уче ња о Све тој Тро ји ци. Бог се из ра жа ва кроз три хи по ста-
си (лич но сти) – Отац, Син и Све ти Дух, али је исте су шти не (уси ја). 
Тро је ди ни, а опет не раз де љив. Бог Отац је ду хов но би ће, је дин ствен, 
лич но сан, свет, нео гра ни чен, па ти ме и не схва тљив на шим огра ни че-
ним умом, ве чан, ом ни по тен тан и ом ни пре зен тан (све мо гућ и сву да 
при су тан). Бог Син, Исус Хри стос је јед но су шан Оцу, ро ђен, не ство-
рен, је ди ни по сред ник из ме ђу Оца и љу ди, веч на Бож ја Реч, сли ка Бо-
га не ви дљи во га, но си лац жи во та, кроз ко га је све по ста ло, у ко ме је 
са др жа на сва пу но ћа тва ри и скри ве на сва бо гат ства му дро сти и спо-
зна је. Исус Хри стос је пра ви и пот пу ни Бог и пра ви и пот пу ни Чо век. 
Ра ди нас љу ди и ра ди на ше га спа се ња за чет је од Све то га Ду ха и ро-
ђен од Де ви це Ма ри је. Исто риј ски је оби та вао као чо век ме ђу љу ди ма 
у вре ме Пон ти ја Пи ла та. Узео је на се бе гре хе чи та вог све та, жр тво вао 
се за чо ве чан ство, умро, био по ко пан, али ни је имао ни ка квог уде ла у 
рас па дљи во сти; вас кр снуо је из мр твих, об ја вио се сво јим уче ни ци ма 
и уза шао на не бе са. Ни ко се спа си ти не мо же осим по ве ри у Го спо-
да Ису са Хри ста, а на кон при зна ња вла сти тих гре ха и искре ног по ка-
ја ња. Хри стос је По ма за ник – Ме си ја, што зна чи и про рок, и све ште-
ник, и цар. Бог Све ти Дух је су де о ник ства ра ња од по чет ка све та, жи-
во тво рац, уте ши тељ, веч ни Дух исти не, но си лац љу ба ви и да ро да вац 
но во га жи во та. Све ти Дух жи ви са на ма и у на ма, све до чи нам, уве-
ра ва нас и по пра вља. Во ди нас и мо ли се за нас. Кре пи жи вот сва ког 
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вер ни ка, при пре ма чо ве ка за по ка ја ње и обра ће ње. Ука зу је ве ру ју ћем 
да је гре шник и упу ћу је га на Спа си те ља. Све ти Дух је и наш чу вар, 
бра ни тељ, те ши тељ, са вет ник, за го вор ник код Оца и Го спо да Ису са 
Хри ста. Био је при су тан то ком зе маљ ске Хри сто ве слу жбе и де ло вао 
при ли ком уста но вље ња Цр кве Хри сто ве на пе де сет ни цу. Он не по гре-
ши во во ди Цр кву и да је јој жи вот. Пру жа да ро ве за из град њу Цр кве 
по про ми слу Бож јем и омо гу ћа ва да сви вер ни, као удо ви јед но га те-
ла, склад но де лу ју.

 ■ Бог је ство ри тељ и све др жи тељ ко смо са. Ка ко је, по сво јој су-
шти ни, из ван вре ме на и про сто ра, Он све зна, за Ње га су про шлост, 
са да шњост и бу дућ ност – јед но. Ме ђу тим, иако тран сцен ден та лан, 
Бог је исто вре ме но и има нен тан. При су тан је сву да и увек, он је пот-
пу но у све му, а та ко ђе и из над све га. Пра у зрок је и за ко но да вац. Су ве-
ре но тво ре ви ну во ди сво ме ци љу и ни шта што се до га ђа, не до га ђа се 
без Ње го вог до пу ште ња, што не зна чи да Он на би ло ко ји на чин же-
ли зло. До пу шта ње при вре ме ног по сто ја ња гре ха из раз је без у слов-
ног по што ва ња сло бо де из бо ра свих сло ве сних би ћа, ко ја је Бог при-
звао у по сто ја ње. Ство ри тељ чак и грех пре тва ра у при ли ку да ис ка-
же сво ју без гра нич ну љу бав и ми лост. Бла го дат Бож ја ни је ме ха нич-
ка си ла ко ја би де ло ва ла ми мо људ ске во ље, већ је по кре тач на до бро 
ума, са ве сти и во ље сва ког ве ру ју ћег чо ве ка ко ји ми лост сво је вољ-
но при ма и са ра ђу је са њом. За то се про те стан ти у пот пу но сти и без-
ре зер вно осла ња ју на Бож је про ви ђе ње, ко је не схва та ју као не ка кву 
сле пу суд би ну већ као пут ко ји има свој циљ и свр ху, и ко ји у ко нач-
но сти зна чи – пот пу но ис пу ње ње обе ћа ња ко је је Го спод дао љу ди ма 
кроз Све то пи смо Ста рог и Но вог За ве та.

 ■ Чо век је ство рен на сли ку Бо га од зе маљ ског пра ха та ко што је 
Ство ри тељ у ње га удах нуо дах жи во та и на чи нио га ду шом жи вом. У 
свом пр во бит ном ста њу чо век ни је био за хва ћен гре хом, али је имао 
мо гућ ност зло у по тре бе сво је сло бод не во ље. Под ле гав ши ис ку ше њу 
Со то не, чо век је пао у грех, а скло ност ка гре ху је по при ми ла на след-
ни ка рак тер. Ка ко је грех пре ступ и кри ви ца, чо век се у нео б но вље ном 
ста њу на шао под осу дом Бож је прав де. Ме ђу тим, сло бо да во ље чо-
ве ку да је при ли ку и за из ба вље ње. Кроз Бож ју реч и уз по моћ Све тог 
Ду ха у гре шни ку се бу де ре ли ги о зна осе ћа ња и хте ња. Ми лост Бож
ја ини ци ра при хва та ње Спа си те ља ве ром, што он да до зво ља ва Све-
том Ду ху да ре ге не ри ше ср це чо ве ка и у ње му раз ви је но ви жи вот. Та-
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ко обра ће ни чо век иде пу тем спа се ња не по гре ши во ру ко во ђен бла го-
да ћу Го спод њом.

 ■ Бог же ли да се сви љу ди спа су. Из сво је без гра нич не љу ба ви 
пре ма чо ве ку, Бог је дао чак и свог је ди но ро ђе ног Си на, да сва ки ко ји 
у ње га по ве ру је, не бу де из гу бљен већ да има жи вот веч ни. Не ма спа
се ња чо ве ку из ван Хри сто ве за ступ нич ке смр ти на кр сту Гол го те, и 
не ма лич ног вас кр се ња за жи вот веч ни без не по ко ле бљи ве ве ре у вас
кр се ње на шег Го спо да и ње го ве по бе де над смр ћу. Бог не спа са ва љу-
де про тив њи хо ве во ље, већ их уве ра ва да при хва те Ра до сну вест спа-
се ња. Чо век се спа са ва тек по сле све сног по ка ја ња и ис по ља ва ња ве-
ре, уко ли ко је за то спо со бан (мо жда је спа се ње да ро ва но ма лој де-
ци и те шко хен ди ке пи ра ни ма и без то га, али о то ме не зна мо до вољ-
но). Да кле, на след на скло ност ка гре ху (пра ро ди тељ ски грех) и лич-
ни гре си сва ког по је дин ца чи не кри вим и ста вља ју га под осу ду све 
док не бу де оправ дан ве ром у Ису са Хри ста. Чо век се без Бож је бла-
го да ти сâм не мо же спа сти, те су због то га сви у по гле ду спа се ња јед-
на ко за ви сни од ње.

 ■ По ка ја ње је ра ди кал на про ме на си сте ма вред но сти и ду бо ко 
су о ча ва ње и осу да вла сти тих гре ха у мо рал ном, а не са мо ин те лек ту-
ал ном, кон тек сту. Истин ско по ка ја ње увек под ра зу ме ва ак ци ју ума, 
ра зу ма, осе ћа ња и во ље. Свест о стра хо ти лич ног гре хо па да по ве за-
на је са чвр стом ре ше но шћу да се гре си не по на вља ју, жа ло сти због 
увре да на не се них Бо гу, ко ји зра чи све то шћу, и обра ће ња на по слу-
шност и слу же ње Ње му. До пре у мље ња гре шни ка не до ла зи ни ка да 
слу чај но, ни ти сти ца јем окол но сти.

 ■ Ме та но ја је ре зул тат де ло ва ња Све тог Ду ха, ко ји Реч исти не 
ко ри сти да уве ри гре шни ка да је ње гов жи вот у гре ху за пра во ду хов-
на смрт већ са да и пут ка си гур ној про па сти у веч ном Цар ству, те да 
га на ве де да на пу сти грех и кре не у за гр љај не бе ском Оцу, ко ји је увек 
во љан да га при ми у сво је на руч је и опро сти му за све увре де. Али, 
без истин ског по ка ја ња и обра ће ња не ма ве ре ни спа се ња.

 ■ Еван ђел ска ве ра об у хва та ум, ра зум, емо ци је и во љу. Ве ра ни-
је ис кљу чи во ствар ра зу ма (ло ги ке) али ни је ни ан ти ра ци о нал на. Пре 
би се мо гло ре ћи да је ис ку ство ве ре су пра ра ци о нал но, јер пре ва зи-
ла зи уска огра ни че ња ем пи риј ских, узроч но-по сле дич них по јав но сти 
ма те ри јал ног све та. На емо ци о нал ном пла ну, ве ра је по уз да ње у Го-
спо да, пот пу на и без ре зер вна пре да ја, ак тив на по слу шност Бож јој во-
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љи, ко ја увек не мо же да нам бу де ја сна и об ја шњи ва. Хри шћа нин ве-
ру је Бо га, ве ру је Бо гу и ве ру је у Бо га, исто вре ме но. По ред то га, ве ра 
се пре ли ва на све сну и вољ ну де лат ност чо ве ка. Та ко уства ри на ста-
ју де ла хри шћан ске љу ба ви, јер је ве ра без де ла мр тва. Про те стан ти 
од ба цу ју сва ку иде ју да би се чо век мо гао спа си ти де ли ма за ко на, али 
су уве ре ни да је чи ње ње до брих де ла очи то ва ње ве ре и спа се ња вер-
ни ка. У ко нач ном чи ну спа се ња као по сле ди це ве ре, сје ди њу је се Бог 
и чо век, на ста је спој бо жан ског и људ ског, си нер ги ја сло бод них во ља 
пре бла гог Оца и по ка ја ног, до ју че гре шног, си на.

 ■ На но во ро ђе ње је Бож ји дар по ка ја ном и обра ће ном чо ве ку. 
Хри шћа ни ни су љу ди ро ђе ни са мо од кр ви и ме са, те ле сних во ља сво-
јих ро ди те ља, већ на но во ро ђе ни од во ље Го спод ње, од се ме на не рас-
па дљи ва, реч ју Бо га ко ји жи ви и оста је. На но во рођ ни чо век се си лом 
Ду ха Све то га пре во ди из цар ства та ме у цар ство све тло сти. 

 ■ Оправ да ње је про ме на ста ту са на но во ро ђе ног чо ве ка у од-
но су на Бо га. На и ме, Го спод сва ко ме на но во ро ђе ном чо ве ку јам чи да 
су му гре си опро ште ни и да је осло бо ђен осу де, под ко јом је ра ни-
је био. Оправ да њем, ме ђу тим, чо век не по ста је ауто мат ски пра ве дан 
или свет, већ му се ве ра ра чу на у пра вед ност, за то што се она те ме-
љи на Ису су Хри сту, пра вед ни ку. Па ра лел но оправ да њу, ко је се од-
но си на Бо га као су ди ју, од ви ја се по си ње ње, чи ме се по твр ђу је Бо-
жи ји очин ски ка рак тер. Та ко сва ки ис кре ни вер ник, по ка јан, обра ћен 
и оправ дан де ло ва њем Ду ха Све то га, по ста је и Бож ји син, не по при
ро ди и су шти ни (као Го спод Исус Хри стос) већ по бла го да ти Бож јој.

 ■ По све ће ње је одво је ње за слу жбу Бо гу и уну тра шња чи сто ћа и 
све тост вер ни ка. По ред то га, то је исто вре ме но и про цес ко јим се вер-
ни ци по ступ но пре о бра жа ва ју у слич не Го спо ду Ису су Хри сту. Ако 
нам је лак ше, по све ће ње мо же мо на зва ти и упо до бље ње Бо гу. Бо го ли
кост је да тост са ко јом се чо век ра ђа, а упо до бље ње (по све ће ње) је 
за да тост ко јој чо век те жи и у ко јој се ду хов но раз ви ја и ра сте. Иако 
се без гре шно са вр шен ство не мо же по сти ћи у ово ме жи во ту, по све ће-
ни чо век из бе га ва да чи ни гре хе и не ис тра ја ва у њи ма.

 ■ Цар ство Бо жи је по чи ва на су ве ре ној вла да ви ни Ство ри те ља 
и Све др жи те ља све га ство ре ног, ви дљи вог и не ви дљи вог. Хри сто во 
ду хов но Цар ство је ис пу ње ње те о крат ског устрој ства ста ро за вет ног 
Изра е ла. Оно је ду хов ног ка рак те ра, све оп ште је (об у хва та све вер-
не ко ји су жи ве ли, ко ји жи ве и ко ји ће жи ве ти на зе мљи али и ду хов-
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на би ћа и си ле, као и све ко ли ки ма те ри јал ни и не ма те ри јал ни уни вер-
зум), не ви дљи во је и пред ста вља са да шњу и бу ду ћу ду хов ну ствар-
ност. Бож је цар ство не мо же се пот пу но по и сто ве ти ти са цр квом, али 
ни ти од ње и одво ји ти. Ви дљи ва цр ква мо ра де ло ва ти у скла ду са во-
љом Оно га ко ји ца ру је Сво јим Цар ством и ра ди ти на ње го вом ус по-
ста вља њу; због то га се сви ми, у мо ли тви Оче наш, мо ли мо за то, ка-
да из го ва ра мо: „Не ка до ђе Цар ство тво је“.

 ■ Цр ква је реч ко ја се у ан тич кој Грч кој ко ри сти ла за скуп шти-
ну сло бод них гра ђа на по зва них на фо рум (трг), да раз ма тра ју ства ри 
од оп штег ин те ре са. У би блиј ској тер ми но ло ги ји та се реч ко ри сти ла 
и за са бор Изра е ла ца по зва них да се оку пе ис пред Ша то ра од са стан-
ка. У Но вом за ве ту овом тер ми ну је да то по себ но зна че ње. Пр во се 
од но си на све оп шту, не ви дљи ву цр кву, а дру го на ме сну, ло кал ну за-
јед ни цу вер них. Оп шта цр ква је са чи ње на од свих вер ни ка ко ји су се 
по у зда ли за спа се ње у Го спо да Ису са Хри ста. Не ви дљи ву цр кву чи-
не сви хри шћа ни ко ји су жи ве ли, ко ји жи ве и ко ји ће жи ве ти до Хри-
сто вог дру гог до ла ска. Мо же мо сло бод но ре ћи да њој при па да ју и ду-
хов не, не бе ске си ле (по пут ан ђе ла, ар хан ђе ла, хе ру ви ма и се ра фи ма) 
ко је се по ко ра ва ју Бо гу. Осни вач и је ди ни по гла вар све оп ште цр кве је 
Исус Хри стос, цр ква је ње го во те ло, а вер ни су удо ви то га те ла. Цр-
ква је про же та и во ђе на Ду хом Све тим на сла ву Бо га Оца. Ло кал на 
цр ква је за јед ни ца хри шћа на ло ци ра них ге о граф ски на јед ном ме сту. 
Она је зе маљ ски при каз Бож јег цар ства. И у ме сној цр кви Го спод пре-
би ва сво јим Ду хом, да је јој жи вот и чи ни је сво је вр сним ор га ни змом. 
По гре шно је о ло кал ној цр кви раз ми шља ти као о удру же њу гра ђа на, 
ху ма ни тар ној ор га ни за ци ји, клу бу љу би те ља Би бли је, или, не дај Бо-
же – о пред у зе ћу (ма да су је ли де ри не ких ква зи е ван ђел ских за јед ни-
ца упра во на то све ли). Цр ква је, на да ље, Хри сто во те ло на зе мљи, за-
јед ни ца на но во ро ђе них, кр ше них у име Све те Тро ји це, до бро вољ-
но сје ди ње них на те ме љу лич не ве ре у Хри ста као Спа си те ља. Сва-
ки члан цр кве је и њен уд и има свој за да так. Цр квом упра вља Све-
ти Дух, во ди је и об на вља, Ми си ја цр кве је да про сла вља Бо га, упу ћу-
је и ис пра вља вер не у пи та њи ма ве ре и мо ра ла, об ја вљу је Је ван ђе ље 
чи та вом све ту и по зи ва све ко ји су ван цр кве на по ка ја ње и при хва та-
ње Хри ста Го спо да. Цр ква је ду жна и да се ма те ри јал но бри не не са-
мо о сво јим чла но ви ма већ и о сви ма ко ји ма је та ква по моћ по треб на. 
У цр кви не сме да има под ва ја ња на осно ву ра се, на ци је, по ла, ни воа 
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обра зо ва ња и сл. Истин ска цр ква је уни вер зал на ин сти ту ци ја ко ја по-
се ду је ап со лут ну ауто ри та тив ну исти ну и са кра мен тал ну чу де сну си-
лу ми ло сти и спа се ња, док су сек те вер ске за јед ни це ко је не при зна ју 
ин сти ту ци је, гру пе и вред но сти из ван хри шћан ског уче ња, а свој со-
ци јал ни узор те ме ље ис кљу чи во на Је ван ђе љу и де ка ло гу. Иако је ова 
Трел шо ва де фи ни ци ја у осно ви тач на, у прак си је по не кад те шко раз-
ли ко ва ти шта у окви ру про те стан ти зма при па да цр кве ном, а шта сек-
та шком. Про те стант ске цр кве су устро је не ка ко пре ма епи ско пал ном 
та ко и пре ма кон гре га циј ско-пре зви тер ском устрој ству. Тра ди ци о нал
не про те стант ске цр кве (еван ге лич ке, ре фор мат ске и ан гли кан ске), 
по пра ви лу има ју епи ско пал ни ка рак тер, а не ке од њих др же и до не-
пре ки ну те апо стол ске сук це си је. И не ке сло бод не цр ве има ју епи ско-
пал но устрој ство (нпр. ме то ди стич ка и ма њи број бап ти стич ких). Ве-
ћи на сло бод них цр ка ва су кон гре га циј ске, што зна чи да се ме сним цр-
ква ма упра вља де мо крат ски, да је сва ка цр кве на оп шти на сло бод на 
и не за ви сна, а ни ти јед на ло кал на цр ква или са вез цр ка ва не ма власт 
над дру гом цр квом или са ве зом, што не зна чи да ове цр кве ме ђу соб-
но те сно не са ра ђу ју. На че ло до бро вољ но сти вла да жи во том цр кве, 
цр ква не вр ши при си лу над ве ром и са ве шћу чла но ва, али има пра-
во да се за шти ти од оних ко ји сво јим по на ша њем на ру ша ва ју би блиј-
ска на че ла ве ро ва ња и вла да ња. Сва ки члан цр кве ду жан је да до при-
не се ње ној де лат но сти, сход но сво јим мо гућ но сти ма и спо соб но сти-
ма, ис кљу чи во на до бро вољ ној осно ви. Сло бод не ло кал не цр кве мо-
гу се удру жи ва ти у окру ге, са ве зе, ди ви зи је и дру га ви ша те ла. Про-
те стан ти не ма ју вр хов ног по гла ва ра цр кве, по пут па пе или па три јар-
ха. Они за свог вр хов ног све ште ни ка је ди но при зна ју Го спо да Ису-
са Хри ста. Тра ди ци о нал ни про те стан ти има ју три све ште нич ка зва
ња: епи скоп (ста ре ши на цр кве), пре зви тер (па стор, ко ји ду хов но во ди 
ме сну цр кву) и ђа кон (ко ји се бри не о ма те ри јал ним по тре ба ма цр кве 
и по ма же па сто ру при ли ком слу же ња при че сти, а мо же да оба вља и 
дру ге ду жно сти по овла шће њу епи ско па или па сто ра). Сло бод не про-
те стант ске цр кве при зна ју са мо па сто ре и ђа ко не као све ште нич ке чи-
но ве. Ме ђу тим, у ду ху ре фор ма ци је је сма тра ти сва ког чла на цр кве 
све ште ни ком Цар ства Бож је га. Про те стан ти не ву ку оштру де мар-
ка ци о ну ли ни ју из ме ђу по себ ног (кле ра) и оп штег све штен ства – ла-
и ка. По то ме се у нај ве ћој ме ри и раз ли ку ју од Пра во слав не и Ри мо-
ка то лич ке цр кве, а ин си сти ра ње на све штен ству свих вер них сма тра 
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се јед ним од нај ве ћих те ко ви на ре фор ма ци је. „Бож ји дар ства ра слу-
жбу, а не ства ра слу жба Бож ји дар“ – ге сло је сло бод них цр ка ва по ни-
клих на тлу про те стан ти зма, због че га оне и не ин си сти ра ју пре ви ше 
на апо стол ској сук це си ји. Упр кос ду бо ким екле зи о ло шким раз ли ка-
ма из ме ђу пра во сла вља, ри мо ка то ли чан ства, тра ди ци о нал них про те-
ста на та и сло бод них еван ђел ских цр ка ва, сви ре фор ми са ни хри шћа-
ни те же све хри шћан ском је дин ству, али не је дин ству по сва ку це ну и 
под вођ ством јед ног чо ве ка (рим ски еку ме ни зам), већ пра вом за јед ни
штву под вођ ством Све тог Ду ха и у ду бо кој брат ској љу ба ви. Сто га 
је и са вре ме на еван ђел ска те о ло ги ја отво ре на за ди ја лог ка ко са цр-
кве ном ор то док си јом та ко и са пред став ни ци ма са вре ме не фи ло зо фи-
је и на у ке.

 ■ Кр ште ње је ва жан са кра мент за про те стан те. То је чин по-
слу шно сти Хри сту и пот пу ног пре да ва ња Бо гу у но во ме жи во ту. Не 
ра ди се са мо о чи сто сим бо лич кој рад њи, већ о пра вом ду хов ном са-
кра мен ту ко јим се по ста је члан цр кве. Но во за вет но кр шта ва ње во-
ди по ре кло од Јо ва на Кр сти те ља, а ње гов циљ је био по зив Жи до ви-
ма да се при пре ме за до ла зак ме си је, што зна чи да је у се би но си ло 
и ди мен зи ју по ка ја ња за њи хо ве гре хе. Хри сто во пак кр ште ње по че-
ло се оба вља ти, по ње го вој за по ве сти, по сле пе де сет ни це. Оно све-
до чи о фи нал ном де лу спа се ња и опро ште ња гре ха. Од апо стол ских 
вре ме на је ди на ис прав на фор му ла је у име Оца, Си на и Све то га Ду
ха, по за по ве сти са мог Го спо да Ису са Хри ста. Чин кр ште ња у се би 
под ра зу ме ва по и сто ве ћи ва ње са Ису сом Хри стом у ми сте ри ји ње го
ве смр ти и ус кр сну ћа и при ма ње да ра Све тог Ду ха за но ви жи вот у 
Хри сту. Тра ди ци о нал не цр кве ре фор ма ци је (еван ге лич ка, ре фор ма-
тор ска и ан гли кан ска) при зна ју као ва ља но кр шта ва ње де це, чак и 
са свим ма ле, и не пра ве про блем око то га да ли се ово оба вља уро ња-
ва њем, по ли ва њем или шко пље њем. Слич ног су ста но ви шта и ме то-
ди сти, иако при па да ју ре ду сло бод них цр ка ва. Ве ћи на еван ђел ских 
цр ка ва (бап ти сти, пен те ко стал ци и дру ги) ин си сти ра ју на кр шта ва
њу од ра слих вер ни ка или адо ле сце на та, ко ји мо гу да да ју из ја ву ве-
ре, а ово ме се при кла ња ју и адвен ти сти сед мог да на. По ред то га, сма-
тра ју да је је ди ни ва ља ни об лик кр шта ва ња – уро ња ва ње. За би блиј-
ском ар гу мен та ци јом по се жу и јед ни и дру ги, али до са да ни јед на од 
фрак ци ја ре фор ма ци је, по овом пи та њу, ни је убе ди ла оне дру ге у ис-
прав ност вла сти тог ста ва.
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 ■ Ве че ра Го спод ња је дру ги ва жан са кра мент за ре фор ми са не 
хри шћа не. Чак и за при пад ни ке сло бод них цр ка ва, ев ха ри сти ја ни је 
са мо спо мен чин на Тај ну Хри сто ву ве че ру (ко ме мо ра ци ја), већ је ре
ал на ми сте ри о зна за јед ни ца вер ни ка са Го спо дом, чи је је те ло пред
ста вље но кроз хлеб, а крв кроз ви но. За ре фор ми са не тра ди ци о нал не 
про те стан те (кал ви ни сте) Ве че ра Го спод ња је не што ви ше – ствар но 
ду хов но при су ство Хри ста ме ђу вер ни ма, а за еван ге ли ке су чак ев-
ха ри стиј ски да ро ви (хлеб и ви но) и ма те ри јал но про же ти Хри сто вим 
те лом и кр вљу (кон суп стан ци ја ци ја). Лу те ран ски по глед на при чест 
бли жи је пра во слав ном (пре твор ба) и ка то лич ком (тран суп стан ци
ја ци ја) од по гле да ко ји на тај чин има ју при пад ни ци сло бод них еван-
ђел ских цр ка ва. Ка ко би ло, сва ки про те стант при сту па при че сти са 
ве ли ком озбиљ но шћу, стра хо по што ва њем, али и ра до шћу због ова-
квог са кра мен тал ног за јед ни штва са Хри стом.

 ■ Смрт, вас кр се ње, стра шни суд и жи вот бу ду ћег ве ка. Ре-
фор ми са на те о ло ги ја сма тра да чо век пр во бит но ни је ство рен смрт-
ним, већ да је смрт у људ ски жи вот до шла он да ка да су на ши пра ро-
ди те љи па ли у грех. Грех је чо ве ка он то ло шки одво јио од Бо га, а ка-
ко је Ство ри тељ је ди ни истин ски из вор жи во та, по сле ди ца тог одва-
ја ња би ла је смрт – ду хов на (у ко јој нео бра ће ни чо век жи ви) и те ле
сна (ко ја на ста је ка да се дух одво ји од те ла). Ко нач на смрт на ста је по 
ус кр сну ћу, ка да сви они ко ји ни су при ми ли Хри ста за жи во та уста-
ју на осу ду пред стра шним Хри сто вим су дом. Сви про те стан ти, као у 
оста лом и пра во слав ци и ри мо ка то ли ци, ве ру ју у вас кр се ње мр твих 
и жи вот бу ду ћег ве ка. Вер ни Бож ји слу ге вас кр са ва ју у не рас па дљи-
вим и пре о бра же ним те ли ма, осло бо ђе ним сва ког гре ха, сла бо сти и 
пат ње. Раз ли ке ме ђу про те стан ти ма по сто је по пи та њу ве ро ва ња у 
бе смрт ност ду ше у пе ри о ду из ме ђу фи зич ке смр ти и дру гог Хри сто
вог до ла ска, као и веч них му ка не вер ни ка. Ве ћи на про те стант ског све-
та сма тра да, по сле фи зич ке смр ти, ду ше вер них и не вер них и да ље 
жи ве, с тим да ду ше пра вед ни ка од ла зе Го спо ду, а гре шне ду ше оби-
та ва ју у пре де лу смр ти – ха ду. По што се пра вед ни ци по ја ве на стра
шном су ду, би ће им до де љен ве нац сла ве, док ће гре шни ци би ти су-
о че ни са свим не по ка ја ним де ли ма и ми сли ма, те би ти ове ко ве че ни 
са сво јим стра сти ма у пат њи одво је но сти од веч ног из во ра жи во та 
– са мо га Бо га. Ма њи на про те ста на та (ме ђу ко је убра ја мо и адвен ти-
сте сед мог да на) сма тра да по сле фи зич ке смр ти пре ста је сва ки кон-



Пет ве ко ва ре фор ма ци је и сло бо да са ве сти  25

ти ну и тет све сти код чо ве ка до па ру си је, те да се гре шни ци уни шта-
ва ју ог њем Бож јег гне ва на кон стра шног су да, те са мим тим и не оби-
та ва ју ви ше у веч но сти па кле них му ка. Раз ли ке по сто је и у те о ло
шком по и ма њу па кла у ре фор ми са ној те о ло ги ји. Је дан број са вре ме-
них про те стант ских те о ло га при бли жа ва се пра во слав ном раз у ме ва-
њу па кла као ове ко ве че ња стра сти гре шни ка. Пра во слав ни епи скоп 
Ти хон Шев ку нов [10] је на сја јан на чин об ја снио та кво раз у ме ва ње 
але го ри је па кле них му ка гре шни ка:

„По сто је љу ди ко ји на ла зе за до вољ ство у му че њу дру гих љу ди. 
То су са ди сти. Уз ме те тог са ди сту и из чи сто ал тру и стич ких раз ло
га поч не те да га вас пи та ва те: – Хај де да те из ву че мо! На ћи ће мо ти 
нај бо љу по ро ди цу и сме сти ће мо те у њу! Окру жи ће мо те па жњом! 
Умет нич ким де ли ма! Да нас иде мо у Га ле ри ју Ака де ми је умет но сти, 
су тра у Га ле ри ју са вре ме не умет но сти, пре ко су тра у Опе ру… А Он 
ће ре ћи: – А мо гу ли ја да за ко љем ону бе бу? – Ма ка кви, то се не сме, 
то се ов де не ра ди! Шта же лиш да учи ни мо за те бе? – и по ну де му 
све што је по треб но за сре ћу ка ко је за ми шља јед на нор мал на по ро
ди ца. А он ће ре ћи: Не, не, не. Мо гу ли ја оној ба ки ухо да од се чем? Па 
шта је ло ше у то ме? Та див на по ро ди ца за та квог чо ве ка ће би ти 
па као. Она му не ће да ти мо гућ ност да оства ри сво је стра сти. Ка
да се људ ска ду ша одво ји од те ла и поч не не за ви сно бив ство ва ње, то 
што је она ра ди ла у жи во ту, оста је са њом. Укљу чу ју ћи и стра сти. 
Цр ква не по зи ва уза луд у бор бу про тив стра сти. Где ће ду ша об у зе
та сто ма ко у га ђа њем, ужи ва ти у хра ни? Ово се ти че и свих оста лих 
стра сти. Без об зи ра на то што је ду ша пре пла вље на стра сти ма по
сла та у рај, ако је ова ли ше на мо гућ но сти да их за до во љи – то ће за 
њу би ти па као. Го спод ни ко га не ка жња ва (не по ка ја ни чо век смо га 
се бе осу ђу је још за жи во та – мо ја на по ме на). Сли ке на ко ји ма су при
ка за ни ти га њи на ко ји ма се пр же гре шни ци, са мо су сли ке.“

Ипак, ве ли ки број про те ста на та још увек ин си сти ра на ли те рал-
но сти па кле них му ка, тј. на до слов ном по сто ја њу ог ње ног је зе ра, ва-
тре, сум по ра, шкр гу та зу би ма и пр же ња не вер них ко ме не ма кра ја. 
Оста је те о ло шка ди ле ма, уко ли ко се без ре зер вно усво ји ова кво ту ма-
че ње, ка ко пре бла ги и пре до бри Бог мо же ова ко окрут но да ка жња-
ва не вер ни ке (чак и ако има мо у ви ду ње го ву пра вед ност), и да ли је 
уоп ште пра вед но да за је дан људ ски век про ве ден у гре си ма (ма ко ли-
ко тај жи вот тра јао) гре шник у веч но сти бу де ка жњен гро зним фи зич-
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ким пат ња ма? Ли те рал но ту ма че ње па кла на лик је ислам ском схва та-
њу, по ко ме Бог чи ни да сва ком не вер ни ку ко жа по но во из ра сте, на кон 
што је прет ход но из го ре ла, ка ко би овај веч но тр пео нај те же фи зич-
ке бо ло ве, ко је људ ски ум мо же да за ми сли. Не ки би блиј ски ри го ри-
сти иду чак до тле, да твр де да се пра вед ни ци на сла ђу ју гле да ју ћи му-
ке гре шни ка у па клу. Не мо же мо а да се не за пи та мо, ко ли ко у ова квој 
док три ни има вла сти тих по ти сну тих са ди стич ких на го на оних ко ји је 
та ко не по ко ле бљи во за сту па ју?

С дру ге стра не, сви се без раз ли ке сла жу да је рај ме сто и ста
ње би то ва ња у не по сред ној Бож јој бли зи ни. Особ ност сва ког пра-
вед ни ка у ра ју до ла зи до мак си мал ног из ра жа ја. Пре о бра же ни чо век 
је осло бо ђен сва ког гре ха, бри га, жа ло сти, му ко трп ног ра да и ис цр-
пљу ју ћег на по ра. Све то Пи смо све до чи да оно што око не ви де, и ухо 
не чу, и у ср це чо ве чи је не уђе, то при пра ви Бог они ма ко ји га љу бе 
[11]. На том ко нач ном од ре ди шту пра вед ни ка не ма, ме ђу тим, бес по-
сле но сти и лен ство ва ња. Ис ку пље ни вер ни ци слу жи ће Го спо ду у без-
вре ме ну без умо ра, ко ји ви ше не ће би ти свој ство пре о бра же не при ро-
де чо ве ко ве. Сва ки ће пра вед ник стал но и веч но ра сти пре ма Бож јем 
са вр шен ству и ње го вој бес крај но сти, веч ном до стиг ну ћу не из ре ци ве 
ра до сти. Сли ка ра ја је за и ста сна жан по кре тач свим хри шћа ни ма да 
из др же сва ко днев не му ке у те лу огра ни че ном вре мен ско-про стор ном 
ди мен зи јом зе маљ ске ег зи стен ци је.

 ■ Дру ги Хри стов до ла зак је пра ви и је ди ни истин ски, ко нач ни 
сми сао људ ског по сто ја ња. Он је по ве зан са по след њим вре ме ни ма и 
по ја вом мно гих ла жних про ро ка и уче ња. Иако на ма ни је да то да зна-
мо дан и час ње го вог до ла ска, ду жни смо стра жа ри ти, у стал ном 
иш че ки ва њу и спрем но сти. Хри стов след бе ник зна да је са мо гост 
на пла не ти Зе мљи. Ње го во пра во ко нач но оби та ва ли ште је су не бе са 
и Но ви Је ру са лим. За то све сла ве и бо гат ства ово га све та ни су иде ал 
хри шћан ског жи во та. И, ма да је хри шћа нин за ин те ре со ван за по ли-
тич ке, еко ном ске, со ци јал не и еко ло шке про бле ме да на шњи це, ње го-
ве ми сли, же ље и че жње су усме ре не на ди мен зи ју без вре ме на, чи сте 
љу ба ви и ра до сти. И за то, на ре чи [11] на шег Го спо да Ису са Хри ста: 
„Да, до ћи ћу уско ро“, са ра до шћу це ли хри шћан ски свет (укљу чу ју ћи 
и про те стан те) кли че: „Амин, да, до ђи Го спо де Ису се.“

Ре фор ма ци ја је ви ше од свих дру штве них по кре та из ди гла на
че ло сло бо де са ве сти и ве ро и спо ве да ња, а с тим у ве зи афир ми са ла 
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прин цип одво је но сти цр кве од др жа ве. Сло бо да у ан тич кој Грч кој, 
иако ве о ма це ње на, би ла је при ви ле ги ја ма њи не. Ро бо ви, же не и вар-
ва ри би ли су ње ли ше ни. Осим то га, Гр ци су, уоста лом као и ста ро за-
вет ни Је вре ји, кон цепт сло бо де огра ни ча ва ли ис кљу чи во на ње ну по-
ли тич ку ди мен зи ју. Тек је у пе ри о ду Дру гог свет ског ра та, у Атлан
ској по ве љи, по јам сло бо де про ши рен на не ко ли ко аспек та: сло бо ду 
го во ра и из ра жа ва ња, ве ро и спо ве сти, сло бо ду од оску ди це, си ро ма-
штва и стра ха.

Сло бо да са ве сти нај ве ћи је Бож ји дар чо ве ку, за хва љу ју ћи ко ме 
је људ ско би ће уз диг ну то на пи је де стал сло ве сне Бож је тво ре ви не, и 
у ран гу је дру гих ду хов них би ћа. Због то га је уну тра шња, ду хов на сло-
бо да по че так и пред у слов свих дру гих осло бо ђе ња чо ве ка. Ова спо-
зна ја је и би ла нај ве ћи Лу те ров до при нос свет ској хри шћан ској ба
шти ни. У ве ко ви ма пре по ја ве ре фор ма ци је свет се ута пао у мо ру 
цр кве но-ин сти ту ци о нал не не сло бо де. По че ци ре фор ма ци је у прак си, 
ме ђу тим, би ли су ис пу ње ни та ко ђе гу ше њем лич не сло бо де са ве сти. 
Не ко ли ко при ме ра из исто ри је цр кве то до бро све до че. На че ло пр вих 
про те ста на та из ра же но у кри ла ти ци Cu i us re gio, eius re li gio ни је има-
ло ни ка кве ве зе, шта ви ше, про тив ре чи ло је еле мен тар ним ду хов ним 
лич ним сло бо да ма. 1525. го ди не у Ци ри ху се по ја вио ана бап ти стич
ки по крет, ко ји ни је од го ва рао Цвин гли ју. Иако је и сâм го во рио да 
му ни шта не за да је то ли ко му ке ко ли ко кр шта ва ње де це (по што зна 
да то ни је са свим би блиј ски ис прав но), Цвин гли је у смрт по слао Фе
лик са Ман ца, ана бап ти сту ко ји је уда вљен у ре ци Ли мат од стра не та-
мо шњих про те ста на та. По том сле ди др Бал та зар Хуб ма јер, ди си дент 
ра ног про те стан ти зма, чи ји се жи вот окон чао на ло ма чи 1528. го ди-
не, пар да на пре не го што су „ње го ва бра ћа“ про те стан ти и ње го ву 
же ну ба ци ли у ру ка вац Ду на ва, по ред Бе ча, са ка ме ном око вра та. На 
тлу да на шње Хо лан ди је, у пе ри о ду од 1535–1546. по гу бље но је пре-
ко 30.000 ана бап ти ста, ка ко од ри мо ка то ли ка, та ко и од про те ста на-
та. 1609. го ди не ор га ни зо ва на је пр ва бап ти стич ка цр ква у Ен гле ској. 
Њен осни вач Џон Смит у сво јој из ја ви ве ре (чл. 84) је за пи сао: „Ве-
ру је мо да се др жав на власт не тре ба упли та ти у ре ли ги ју, ни ти у би-
ло шта што се ти че са ве сти по је дин ца, те при си ља ва ти и те ра ти љу-
де на овај или онај об лик ре ли ги је или на у ке. Ре ли ги ју тре ба оста ви ти 
сло бод ном и пре пу сти ти је са ве сти сва ког чо ве ка.“ Због те из ја ве за-
ра дио је про гон ство. То мас Хел вис 1612. го ди не кра љу Ја ко ву Пр вом 
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пи ше: „Наш го спо дар краљ је зе маљ ски вла дар, па има власт са мо у 
све тов ним ства ри ма. На род је ду жан да му бу де по слу шан и да се по-
ко ра ва ње го вим за ко ни ма. Али наш вла дар и краљ не мо же тра жи ти 
и ви ше од то га. Јер је ре ли ги ја ствар ис кљу чи во из ме ђу Бо га и љу ди. 
Краљ не ће од го ва ра ти за то, ни ти се мо же по ста ви ти као су ди ја у том 
по гле ду. Пу сти те Тур ке, Је вре је или би ло ко је дру ге, да бу ду је ре ти-
ци ако то же ле. Ни је на зе маљ ској вла сти да их ка жња ва ни нај ма ње 
због њи хо ве са ве сти.“ Ме ђу тим, краљ Ја ков Пр ви утам ни чио је То ма-
са Хел ви са, ко ји је свој жи вот скон чао у за тво ру 1618. го ди не. Џон Ба
њан је пре ко 20 го ди на про вео у за тво ру у Бед фор ду јер је про по ве дао 
док три не ко је се ни су по ду да ра ле са уче њем зва нич не Ан гли кан ске 
цр кве. Ка да му је по ну ђе на сло бо да уко ли ко се сво је на у ке од рек не, 
у ду ху апо стол ског хри шћан ства, хра бро је ту по ну ду од био, и остао 
у за тво ру. 1611. го ди не спа љен је и по след њи Ен глез на ло ма чи, бап-
ти ста Едвад Рајт ман, али ти ме про го ни не ис то ми шље ни ка ни су пре-
ста ли. Ро џер Ви ли јамс бе жи из Ен гле ске 1630. го ди не у Аме ри ку, где 
по ста је пи о нир у бор би за сло бо ду са ве сти и на че ло одво је но сти цр
кве од др жа ве. У др жа ви Род Исланд осно вао је град Про ви денс, ко-
ји је по стао уто чи ште за све оне ко ји су про го ње ни ра ди сло бо де са-
ве сти, укљу чу ју ћи и при пад ни ке је вреј ске за јед ни це. Овај бив ши ан-
гли кан ски све ште ник до при нео је кон сти ту и са њу Сје ди ње них Аме-
рич ких Др жа ва и осно вао пр ву бап ти стич ку цр кву у Аме ри ци да ле ке 
1639. го ди не. Тре ћи по ре ду пред сед ник САД-а, То мас Џе фер сон на-
пи сао је Акт за ус по ста вља ње сло бо де, ко ји је ство рио усло ве да се 
ко нач но 1786. го ди не цр ква одво ји од др жа ве. 

Да нас смо из гле да за бо ра ви ли лек ци ју из исто ри је ко ја је по ка за
ла да пре те ра на по ве за ност цр кве и др жа ве ни је све ту до не ла пре ви
ше до бра. На про тив, ре ме ти ла је и цр кву и др жа ву у њи хо вим по себ-
ним ми си ја ма. Ца ри град ски це за ро па пи зам и рим ски па по це за ри зам и 
да ље жи ве. Ко ли ко смо пу та све до ци упли ва по ли ти ча ра на зва нич ну 
цр кву у ци љу оства ри ва ња чи сто ути ли тар них, крат ко роч них ци ље ва, 
и сход но то ме – ње но про фа ни са ње. Или на су прот то ме, кле ри ка ли-
за ци је дру штва, ко ја по не кад за до би ја тра ги ко мич не ди мен зи је, због 
то га што се све штен ство ме ша у све и сва шта, од ре ви зи је исто ри је 
до ин тер пре та ци је чи сто при род но-на уч них са др жа ја. Да не го во ри мо 
о ути ца ју кле ра на др жав ну по ли ти ку, ко јој још увек тре ба бла го слов 
Си но да за све ва жне од лу ке ко је се ти чу бу дућ но сти др жа ве у це ли-
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ни. У осно ви лош за кон о вер ским за јед ни ца ма, ко ји пра ви раз ли ку из-
ме ђу тра ди ци о нал них и не тра ди ци о нал них хри шћан ских де но ми на-
ци ја, по вод је че стог ко ри шће ња ети ке та: „сек та“, „сек таш“ и „сек та-
шки“, на рав но – у крај ње пе жо ра тив ном кон тек сту. Охра бре ни пред-
ра су да ма и сте ре о ти пи ма о при пад ни ци ма сло бод них про те стант ских 
цр ка ва, ко ји се не рет ко чу ју у ме ди ји ма од стра не са мо зва них „сек то-
ло га“, улич ни ху ли га ни не до стат ке др жав ног за ко но дав ства опе ра ци-
о на ли зу ју кроз ак ци је у ко ји ма се ко ри сте спре је ви за пи са ње по грд-
них гра фи та, али и беј збол па ли це и ка ме ни це, ко ји ма се на но си ма-
те ри јал на ште та имо ви ни сло бод них цр ка ва.

Са дру ге стра не, еван ђел ски по крет у Ср би ји, ко ји би тре бао да 
про мо ви ше на че ло сло бо де са ве сти, ка рак те ри ше че сто сво је вр сна 
кон фу зи ја, ко ја се огле да у про клет ству ма лих раз ли ка и ме ђу соб
ној не тр пе љи во сти еван ђел ских хри шћа на, што је узрок не пре кид-
них де о ба, сит них тр ве ња и не до стат ка кон цен зу са у по гле ду ви тал
них ин те ре са еван ђел ског хри шћан ства у јед ном ши рем, дру штве ном 
кон тек сту. На пси хо ло шком пла ну, ка ко се на во ди у Но вом (Хо ланд-
ском) Ка те ки зму [12], ре фор ма ци ја је ство ри ла но ви тип љу ди: па-
жљи ви је, особ ни је, али и не мир ни је, а кат ка да и не што тмур ни је. И 
за и ста, не до ста так здра вог ху мо ра, пре те ра но са бла жња ва ње, пре на-
гла ше ни страх од па кла, ин си сти ра ње на гре ху и кри ви ци и по ти ски-
ва ње сек су ал но сти још увек пра те мно ге еван ђел ске хри шћа не, а по-
себ но мла де љу де. У те жњи да се у пот пу но сти од ба ци ми стич но, иде 
се у чи сто ра ци о нал ну ре ли ги о зност (по себ но у не ким про те стант-
ским цр ква ма ко је су ми ни ми зи ра ле ха ри зма тич ни еле мент). У дру-
гим, пак, де но ми на ци ја ма ко је пре на гла ша ва ју да ро ве ду ха, пре те ра-
ни из ли ви осе ћај но сти ства ра ју плод но тло за ра зно вр сне адог мат-
ске те о ло ги је са при ме са ма су ви ше лич ног и не зре лог. Ни је ре дак ни 
па ра но и ди став пре ма при пад ни ци ма тра ди ци о нал них цр ка ва, нај ве-
ћим де лом пот кре пљен ло шим лич ним ис ку ством. Та ко, уме сто пло-
до твор ног те о ло шког ди ја ло га са пра во слав ни ма или ка то ли ци ма, не-
ки про те стант ски те о ло зи го во ре је зи ком ци ни зма и мр жње. У свр ху 
илу стра ци је, на во дим ко мен тар, про по вед ни ка јед не сло бод не цр кве 
(пре у зет са ње го ве феј сбук-стра ни це), ко ји пра во сла вље опи су је сле-
де ћем ре чи ма:

„Мно го би зар ни ја ве ро ва ња (од Је хо ви них све до ка, мо ја на по ме
на) има ју од ре ђе не по пу лар не спи ри ти стич ке гру па ци је, ко је прак ти-
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ку ју из ме ђу оста лог: при зи ва ње ду хо ва умр лих и мо ли тве ну ко му ни-
ка ци ју са њи ма за рад по мо ћи у зе маљ ском жи во ту и за сту па њу пред 
вр хов ним бо жан ством, по кло ње ња и це ли ва ња ле ше ва, по смрт них 
оста та ка као и пред ме та ко ји су би ли у вла сни штву дав но пре ми ну-
лих по кој ни ка, љу бље ње сли ка, ка пи ја, огра да, до врат ни ка та ко зва-
них све тих ме ста, вра ча ње (по ре чи ма Ла ва Тол сто ја) над хле бом и 
ви ном да би га се пре тво ри ло у крв и ме со бо жан ства ко је се по том на 
ри ту ал ни на чин је де, ве ро ва ње у мо ли тве за мр тве и спа са ва ње истих 
да ва њем ми ло сти ње у њи хо во име (па ма кар они би ли ја ко без бо жни 
за жи во та), уче ње да су они ко ји дру га чи је ве ру ју за пра во про кле ти и 
да ће си гур но би ти у па клу, јер са мо њи хо ва спи ри ти стич ка ор га ни-
за ци ја на сле ђу је рај (под од ре ђе ним усло ви ма)… вр ше ње об ре да не-
ра зу мљи вим је зи ком, да би при па да ју ћи на род остао у што ве ћој за-
блу ди да се ра ди о све том об ре ду… По што ва ње уби ца из про шло сти 
као љу ди ко ји су пред бо жан ством ве ли ки и има ју по себ не по ча сти… 
Има то га још мно го…“

На рав но да ова кав во ка бу лар пот пи ру је пра во слав ни екс тре ми-
зам и псе у до зи ло ти зам. А нај го ре је што се кри ти ку је те о ло ги ја, ко ја 
се уоп ште до бро и не раз у ме, а чи је би не ке ми стич не на зна ке за пра во 
мо гле да обо га те не ка да су во и бе жи вот но, пре ви ше ра ци о на ли стич-
ко про те стант ско бо го слов ско му дро ва ње, по ни кло ипак на те ре ну за-
пад не схо ла сти ке.

На кра ју, ипак се мо же за кљу чи ти да је све тлост ре фор ма ци је 
про бу ди ла ду хов ни пре по род и хри шћан ству вра ти ла чвр сти ну, не по-
ко ле бљи вост и ра дост апо стол ских вре ме на. И по кри вим људ ским пу
те ви ма, Бог во ди пра во, учи нас исто ри ја цр кве. Та ко је, упр кос за блу-
да ма и по гре шка ма пр вих ре фор ма то ра (Лу те ра, Кал ви на и Цвин гли-
ја), Бог ме ђу њи хо вим след бе ни ци ма и на след ни ци ма ре а фир ми сао 
на че ло сло бо де са ве сти по је дин ца и лич не од го вор но сти пред Њим. 
Цр кве ни ин сти ту ци о на ли зам је урав но те жен лич ном ре ли ги о зно шћу 
сва ког вер ни ка од го вор ног пре све га Го спо ду и вла сти тој са ве сти. А 
др жа ва је по зва на да ту сло бо ду и нео ту ђи во пра во сва ког чо ве ка не-
при ко сно ве но по шту је. „Не мо гу ће је про це ни ти го ле му ме ру до бро-
те и све то сти ко ју ре фор ма ци ја мо же по ну ди ти све у куп ном хри шћан-
ству“ – сто ји у Но вом Ка те ки зму [12], на ме ње ном ка то ли ци ма. У том 
ду ху до дај мо да де фи ни тив но ни Ка то лич ка ни Пра во слав на цр ква не 
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мо гу ви ше за о би ћи огро ман до при нос об но ви хри шћан ства, ко ји је 
до шао из ши ре тра ди ци је про те стан ти зма.
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THE FIVE CENTURIES OF REFORMATION 
AND FREEDOM OF CONSCIOUSS

Abstract

Reformation, according to Oleg Mandic [1], is a common name for all religious 
movements that, in the first half of the 16th century, originated from ideological protest 
against the Catholic Church. Protestantism (as the Reformation called the Roman 
Catholics) conceptually reflected the economic and political aspirations of the civic class 
in the countries of Western and Central Europe, during the transition from a feudal to 
a bourgeois (capitalist) system. On the other hand, the Reformation was an attempt to 
return to the original, apostolic Christianity, which had already begun to disappear in the 
darkness of the previous centuries filled with futile and rigid ecclesial institutionalism and 
clericalism. The forerunners of Reformation in the theological sense can, above all, be 
apostolic Christians. In fact, it can be freely stated that neither the Apostolic Christianity 
has ever been interrupted, but that, unfortunately, it has not always stretched within the 
boundaries of an institutionalized church.

Keywords: Reformation, freedom of conscience, interconfessional dialogue.
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DANIJELA GRUJIĆ1

O SLOBODI MIŠLJENJA

Rezime

Odnegovana u helenskom krilu filozofije sloboda mišljenja najprisnije je povezana 
sa filozofijom i njenim položajem u kulturi. Pa iako se evropski osećaj za slobodu mišlje
nja kroz epohe znatno menjao do danas, on se kristalizovao u filozofskom duhu rasprave, 
probijajući se manje ili više do šireg društvenog plana. Ovaj rad razmatra pojedina tipič
na lica i naličja društvene i lične slobode kao specifične slobode mišljenja koja su obele
žila evropsku kulturu. On takođe nastoji dati obrise opštije filozofske refleksije o slobodi, 
iskušati njihov postmetafizički unutrašnji odnos, te istražiti uticaj koji je na slobodu mi
šljenja u filozofiji samoj imao razvoj pisma i učene obrazovanosti.

Ključne reči: filozofija, sloboda mišljenja, Heleni, monoteističke religije, učena 
obrazovanost, postmetafizičko mišljenje.

Prožetost filozofije problemom slobode od njenih najranijih dana do 
danas i uloga i značaj koju sloboda mišljenja ima za njen nastanak i odr-
žanje, uopšte samu konstituciju filozofskog mišljenja teško da možemo u 
potpunosti misaono sagledati i obuhvatiti. No, time je ovaj zadatak samo-
refleksije unutar filozofske kulture izazovniji. U svakom slučaju, to je po-
trebno misliti, tu potrebu nameće nam sama priroda filozofskog mišljenja. 
Tako ono osvetljava vlastite izvore i traga za osobenošću ljudske situaci-
je određene mišljenjem.

Daljinu koju ovde slutimo misaono ćemo iskusiti u nekoliko najoso-
benijih pravaca. Prvo ćemo ocrtati istorijski ključne pozicije u filozofskoj 
raspravi o slobodi, zatim ćemo reflektovati fenomen slobode mišljenja u 
filozofiji i skicirati problem odnosa jezika i mišljenja kroz prizmu slobode. 
U poslednjim domašajima naznačićemo mogućnost da se o slobodi mišlje-
nja u filozofiji misli na tragu Hajdegera i postmetafizičkog mišljenja. Ta-
ko će se razviti jedan celovit misaoni napor ka onoj daljini, ne u pokušaju 
da se ona savlada što ne bi priličilo filozofskoj skromnosti koju negujemo, 
već da se učini misaono prozračnom. 

1 Centar za empirijska istraživanja religije, Novi Sad, danigrujić@gmail.com
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Pojam slobode u filozofskom mišljenju

Jedan od ključnih filozofskih pojmova, pre svega u filozofiji Novog 
veka i našeg doba, svakako jeste pojam slobode. Njegovo tematizovanje 
prvobitno je bilo prisutno u praktičkoj filozofiji, u etici i političkoj filozo-
fiji Novog veka, da bi se zatim sloboda pojavila i kao okosnica konstituci-
je filozofije prava i filozofske refleksije ekonomskog područja života. Na-
posletku, ona igra središnju ulogu i u savremenim filozofskim pozicijama, 
kao na primer u shvatanju egzistencije. U ranijim filozofskim periodima, 
u antičkoj filozofiji najpre, sloboda se nije pojavljivala kao utemeljujuća 
u filozofskom promišljanju, mada se već javljala u filozofskoj refleksiji. 

Taj „bezdan slobode“2, kako ga naziva Gadamer, ta osuđenost čoveka 
na samog sebe i vlastiti izbor, obeležio je zapravo celu filozofsku tradiciju. 
Uzmimo za primer Aristotelovo određenje pojma mogućnosti u metafizici, 
gde pored drugih Aristotel razmatra i sledeće bitno praktičko: „mogućnost 
da se štogod lijepo obavi ili prema izboru, jer pokatkada o onima što samo 
hodaju ili govore – ali ne ni lijepo ni kako nakaniše – kažemo kako ne mo-
gu ni govoriti ni hodati.“3 U svom promišljanju pojma mogućnosti - pojma 
koji Aristotel prvi uzdiže na rang najtemeljnijih filozofskih pojmova – ovaj 
veliki helenski mislilac uočio je jednu praktičku odredbu, koja će tek bu-
duća vremena istaći. Tako će Sartr utvrditi da iako ne postoji neka postoja-
na ljudska priroda „ipak egzistira jedna ljudska univerzalna mogućnost.“4 
Takođe, već u ovom Aristotelovom stavu vidimo da on ima u vidu jezičko 
izražavanje kao središnju dimenziju ljudske društvenosti.

U filozofskoj tradiciji Novog veka posebne zasluge za filozofsko pro-
mišljanje problema slobode mišljenja pripadaju Baruhu de Spinozi. Ovaj 
filozof čijim se životom surovo poigrala upravo netrpeljivost prema dru-
gačijem mišljenju, koji je i sam osetio najgrublje odbijanje misaone razli-
čitosti i od svog doba i od svojih kolega, smatrao je da je sloboda mišlje-
nja neotuđivo i nezastarivo prirodno pravo svakog čoveka. Ona se, štavi-
še, nalazi istaknuta kao ključni motiv u podnaslovu „Teološko političkog 
traktata“, a poslednje poglavlje ovog čuvenog dela u potpunosti je posve-
ćeno pitanju slobode mišljenja, nastojeći, kako sam Spinoza kaže, da po-
kaže „da u slobodnoj državi svak može da misli šta hoće i da kaže ono što 

2 H. G. Gadamer, Evropsko nasleđe, str. 90.
3 Aristotel, Metafizika, V, 1019 a 20, str. 128.
4 Ž. P. Sartr, Egzistencijalizam je humanizam, str. 31.
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misli.“5 Interesantno je da Spinoza tu drži da je nemoguće da se čovek ne-
ograničeno podvrgne tuđem mišljenju, te da kakva takva sloboda mišlje-
nja uvek postoji. Težište ove kraće rasprave postavljeno je u odnos drža-
ve prema slobodi mišljenja, a za samu državu već Spinoza kaže da je njen 
istinski cilj sloboda.

Ovi misaoni tokovi kulminirali su u kretanjima Nemačke klasične fi-
lozofije. Najpre Kant u središte svoje filozofije stavlja pojam slobode, po-
kazujući i njegov poseban smisao u području teorijske filozofije, što će za-
tim slediti Fihte i Šeling. Na određeni način moglo bi se govoriti o tome da 
nemački klasični idealizam u celini razvija poseban temeljan odnos prema 
slobodi. Sam Kant naglašava značaj autonomije praktičkog uma i na njoj 
postavljenog sveta ljudske slobode, kao kada kaže da svakome biću, „ob-
darenome umom i voljom, moramo da pripišemo osobinu, da se pod ide-
jom svoje slobode odlučuje na delanje.“6 Sloboda se onda shvata kao oso-
bina volje svih umnih bića, celokupno ljudsko delanje se odvija pod ide-
jom slobode i tu konačno dolazi do izražaja upravo svet otvorenih ljudskih 
mogućnosti, kao sfera u kojoj se uspostavlja ljudska sloboda. 

Kada je o Hegelu reč, jedno od čuvenijih mesta u njegovoj filozofi-
ji predstavlja promišljanje sazrevanja samosvesti kroz dijalektiku odno-
sa priznavanja. U poznatoj priči o gospodaru i robu Hegel misaono razvi-
ja svu složenost borbe za priznanje koja ide i do samih ekstrema, „stavlja-
njem života na kocku, čime se potvrđuje sloboda“7. Tek ta krajnja odvaž-
nost, uz rad i unutrašnje oblikovanje vlastitog smisla, dostiže istinu prizna-
nja. Treba imati u vidu i da se Hegelova praktička filozofija fundira u poj-
mu slobodne volje, a razvojna dinamika praktičkog sveta posmatra se tu u 
odnosima individualne i opšte slobodne volje. Iako Hegel posmatra indivi-
dualnu slobodnu volju kao osnovu praktičkog sveta ona nužno ulazi u od-
nose vlastitog samoposredovanja, jedan složen u sebi protivrečan proces 
uspostavljanja opšte slobodne volje. Tako nastaje područje ostvarene druš-
tvene slobode, koje se prema Hegelovom shvatanju, pojavljuje kao unu-
trašnja svrha i istina modernog praktičkog života. Prema tome, država je 
onaj momenat običajnosnog sveta koji u potpunosti harmonizuje odnose 
pojedinačne i društvene slobode.

5 B. Spinoza, Teološko politički traktat, str 244.
6 I. Kant, Zasnivanje metafizike morala, str. 105.
7 G. W. F. Hegel, Fenomenologija duha, str. 124.
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Ovom stanovištu oštro je suprotstavljeno liberalno, koje insistira na 
izvornosti individualne slobode. I kada je reč o samom društvu, ono nema 
sklonosti da za vodeću uzme misao o društvenoj slobodi, već društvo po-
smatra na jedan udrobljen atomizirani način. Stoga filozofski liberalizam 
kritikuje hegelijansku tradiciju okrenutu etatizmu, kao vid zarobljavanja 
pojedinca. Za ovu poziciju tipično je Milovo stanovište izgrađeno na ličnoj 
nezavisnosti pojedinca, koje kritički propituje granice građanske i politič-
ke slobode pojedinca. Ovaj smer liberalne rasprave o slobodi u velikoj me-
ri istakao je značaj unutrašnje svesti i gotovo bezuslovne slobode mišlje-
nja, te svestranog razvoja ličnosti. „Sloboda, koja to ime zaslužuje, jeste u 
tome, da mi sami svoju sopstvenu sreću svojim putem tražimo, da nam ni-
ko ne smeta u tome, dokle mi njemu ne smetamo ili mu ne stajemo na put, 
da on svoju sreću postigne“8, kaže Mil. Osim toga, veliki odjek imala je i 
Milova misao o slobodnom tržištu ideja kao uslovu napretka znanja. Ona 
je usmerila interes na racionalnost u društvenom životu i potrebu da sva 
uverenja budu podložna javnoj kritici.

Savremenu filozofsku refleksiju o slobodi posebno odlikuje to što se 
ona bitno misaono zadobija iz promišljanja egzistencije, jedne specifične 
filozofske vizure sada okrenute neponovljivosti i potrešenosti ljudskog ži-
vota. Na taj način savremena filozofija problem slobode mišljenja reflek-
tuje kao „osvetljenje komunikacije iz njezinih mnogostrukih izvora na na-
čin obuhvatnog“9, kako ističe Jaspers. Njegov stav o bezgraničnoj komu-
nikaciji kao obuhvatnoj bitnoj volji filozofskog verovanja predstavlja od-
luku „za put u čovjeko-bitak“. To znači da postanemo svesni mogućnosti 
da živimo jedni s drugima, govorimo jedni s drugima, slobodno mislimo i 
zahvaljujući tome nađemo put do istine i „da tek na tom putu zapravo po-
stanemo mi sami (selbst)“10. 

Sartrova egzistencijalistička filozofija možda najeksplicitnije u vla-
stito središte postavlja pitanje slobode. Fundamentalnost prethođenja eg-
zistencije esenciji, negiranje pojma ljudske prirode, ljudska situacija na-
puštenosti otvara uvid u svu dramatiku ljudskog života u slobodi. Čovek 
paradoksalno najpre nije ništa! „To znači da čovjek najprije egzistira, da 
sebe susreće, iskrsava u svijetu i da zatim sebe definira“11, veli Sartr. Čo-

8 Dž. S. Mil, O slobodi, str. 17.
9 K. Jaspers, Filozofija u budućnosti, str. 272. 
10 K. Jaspers, Filozofija u budućnosti, str. 273.
11 Ž. P. Sartr, Egzistencijalizam je humanizam, str. 10.
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vek sebe bira i čini, on sebe subjektivno živi u vidu projekta – sebe baca 
spram budućnosti – sebe iznalazi, formira vlastite vrednosti i uveliko sebi 
samom vazda izmiče. Tako je čovek izvorno postavljen na svoju slobodu 
i otuda polaže, kako to kaže Sartr, „totalnu odgovornost za njegovu egzi-
stenciju.“12 Tako se shvata da je jedina sudbina ona koju čovek sam iznađe 
i stvori vlastitim angažovanjem! To znači da čovek može jedini stožer smi-
sla pronaći u samom sebi, ujedno postajući i stožer smisla za celokupno 
čovečanstvo. I tako, čineći vlastite izbore u životu, mi ih činimo zapravo 
za sve ljude. Pojava teskobe je pravi znak ovog osećaja odgovornosti, te 
muke, te osuđenosti da zaista živimo slobodno.

Sloboda mišljenja u filozofiji 

Filozofsko mišljenje je u svim epohama težilo da dosegne slobodu 
mišljenja i održi je makar u svom osobenom filozofskom etru. To se, pre 
svega, pojavljivalo kao preduslov filozofske diskusije, a šire posmatrano 
kao neophodan uslov izgradnje filozofske kulture u jednom društvu. Stu-
pajući na College de France Merlo-Ponti je u svom pristupnom predava-
nju istakao kao vodeću ideju ove visoke škole ideju slobodnog istraživa-
nja, na uštrb prenošenja već stečene istine13. Danas je uvreženo mišljenje 
da je Helada bila prapostojbina filozofije upravo stoga što je razvila sasvim 
poseban smisao za slobodu mišljenja, za duh racionalne kritičke raspra-
ve14, kako bi to rekao Poper. Nešto od tog duha uvek osetimo prilikom či-
tanja Platonovih dijaloga, kao na primer kada se u Gozbi razvije živi raz-
govor o ljubavi iz sasvim različitih misaonih uglova. Posle ovakvih razgo-
vora ljudi otvorenih za duhovni susret, spremnih da podele svoje mišlje-
nje, uživaju u lepoti različitog stanovišta bez nužne težnje ka eliminaciji i 
da u tom procesu ujedno uče od drugih, oni se zaista sa osećajem ispunje-
nosti mogu razići kao mudriji. To bliže znači biti životno vođen sokratov-
skim filozofskim ne-znanjem. U težnji da shvatimo šta je to učinilo Hele-
ne tako otvorenim za slobodu mišljenja zaustavimo se na kratko na moti-
vu misaonog pluralizma.

U svetu starih Grka subjektivna sloboda se tek mukotrpno probija-
la. Živeli su u harmoničnom jedinstvu praktičkog života čiju je unutrašnju 

12 Ž. P. Sartr, Egzistencijalizam je humanizam, str. 11.
13 V. M. Merlo-Ponti, Pohvala filozofiji, str. 7.
14 K. Poper, U potrazi za boljim svetom, str. 151.
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uglavnom nekonfliktnu dinamiku osiguravao sistem običaja. Bez snažni-
jih elemenata subjektivnosti u helenskoj kulturi i pod okriljem veoma flek-
sibilne politeističke religije koja nije imala razvijenu dogmatiku, Heleni 
su za naše pojmove mogli slobodno da misle oslonjeni samo na vlastiti ra-
zum, a u društvenom ispoljavanju vlastitih mišljenja bili su živo zaintere-
sovani za shvatanja različita od svojih. Sve to dovelo je do neverovatnog 
uspona filozofije i njene vodeće pozicije u helenskoj kulturi.

Šta se nakon helenskog doba dogodilo sa slobodom mišljenja, kako 
se ona zadugo povukla iz društvenog života i šta su bili uzroci tome? Pre-
ma Fukou15, monoteističke religije judaizam i hrišćanstvo su svojom pa-
stirskom moći učinile trajnu promenu evropskog senzibiliteta, zatvarajući 
vrata ne samo razvijenom helenskom osećaju za misaoni pluralizam, nego 
i kritičkom duhu Helade. Apsolutno potčinjavanje tuđoj volji, što je bila 
volja verskih pastira, kroz brigu za spas poverenih duša, proizvelo je epo-
halni preokret u evropskom odnosu prema slobodi mišljenja. Hijerarhijsko 
ustrojstvo Crkve, njena viševekovna dominacija u društvenom životu, ten-
denciozno podređivanje filozofije teologiji i gušenje kritičkog duha svaka-
ko su bili oni sudbonosni elementi srednjevekovnog sveta pogubni po slo-
bodu mišljenja. Štaviše, samo ustrojstvo srednjevekovnog praktičkog ži-
vota indukovalo je netolerantne odnose i gubitak smisla za poštovanje mi-
saone različitosti.

Međutim, i srednjevekovlje je uspelo naposletku da se u nekim aspek-
tima vine do slobodoumlja u sferi mišljenja. O tome je sa posebnim pošto-
vanjem pisao Herder: „Nepravedan je prekor koji se upućuje ovoj slobodi 
rasprave kao sasvim beskorisnoj vežbi u srednjem veku, jer je baš tada ova 
sloboda bila neprocenjiva, Nije li sama Reformacija započela zaklanja-
njem iza zakona o raspravama i upotrebom njihove slobode kao zaštitom? 
Kada su od manastirskih škola postali univerziteti, tj. mesta za borbu i vi-
teštvo sa slobodom dobijenom od pape i cara, time je otvoreno široko polje 
za uvežbavanje i izoštravanje jezika, prisebnosti duhovitosti i oštroumno-
sti učenih učesnika u raspravi. Dakle, zahvalnost dugujemo svakom sred-
njovekovnom duhu rasprave i svakom vladaru koji je stvorio učene dvor-
ce ovako prefinjene građe.“16 I čini se da se tu probija jedna Spinozina neo-
bična misao, naime, ona koja tvrdi da se čovek svog mišljenja ne može od-
reći čak i kada bi to hteo. I pored višestrukih mogućnosti uticaja na druge 

15 M. Fuko, Hrušćanstvo i pastirska moć, str. 247- 252.
16 J. G. Herder, Ideje za filozofiju povesti čovečanstva, str. 312.
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ljude i njihova mišljenja, o čemu istorija živopisno svedoči, „ipak svak ra-
di po svome i mišljenja su toliko različita koliko i ukusi“17, kaže Spinoza.

Mukotrpno probijanje evropske kulture ka slobodi mišljenja u No-
vom veku kretalo se vijugavim stazama. Na njima je filozofija igrala zna-
čajnu ulogu smirujući verske strasti, fanatizam različitih spektara, podsti-
čući političku toleranciju i opšti društveni smisao za pluralizam. Možda je 
najvažnije od svega to što je postepeno krčila put ka političkoj slobodi. Pa 
ipak, tegobno osvojena pravna garancija slobode mišljenja do danas je sa-
mo povremeno i mestimično dovodila do stvarnog razvoja društvenog ose-
ćaja za poštovanje misaone različitosti. O tome uverljivo govori Jaspers, 
koji smatra da je sloboda mišljenja samo središte filozofske obrazovano-
sti. „Filozofska je vjera nedjeljiva od potpune spremnosti za komunikaci-
ju. Jer prava istina izrasta samo u nazočnosti obuhvatnog“18, tvrdi Jaspers. 
Ona, prema Jaspersu, nailazi danas na temeljna protivljenja, koja potiču iz 
ustrojstva moderne i savremene kulture. Filozofska vera u komunikaciju 
smatra se utopističkom, zbog subjektivnih strasti, interesa i nagnuća koja 
vode današnjeg čoveka. Stoga se umesto komunikacije zagovara red oli-
čen u pravnom poretku.

Ono što povezuje sve ove istorijske i misaone tokove jeste sazrela 
svest da osnovu slobodnog mišljenja pojedinca, kao što je to naglasio Po-
per, čini kritička rasprava19. Ona je opet u širem kontekstu određena speci-
fičnostima društva i počiva na političkoj slobodi. „Politička sloboda posta-
je tako za svakog pojedinca preduslov potpunog, slobodnog služenja vla-
stitim umom“20, kaže Poper. Kritičko razmišljanje, ali i sluh za ono mišlje-
nje drugačije od našeg stoje na putu ka društvu slobodnih ljudi. Prema to-
me, bez slobode mišljenja nema govora ni o istinski slobodarskom društvu 
– društvu u kojem svi učestvuju u vršenju vlasti. Konačno, nema ni potpu-
ne političke slobode bez razvijenog i ostvarenog koncepta slobode mišlje-
nja. Slobodarstvo, smatra Gadamer, čini „učestvovanje u tome što je svima 
zajedničko“21. Reč je o razvoju individualnog osećaja za pluralizam i ujed-
no društvenog osećaja za pluralizam, dakle, jedne šire pluralističke atmos-
fere, koja čini da svi mogu učestvovati u celokupnom društvenom živo-
tu. Naravno, to za svoj preduslov ima smanjivanje svakog vida društvene 

17 B. Spinoza, Teološko politički traktat, str 245.
18 K. Jaspers, Filozofija u budućnosti, str. 271.
19 Vidi: K. Poper, U potrazi za boljim svetom, str. 204. 
20 K. Poper, U potrazi za boljim svetom, str. 204.
21 H. G. Gadamer, Evropsko nasleđe, str. 89.
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represije, uključujući i one dublje prikrivene mehanizme gušenja kritičke 
svesti prisutne u savremenom svetu.

Naposletku, možemo pitati i za antropološku osnovu slobode kao što 
je to učinio Gadamer, ili u našem smislu za antropološku osnovu slobode 
mišljenja. Kakvo je to biće čovek kada slobodu mišljenja oseća kao neo-
tuđivu i nepovredivu? Iskoračujući iz prirodnog sveta okrenutog samoodr-
žanju22, sposobnost da bira, a zatim i čovekova svesnost, pre svega svest o 
vlastitoj konačnosti sa kojom živi, upućuju ga na prostor vlastite slobode 
mišljenja. Tako nastaje distanca koja obeležava život čoveka. Velika filo-
zofska misao glasi: čovek je biće koje počiva na svom mišljenju i slobodi! 
Pitamo se: kako ga u tome određuje jezik? 

Učena obrazovanost i sloboda mišljenja

Kako su pismo i razvoj visoke kulture uticali na slobodu mišljenja? S 
jedne strane se pisani tekst uzdiže iz vlastitog vremena, kako Gadamer isti-
če, u univerzalnu sferu otvorenu za povesno iskustvo svakog čoveka, što 
predstavlja put koji spaja različite vekove i epohe. On je stoga najtrajnija, 
najtiša i najdelotvornija tradicija. S druge strane pisana tradicija ograniča-
va i okiva naše mišljenje, kako je tvrdio još davno Herder. „I pamćenje lju-
di i njihova živa duhovna snaga slabila je uz ovo veštački stvoreno pomoć-
no sredstvo unapred označenih misaonih formi.“23 Toga je, po svemu su-
deći, bio svestan još Sokrat, održavajući ideju filozofskog razgovora u sre-
dištu vlastite filozofske delatnosti. Sledeći ga u toj misli Platon je pisao u 
dijaloškoj formi, ali je u Pismima ipak otkrio svoju bojazan i nepoverenje 
prema pisanom tekstu. Tu Platon govori o „nedovoljnosti jezika“ Najposle 
kaže: „Stoga se nijedan razuman čovek neće nikada usuditi da svoje misli 
poveri takvom jednom instrumentu, naročito ne jednom tako nepromenlji-
vom kao što je pisani tekst“24 Naime, najdublje stvari nemoguće je iskaza-
ti pomoću reči, one ostaju u ljudskoj duši. A ona bi, misli Herder, „odavno 
klonula pod teretom učenosti i knjiga, da nije nekim razornim revolucija-
ma proviđenje ponovno obezbedilo vazduh našem duhu. Okovan u slovi-
ma, razum se, na kraju mukotrpno kreće; naše najbolje misli zaneme u mr-

22 Vidi: H. G. Gadamer, Evropsko nasleđe, str. 86.
23 J. G. Herder, Ideje za filozofiju povesti čovečanstva, str. 128.
24 Platon, Pisma, VII, str. 66
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tvim pisanim crtama.“25 Ovo mišljenje biće naposletku blisko i Hajdegeru 
koji će reći: „U pisanom, mišljenje lako gubi svoju pokretljivost.“26 Zašto 
se to događa mišljenju u jezičkoj sredini? Iako zavičajno povezano s jezi-
kom, mišljenje se ne da do kraja u njemu ispoljiti. Zašto jezik nije oruđe 
mišljenja, zašto je neposlušan?

Inspirisan Hajdegerovim uvidima Gadamer je ukazao na jedan veoma 
značajan problem – problem nalaženja jezika. „A to mi sada izgleda zaista 
velika zaprepašćujuća drama filozofije, što je ona stalan napor oko nalaže-
nja jezika, patetično se može reći: postojano trpljenje jezičke nužde“27, ka-
že Gadamer, neodoljivo podsećajući na malopre spomenute Platonove mu-
ke iz Pisama. Nas zaista u filozofji tišti svest o nedovoljnosti jezika, o nje-
govoj skučenosti. Njegova samozaboravnost, predrasude nošene jezikom 
umanjuju nam šanse da u jezičkoj sredini izrazimo vlastite misli. Pored to-
ga, jezik ostaje duboko nesvestan i neosvešćen u pojedinačnoj svesti. Otu-
da značajnu ulogu ima pojmovno-istorijsko istraživanje koje razgrće ono 
skrivanje mišljenja otuđenim jezikom. Tako se iznova obnavlja život jezi-
ka, njegova fluidnost, ponovo se obnavlja „misaona napetost“ i stiče „vir-
tuelnost živog govora“28. Otuda je izvorni medijum filozofije upravo raz-
govor, „živi“ govor, jezik u svojoj izvornoj povezanosti sa mišljenjem ko-
ji mišljenju pruža slobodu. Prisetimo se da se težnja za filozofijom rađa iz 
stava da „postoji nešto da se vidi i da se kaže“29, kako kaže Merlo-Ponti, 
jezik je neraskidivo vezan za filozofsko mišljenje, te je stoga filozof čovek 
„koji se budi i govori“30!

Ono što suštinski određuje duboki odnos jezika i mišljenja, onaj s 
kojim filozofija oduvek nekako računa, jeste reciprocitet univerzalnosti. 
Uz sve do sada reflektovane manjkavosti njihovog odnosa, univerzalnosti 
uma odgovara univerzalnost jezika! Gadamer kaže: „Ne postoji ništa što 
bi bilo principijelno isključeno iz mogućnosti kazivanja, samo ukoliko mi-
šljenje nešto misli.“31 Tako izlazi na videlo za sada još uvek samo slutnja 
da je skriveno, maglovito rodno mesto i jednom i drugom sloboda, da je to 
ta njihova zavičajna neraskidiva veza.

25 J. G. Herder, Ideje za filozofiju povesti čovečanstva, str. 119.
26 M. Hajdeger, O humanizmu, str. 7.
27 H. G. Gadamer, Pohvala teoriji, str. 35.
28 H. G. Gadamer, Pohvala teoriji, str. 44.
29 M. Merlo-Ponti, Pohvala filozofiji, str. 39.
30 M. Merlo-Ponti, Pohvala filozofiji, str. 57.
31 H. G. Gadamer, Pohvala teoriji, str. 90.
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Naposletku, neposredna upućenost čoveka na jezik i govor u društve-
nom životu, što se u filozofiji aktivno ističe još od antičkog doba, govo-
ri nam o jezičkoj sredini kao izvornoj sredini u kojoj se usklađuju ljudski 
interesi i razvija zajedničko učešće u društvenom životu. „Tako se ljudsko 
društvo“ – piše Gadamer – „jezikom i dogovorom, koji jeste jezik i koji se 
na njemu temelji, uzdiže iznad zakona trenutka i iznad pojedinčevog istra-
javanja na samom sebi.“32 Na taj način se nedovoljnost jezika, njegovo za-
kidanje premeće u šansu da gradimo zajedničku budućnost. Da, ta nasušna 
potreba da nađemo zajednički jezik sa drugima, da se sa njima sporazume-
mo, da u zadacima čovečanstva učestvujemo zajedno i pored sve manjka-
vosti jezika suštinski određuje našu ljudskost. Zato je filozof izvorno upu-
ćen na logos, logos koji praizvorno znači govor.

Sloboda postmetafizičkog mišljenja

Višemilenijumski napori filozofije da pronađe ili stvori vlastito pod-
ručje slobodnog mišljenja rezultirali su u savremenoj filozofiji potrebom 
da se iznađe mišljenje oslobođeno tradicionalnog shvatanja o sistemskom 
filozofiranju, da se mišljenje postavi na vlastitoj slobodi. Pozni Hajdege-
rovi radovi markantna su mesta vansistemskog i vanmetodološkog iskuša-
vanja filozofskog mišljenja. Ono bi se svakako moglo zvati i postmetafi-
zičko mišljenje. Hajdegerov pokušaj da se iskorači iz predstavnog mišlje-
nja, da se napusti „područje pukog zauzimanja stavova“33, te da se u tome 
mišljenje pripremi za zahtev koji dolazi od suštine sveta, usmeren je protiv 
onog aktuelnog stanja koje je razorilo blizinu onoga što jeste. Štaviše, br-
zina i dostupnost svih stvari, savremeno prevladavanje svih rastojanja, da-
tost svega, učinili su da uveliko zavlada užas nemišljenja.

Osnovni problem, prema tome, sastoji se u tome što mišljenje čak i u 
sferi filozofije još uvek nije u svom izvornom elementu. Mi bismo rekli u 
elementu vlastite slobode. Još uvek nije učinjen odsudan prodor u suštinu 
svojstvenu mišljenju, nije dosegnuta čistina za sve prisutno i odsutno, nai-
me, ono se do sada bavilo samo razabiranjem. „Osnovna crta dosadašnjeg 
mišljenja jeste predstavljanje“34, tvrdi Hajdeger. Ono nam je dostavljalo 
prisustvujuće, uspostavljalo ga pred nama, reprezentovalo ga nam je, ali se 

32 H. G. Gadamer, Evropsko nasleđe, str. 90.
33 M. Hajdeger, Predavanja i rasprave, str. 145.
34 M. Hajdeger, Predavanja i rasprave, str. 111.
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u tome zbivalo izmicanje onog što se izvorno ima misliti. Tako se usposta-
vilo višeznačno Hajdegerovo pitanje: „šta znači mišljenje?“35 

Odatle se iznova raskriva već ranije postavljen filozofski stav da po-
dručje datog nije područje slobode! Zaći iza njega, zaći u skoku, osluški-
vati izrastanje bića iz njegove suštine, bio bi izvorniji poziv – poziv mi-
šljenja da se udubi u vlastitu suštinu, poziv na njegovo iznalaženje izvor-
no slobodnog područja. Jer naposletku „Mjerodavan smisao pitanja dola-
zi do riječi kada pitamo: što nas zove misliti? Koji je to poziv koji zahtije-
va ljudsko mišljenje?“36 Mišljenje se u svojoj slobodi obraća pozivu, spo-
sobno da okrene leđa vlastitoj tradiciji i iz nje proistekloj filozofskoj meto-
dologiji baziranoj na predstavnom karakteru mišljenja. Ono se na taj način 
nastoji samouspostaviti iz slobode vlastitog odnosa prema stvari mišljenja.

Zaključna razmatranja

Mnogi mislioci poput Herdera verovali su da se Evropa uzvisila iznad 
drugih delova sveta zahvaljujući čitavom spletu izuzetnih okolnosti i do-
gađaja. „Ali taj rang joj je obezbedio pre svega rezultat mnogih zajednič-
kih nastojanja, njeno vlastito umeće. Prema tome, veličanstvenost Evrope 
zasnovana je na delatnosti i izumu, na naukama i zajedničkoj, takmičar-
skoj težnji.“37 Međutim, među retkim shvatanjima evropskog progresa na-
lazi se ono koje, inspirisano Spinozinim uverenjem da je za napredak na-
uke i umetnosti neophodna sloboda mišljenja, kaže da se Evropa uzdigla 
zahvaljujući neobičnom daru slobodnog mišljenja. Pa iako su njeni slobo-
darski putevi nekada bile teško prohodne šumske staze i planinski puteljci 
uz litice, njen plamen se uspeo očuvati.

U svojoj kompleksnosti evropski život je povezao različite kulture, 
jezike i religije. To je bila životna škola za razvoj slobode mišljenja, prili-
ka da se nauči stati pred drugo mišljenje, živo učestvovati u njemu i pre-
poznati sebe u njemu. Sartrovim rečima rečeno: „Da bih došao do bilo ka-
kve istine o sebi, potrebno je da prođem kroz drugog.“38 Tome danas du-
gujemo bogatsvo umetničkog, naučnog i filozofskog stvaralaštva Evrope. 

35 M. Hajdeger, Predavanja i rasprave, str. 111.
36 M. Hajdeger, Što se zove mišljenje?, str. 174.
37 J. G. Herder, Ideje za filozofiju povesti čovečanstva, str. 318.
38 Ž. P. Sartr, Egzistencijalizam je humanizam, str. 30. 
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Na tim osnovama stasala je i gadameovska „svest o raznolikosti ove naše 
Evrope“39, ta temeljna karakteristika evropskog identiteta.

Međutim, mi smo isto tako bili svedoci i brojnih opasnosti koje je do-
nela sloboda mišljenja. Nekada se ćutalo kada je trebalo ukrotiti samovolj-
no mišljenje, zarad slobode ili nekih drugih interesa. Zato nas bolno tišti 
pitanje: koja je cena naše slobode? posebno kada postanemo svesni šta sve 
sloboda može da donese, do kakvog užasa može da nas dovede i sama slo-
boda mišljenja. To je bitna karakteristika ljudskog bića koje živi izvan sebe 
samog. Zaista je bezdan ljudske slobode neizmerno dubok. Njegova zja-
peća dubina počiva na ljudskoj napuštenosti ali istovremeno je usidrena u 
autentičnoj odgovornosti, po Sartru totalnog karaktera, za slobodu drugog 
i ljudski svet koji svojim delovanjem stvaramo.

Autentičnost potekla od slobode u sferi filozofskog mišljenja, koju 
smo ovde nastojali da propitamo samo u najmarkantijim crtama, čini da se 
uveliko složimo sa Merlo-Pontijem u tome da filozof nije baš sasvim real-
no biće. I zaista, njemu u gotovo svakom pristanku „nedostaje nešto ma-
sivno i strasno“40, uvek se u filozofskom vazduhu oseća bezbroj mogućno-
sti, stalno dvoumljenje, propitivanje i samoopozivanje. Kao da filozofsko 
mišljenje nikada ne miruje, ono saučestvuje u slobodi i satkano je od nje, 
ono stalno iznova nastaje samokonstituišući se. Filozofska svest je otu-
da ponajviše vazdušasta - što nalikuje dosta staroj Anaksimenovoj misli – 
usmerena na ono moguće i buduće, okrenuta ka opštem, kritički orijentisa-
na, ona je i u stalnom mimohodu sa svetom i sa njim najprisnije povezana.
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ABOUT FREEDOM OF OPINION 

Abstract 

Nurtured in the bosom of Hellenic philosophy, the freedom of thought/freedom of 
opinion is most closely related with philosophy and its position in culture. And even tho
ugh the European sense of freedom of thought through the epoch has significantly chan
ged to this day, it crystallized in the spirit of philosophical debate, carving more or le
ss to a wider social plan. This paper deals with some typical face and reverse of social 
and personal freedom as a specific freedom of thought/opinion that have marked Eu
ropean culture. It also seeks to give an outline of a more general philosophical reflecti
on on the freedom, to test postmetaphysical inner relation. Also, to explore the influen
ce of the freedom of opinion in the philosophy of the development of the script and lear
ned education. 

Keywords: philosophy, freedom of opinion, Hellenes, monotheistic religion, learned 
education, postmetaphysical thinking.
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ZORICA KUBURIĆ1

OSEĆANJE LIČNE SLOBODE I MENTALNO 
ZDRAVLJE U KONTEKSTU BIBLIJSKIH VREDNOSTI

Rezime

U radu pažnja je usmerena na pitanje lične slobode i pokušaj njenog razumevanja 
preko poruka koje su zapisane u Bibliji. Pitanje slobode razmatrano je u odnosu na reli
gijske vrednosti koje su prisutne u monoteističkim religijama i koje se pre svega odnose 
na pitanje čovekovog pripadanja a potom i slobode koja omogućava autonomiju. Ključno 
pitanje od koga se u radu polazi u razmišljanju o slobodi jeste pitanje odgovornosti i na
čina njenog razvijanja kako u vaspitnim postupcima tako i u psihoterapijskoj praksi. Slo
boda kao osećanje lične i društvene odgovornosti temelj je mentalnog zdravlja. 

Ključne reči: Biblija, sloboda, pripadanje, odgovornost, mentalno zdravlje

Uvod

Povezanost između mentalnog zdravlja i osećanja prihvaćenosti

U ranijim istraživanjima (Kuburić, 1989; 2009) testirala sam teoriju 
Roditeljskog prihvatanja – odbacivanja – PART (Roner, 1984) u kontekstu 
porodičnog funkcionisanja i izgradnje self-koncepta i u okviru religijskih 
verovanja (Kuburić, 1995; 2008; 2014). Kroskulturalna istraživanja uka-
zuju na činjenicu da roditeljsko prihvatanje ima pozitivan uticaj na men-
talno zdravlje dece, dok se osećanje odbačenosti u ranom detinjstvu reflek-
tuje u različitim formama patnje i postupcima odbacivanja sebe što razvi-
ja određeni stepen psihopatologije.

Iznova, u bilo kom sistemu funkcionisanja, ličnost jednostavno po-
staje slobodna, razvija se i biva zdravom ako je primarni uslov zadovo-
ljen (makar u količini minimalnih zahteva) – da bude prihvaćena i voljena. 
Osećanje slobode je posledica osećanja prihvaćenosti i nova forma oseća-
nja psihičkog zdravlja. Takva vrsta slobode nije ugrožavajuća niti po sebe, 
niti po drugog. Ona je razvojna, kreativna, u stanju je da sagleda iz druge 
perspektive, ima refleksivnost koja štiti – jer je utemeljena u naučenoj lju-
bavi.

1 Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, zorica.kuburic@ff.uns.ac.rs
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Prema teorijskom konceptu Erika Eriksona (2008) osam faza psi-
hosocijalnog razvoja čine put do zrelosti i integriteta, a njegov početak je 
u prvoj godini života i fazi poverenja, posle koje dolazi faza autonomije. I 
upravo je tu začetak slobodne volje da se udalji od svog oslonca i od deter-
minizma datosti, koji je Frojd u svom teorijskom konceptu precenio. Slo-
boda utemeljena u poverenju je uspešno nastavljen psihosocijalni razvoj, 
dok druga vrsta slobode, koja nije nastala iz ljubavi, koja nema razvijeno 
osećanje prihvaćenosti i sigurnosti, nastaje na temelju potrebe za preživ-
ljavanjem i vodi u potragu za novim, alternativnim izvorima prihvaćeno-
sti – traganju za ljubavlju. No, budući da ta sloboda ne proizlazi iz ljubavi, 
ona postaje zavisna, neslobodna sloboda, haotična, izgubljena, jer nije ro-
đena iz primarnog procesa. To sekundarno povezivanje u kasnijim život-
nim periodima sa „trećim roditeljem“ (Berger, 1980) daje novu šansu za 
preživljavanjem, za svesno prihvatanje i novo učenje. Uspeh je moguć i na 
tom trnovitom putu, ali su tu potrebne „žrtve“ onih koji su „nedužni“. Ta-
da se uspostavlja nova perspektiva sagledavanja vlastite prošlosti, integri-
šu novi načini razumevanja i mišljenja o pojavama koje su bile traumatič-
ne, o osobama koje su izneverile, o životu koji nije ispunio očekivanja, i u 
kontekstu realnosti krene se u osvajanje vlastite slobode od onoga što nas 
je vezivalo u čvor patologije.

Dakle, možemo se složiti da je psihičko zdravlje utemeljeno u oseća-
nju sigurnosti i u osećanju slobode, te da se već u ranom detinjstvu postav-
ljaju temelji ovoj zdravoj dinamici. Prema teoriji Erika Eriksona (2008), 
prva godina života tka bazično poverenje, potom se kreće u fazu autono-
mije, u osvajanje slobode, u diferencijaciju koja formira nove granice oko 
vlastitog „ja“, granice koje treba da budu dovoljno čvrste da štite i dovolj-
no propustljive da omoguće komunikaciju sa spoljašnjim svetom.

Ako bismo ličnost sagledali kao jedan sistem koji je zaštićen, onda on 
postaje i slobodan, u meri prisutne sigurnosti. Sloboda odvajanja mogla bi 
biti proporcionalna slobodi povezivanja. Što više ljubavi, to više slobode 
za nesmetani psihofizički razvoj u svetu kakav on realno jeste. Ljubav ko-
ja povezuje i sloboda koja razdvaja su dva neophodna temelja psihičkog 
zdravlja, poput disanja, poput života koji se kreće. Bez osećanja prihvaće-
nosti i bazičnog poverenja, bez ljubavi, dakle, nema ni slobode. Jer da bi 
čovek kao zrela ličnost bio i slobodan, potrebno je da preuzme odgovor-
nost za sebe, za druge ljude u svom okruženju i za život koji kreira svojim 
načinom odnošenja prema realnosti. Da bi u tom svom svetu imao oseća-
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nje lične slobode, potrebno je da je već iskusio osećanje prihvaćenosti ko-
je je bazirano na bezuslovnom prihvatanju i kao naučenu formu primenio 
na ostatak sveta koji nije „ja“.

Mišljenje u funkciji mentalnog zdravlja

Razmišljanje o mišljenju vodi nas u postavljanje pitanja o vrstama 
mišljenja, o funkcijama koje mišljenje ima u životu čoveka, o načinima ka-
ko se razvijaju pojedine vrste mišljenja i o njihovom međusobnom odnosu. 
Rasprave na temu odnosa dogmatskog i kritičkog mišljenja, konvergen-
tnog i divergentnog, konkretnog i apstraktnog, pa još u različitim oblasti-
ma života i rada podsticajna su i mogu doprineti boljem razumevanju pro-
blema mentalnog zdravlja. Utisak koji se stiče jeste da se krećemo između 
krajnosti, te da je „mera“ tajna uspeha u svemu, da je kombinacija delova 
ono što određuje kvalitet same celine koja se iskazuje u svom funkcionisa-
nju. Iz ugla procenjivanja značaja mišljenja uopšte za mentalno zdravlje, a 
potom i značaja kvaliteta samog mišljenja, u ovom radu postavljam pita-
nje značaja vrednosti na kojima se ono zasniva.

Kako postoji dominantni lični stil funkcionisanja, tako možemo go-
voriti i o kulturi koja ima svoj stil i koja je formirana na jednoj paradigmi 
mišljenja i ponašanja. Sećamo se testova inteligencije i kroskulturnih istra-
živanja koja su zanemarivala kontekst u kome se radi istraživanje. Kro-
skulturna istraživanja bavila su se i procesom mišljenja i ukazivala na po-
vezanost kulture i načina mišljenja, a jedno od njih bavilo se upoređiva-
njem Zapada i Istoka (Han i Northoff, 2008). Han, Shihui (2010) tvrdi da 
su ljudi u zapadnoj kulturi (Evropa i Amerika) skloni analitičkom kongni-
tivnom stilu, koji je usmeren na istaknuti objekat, dok su u Istočnoj Azij-
skoj kulturi (Kina, Japan, Koreja) više skloni holističkom kognitivnom sti-
lu, koji više pažnje poklanja poreklu i kontekstu.

Inspiracija za pridavanje većeg značaja mišljenju u odnosu na druge 
psihičke procese datira još iz gimnazijskih dana i časova psihologije, seća-
nje na zadatak: kako spojiti svih devet tačaka sa četiri crte u jednom pote
zu, bez dizanja olovke, a da su pri tom tačke poređane u tri reda. Zadatak 
je težak zato što skoro svi smatraju da ne treba preći izvan pretpostavlje-
nog okvira. U okviru naše teme o slobodi, jedan aspekt slobode mogli bi-
smo nazvati „razmišljanje izvan okvira“, a ono je upravo kvalitet kreativ-
nog mišljenja. Kreativnost je u stanju da povezuje ono što na prvi pogled 
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nije povezano, da prelazi granice uobičajenog, da se kreće haotično, nu-
di neviđeno. Značaj viđenja iz tuđe perspektive je takođe deo kreativno-
sti i divergentnog mišljenja, a ono se podstiče i na fizičkom planu tako što 
se uvežbava u oblasti konkretnog, da bi se potom apstrahovalo i primenji-
valo mentalno. 

Na fizičkom planu, da bismo lakše pomogli sagledavanje iz druge 
perspektive, možemo se i fizički smestiti u jednu poziciju dok razmišlja-
mo, pa se preseliti na drugo mesto i tada sagledati s druge strane. U tera-
pijskom procesu sistemske porodične terapije to radimo tako što postavi-
mo praznu stolicu i zamolimo klijenta da sedne na nju dok razmišlja šta bi 
druga strana o nekom problemu kazala. Dakle, postoje dve različite strane 
i ta promena perspektive omogućava slobodno mišljenje. Ta vrsta veštine 
mišljenja iz pozicije drugog značajna je za razvijanje tolerancije i stava ra-
zumevanja da drugi ljudi imaju drugačiju perspektivu i da drugačije misle.

Sloboda u kretanju podrazumeva kretanje koje ne sledi pravilne for-
me poput kretanja u okvirima kvadrata, kocke, kruga. Začarani krugovi su 
upravo nesloboda kretanja izvan postavljenog okvira. Ona se manifestuje 
i na fizičkom i na mentalnom planu. Recimo opsesivnost kao vrsta neslo-
bode, potreba da se bude u nekim okvirima, hodanje po crti ili njeno izbe-
gavanje, ta pravilnost zarobljava, zato je sloboda mišljenja i bivanja pro-
izvod nepravilnog kretanja, izvan okvira, izvan spolja postavljenih grani-
ca, izvan heteronomije verskih pravila. Prava sloboda je utemeljena u sebi 
samoj, u granicama koje se nalaze unutar slobodne ličnosti, koje se osla-
njaju na vrednosti a ne samo na norme. Norma je potrebna onima koji ni-
su slobodni, koji nemaju u sebi razvijen osećaj šta znači biti slobodan i si-
guran, koji nemaju razvijen sistem vrednosti. Tako se legalizam utemeljuje 
pre slobode, poput osećanja prihvaćenosti koje se utemeljuje u poverenju 
da bi se moglo krenuti u slobodu. Tako se i legalizam postavlja kao granica 
formirana od normi, da bi se potom prepoznala u vrednostima i dala slobo-
du lakog prepoznavanja hijerarhije u konfliktnim situacijama odlučivanja. 

Pitanje koje se u ovim relacijama odnosa „tela“ i „duše“ nameće, je-
ste šta ima jaču moć uticaja na mentalno zdravlje? Da li „telo“, tj. samo 
ponašanje i pokret koji nosi neku ideju, ili je dovoljna mentalna slika da 
bi se izazvala promena u paradigmi mišljenja. Svakako da bi bila potreb-
na istraživanja da bi se našao odgovor, a jedno od njih sugeriše da polo-
žaj tela nije toliko važan kao stanje uma kojeg ti položaji potiču (Lipicki i 
Byrne, 2005).
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Dakle, ljubav učimo iz postupaka zadovoljavanja naših potreba i od-
govora na njih. Sigurnost nastaje iskustvom, sloboda je posledica postoja-
nja povezanosti. Poticanje na slobodu prvo se odvija u fizičkom svetu, pr-
vim koracima, ovladavanjem veština, kretanjem od poznatog ka nepozna-
tom. Učenje pravilima je učenje o slobodi, paradoksalno, ali tako i prve re-
cepte pravimo po tačnim uputstvima iz recepta, potom krećemo u slobodu 
varijacija i istraživanje. Tako se i mišljenje zasniva na činjenicama, zna-
nju, informacijama, iskustvu, ono je poput osećanja odraz, refleksija, samo 
naša reakcija na svet u nama i oko nas. To je kvalitet koji nastaje iz kvan-
titeta, to je drugo lice života. To je umetnost. 

Sloboda kao reč

U potrazi za višeslojnim značenjem reči „sloboda“, pogledala sam u 
Sistematski rečnik srpskohrvatskog jezika (Jovanovć, Atanacković, 1980) 
koji ukazuje da reč sloboda ima brojene mogućnosti primene. Kao uvod u 
konkretizaciju pojma slobode i njegovog značenja za mentalno zdravlje u 
kontekstu biblijskih iskaza i vrednosti na kojima je hrišćansko verovanje 
zasnovano, navešću redom kako je u indeksu poređano: 

• sloboda;
• sloboda veroispovesti; 
• sloboda volje; 
• sloboda govora; 
• sloboda govora, zbora i javnog okupljanja; 
• sloboda dogovora; 
• sloboda zbora i dogovora; 
• sloboda izbora životnog poziva; 
• sloboda izražavanja; 
• sloboda izražavanja mišljenja; 
• sloboda izražavanja svoje nacionalnosti i upotrebe svog jezika; 
• sloboda informacije i propagande; 
• sloboda istraživanja i prikupljanja podataka; 
• sloboda javnog mišljenja; 
• sloboda korišćenja vazdušnog prostora; 
• sloboda kretanja; 
• sloboda kretanja i nastanjivanja, 
• sloboda ličnosti; 
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• sloboda misli; 
• sloboda misli i opredeljenja čoveka; 
• sloboda mišljenja; 
• sloboda naučnog i umetničkog stvaranja; 
• sloboda naučnog rada; 
• sloboda nepovredivosti stana; 
• sloboda od samovolje; 
• sloboda ophođenja; 
• sloboda pisama; 
• sloboda rada; 
• sloboda raspravljanja; 
• sloboda ribolova; 
• sloboda savesti; 
• sloboda saobraćaja; 
• sloboda testiranja; 
• sloboda u okviru zakonskih propisa; 
• sloboda ugovaranja; 
• sloboda udruživanja; 
• sloboda upotrebe manjinskog jezika; 
• sloboda štampe; 
• slobodan; 
• slobodan govor; 
• slobodan građanin; 
• slobodan dan; 
• slobodan duh; 
• slobodan život; 
• slobodan izbor; 
• slobodan izbor zanimanja; 
• slobodan izbor zaposlenja; 
• slobodan izlaz; 
• slobodan je; 
• slobodan kao ptica na grani; 
• slobodan karakter; 
• slobodan književnik; 
• slobodan mislilac; 
• slobodan od svih obaveza; 
• slobodan od svih ograničenja; 
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• slobodan od svih odnosa; 
• slobodan od svih uslova; 
• slobodan po naravi; 
• slobodan po prirodi; 
• slobodan pešak; 
• slobodan prevoz; 
• slobodan prelaz; 
• slobodan pristup; 
• slobodan prolaz; 
• slobodan promet; 
• slobodan prostor; 
• slobodan rad; 
• slobodan rečni signal; 
• slobodan stil; 
• slobodan stih; 
• slobodan ulaz; 
• slobodan umetnik; 
• slobodan čovek (Jovanović, Atanacković, 1980:1299–1300).

Toliko lepih iskaza slobode i njenih produkata, od slobode veroispo-
vesti do slobodnog čoveka. Putevi slobode vode u nastajanje slobodnog bi-
ća, iskustveno. Jedno je sloboda kao apstraktni pojam, a drugo je biti slo-
bodan kao konkretno biće u osobinama ličnosti ili nekoj dinamičkoj akci-
ji. Kao i ljubav što nosi moć beskonačnih primena (Kuburić, 2012). Poput 
konkretizacije pojma ljubavi u vaspitnim postupcima roditelja, tako i slo-
boda može imati svoju primenu u bezbrojnim varijacijama autonomnog 
mišljenja, osećanja i ponašanja.

U ovom tekstu pokušavam da razumem problem slobode u kontekstu 
biblijskih poruka, radi potrebe osmišljavanja mentalnog zdravlja vernika 
koji svoja uverenja temelje na Bibliji. I u indeksu, sasvim slučajno, slobo-
da veroispovesti se nalazi na početku. Zašto su verske slobode toliko važ-
ne? Možemo reći da su religijski stavovi važni jer pokreću najvažnija pita-
nja koja se odnose na život i smrt, na smisao postojanja, na svrhu i cilj, te 
da se kao najvažnije opredeljenje konkretizuje u pojedinačne životne filo-
zofije. Tako je stil života prožet religijskim vrednostima i utiče na mišlje-
nje, osećanja i ponašanja. Zato je važno razjasniti ključne pojmove koji su 
noseći u religiji i razjasniti njene poruke. 



54 Zorica Kuburić

Da li je moguća sloboda mišljenja kada je reč o verskim učenjima?

Kritičari religije polaze od činjenice da je religija zasnovana na do-
gmi. Vernici smatraju da nije primereno dovoditi u pitanje verska uče-
nja. S druge strane, zrelost u veri upravo se postiže prolaskom kroz fa-
zu sumnje u kojoj se nanovo sve dovodi u pitanje i preispituje. Ova kri-
za vernika bi trebalo da vodi u zrelost i viši nivo religioznosti koji je do-
stigao mir i potpuno pouzdanje prevazilaženjem legalizma, postajanjem 
slobodne ličnosti koja je razrešila sumnje i kojoj su odgovori upotpuni-
li mapu uma u sjedinjenju racionalnog, emocionalnog i bihejvioralnog 
odgovora. Naime, sloboda je postignuta upravo prolaskom kroz vlasti-
to preispitivanje. 

Imam utisak da su dogme poput devet tačaka iz navedenog zadat-
ka koje čine da jedna grupa vernika misli unutar označenih tačaka, dok 
druga grupa ima slobodu da misli izvan zamišljenog okvira i da ih ne 
doživljava kao granice, već kao putokaze. Nepostojeće granice u real-
nosti ipak postoje u svesti i ograničavaju kretanje. Zadatak da se po-
vežu devet tačaka u jednom potezu je dobra ilustracija. Zadatak koji je 
teško rešiti ako se ne izađe izvan zamišljenog ograničenja, koje u sušti-
ni i ne postoji. Dakle, naše nas pretpostavke, da nešto jeste ili nije, za-
robljavaju. Zato je sloboda mišljenja i veština slobodnog mišljenja naj-
važnije umeće koje vodi ostalim slobodama i uravnoteženom i zdra-
vom životu. 

Metafora koja mi razjašnjava problem s dogmama u religiji i razli-
čitim odnosom prema njima je da su one „malo ovde, malo onde“ (Isa-
ija 28,13) date odvojeno kao tačke u zadatku povezivanja. Jedna grupa 
vernika te tačke povezuje unutar zamišljene ograde postavljenih tača-
ka – to bi bili legalisti, za koje bismo rekli da su ograničeni u mišljenju. 
Druga grupa ne pretpostavlja da postoji ograničenje u kretanju unutar 
zamišljene ograde, i oni izlaze iz okvira – rekli bismo slobodno rešava-
jući problem na jedino mogući način. Nemoć rešavanja tog problema le-
ži samo u mišljenju koje je sputalo dolaženje do rešenja. Dakle, dogme 
postoje, one su putokaz, ali kretanje u integraciji tih dogmi, pouka, uče-
nja, iskustava iz prethodnih generacija s religijskim vrednostima, zavisi 
od svakog pojedinca i njegove sposobnosti da misli funkcionalno. Za-
to su u istoj religiji sa istim porukama, na istim tekstovima, moguće ra-
zličite interpretacije.
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Da li je Biblija dogma ili dijalog?

Pitanje je koliko je značajno mišljenje u životu uopšte. Šta još pored 
mišljenja upravlja čovekovim životom? Da li veću moć u donošenju od-
luka i u ponašanju ima ono što mislimo ili ono što osećamo? Da li se ose-
ćanja i mišljenje potkrepljuju i šta je tu starije? Da li je Biblija knjiga ko-
ja podstiče dijalog ili iznosi dogme o kojima nema dijaloga? Da li u Bibli-
ji imamo orijentaciju i odgovore na ta pitanja?

Moj prvi susret s Biblijom bio je na časovima srpskog jezika i knji-
ževnosti u Kruševačkoj gimnaziji (1969). Oduševljenje koje sam tada do-
živela, čitajući pre svega Novi Zavet, promenilo je i preusmerilo moje ra-
zumevanje života. Od bavljenja matematikom, koja je bila moja prva lju-
bav, preusmerila sam se na traganje koje matematički pojam beskonačne 
prave i beskonačnih brojeva preusmerava u beskonačno biće i bezuslovnu 
ljubav koja se u Novom Zavetu i Hristovom životu konkretizovala u reči i 
dela. U to vreme, za mene je lepota bila u dobroti onoga koji „prođe čineći 
dobro“ (Dela 10,38). Traganja traju i dalje a „reč“ je neiscrpni izvor kojim 
se nadahnjujem, posebno u pisanom tekstu, tekstu koji ima svoje trajanje 
od nekoliko milenijuma. „Nosači reči“ menjali su se, trošili, a sama „reč“ 
se sačuvala na novim „hardverima“. Možda ta pisana reč i nije slobodna, 
ali je dijalog s njom slobodan i traje vekovima, iznova.

U Rečniku književnih termina za Bibliju ili Sveto pismo piše da je u 
celokupnom svom kanonskom sastavu Starog i Novog zaveta, osnovna sa-
kralna knjiga hrišćanske religije. Kao knjiga starozavetnog kanona, Bibli-
ja je i sveta knjiga jevrejske (mojsijevske) religije. Biblija sadrži veoma 
raznorodne tekstove u kojima dolazi do izražaja starojevrejska, helenistič-
ka i starohrišćanska tradicija. Tekstovi su nastali između petnaestoga veka 
pre i drugog veka nove ere, na hebrejskom i aramejskom, odnosno na hele-
nističkom grčkom jeziku (Bogdanović, 1985:73). 

Od vremena svog nastajanja do danas Biblija je čuvana, često kao sa-
kriveno blago u nekim tajnim skrovištima, koje danas naučnici pronalaze i 
pokušavaju da dešifruju i uporede s onim drugim načinom čuvanja kada su 
oduševljeni tekstom i vođeni verom prepisivali kao „originalni“ tekst, od 
papirusa do novih tehnologija. Prevođenje tekstova Biblije na maternje je-
zike drugih naroda je takođe duga tradicija i posebno područje istraživanja.

U ovom tekstu bavićemo se varijantom prevoda Biblije na srpski je-
zik i porukama koje su povezane sa rečju „sloboda“. Moj način bavljenja 
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biblijskim tekstom jeste pokušaj interpretacije, pokušaj razlistavanja razli-
čitih razumevanja poruka i njihov uticaj na život pojedinca i grupe koja je 
prihvati (Kuburić, 2014; 2017). 

Pokušaću da biblijskom tekstu priđem selektivno prateći značenje re-
či sloboda u kontekstu u kom se upotrebljava, i potom pokušati da razu-
mem koliko su te poruke različito interpretirane i koja od interpretacija bi 
se mogla vrednovati kao racionalno mišljenje, koje ima potencijale zdra-
vog psihičkog funkcionisanja. 

Biblijski narativ o problemu slobode

Prema analizi sadržaja tekstova 104 stiha u kojima se pojavljuje reč 
sloboda, pokušaćemo da razumemo vrednosni sistem koji se reflektuje u 
tekstovima koje ovom prilikom izvlačimo iz šireg konteksta i pokušavamo 
da razumemo poruku reči „sloboda“ u samoj rečenici. Stihove koji se po-
navljaju izostaviću iz navođenja.

Starozavetni koncept slobode

I zaprijeti Gospod Bog čovjeku govoreći: jedi slobodno sa svakoga drveta 
u vrtu; ali s drveta od znanja dobra i zla, s njega ne jedi (1. Moj. 2,16.17).

Prva poruka na koju nailazimo u Bibliji odnosi se na slobodu i nje-
ne granice. Život i smrt su, kao izborne kategorije, od samog početka bi-
le u čovekovim rukama. Ovde nije reč o nepostojećoj zabrani, o zamišlje-
nim granicama, ovde je zabrana bila jasna i granica jasno postavljena kao 
upozorenje da je prelazak te granice, kao provalija, smrtonosan. Ali nije 
bilo ograde, samo mentalno saznanje, bez iskustva, bazirano na poverenju. 
I upravo poljuljano poverenje u „Reč“ onoga ko je dao, dovelo je do isku-
šenja koje je slobodu pretvorilo u ropstvo čiji je cilj bio „poznanje dobra 
i zla“ (1. Moj. 2,17). I potom na tom putu, gde cvetaju ruže i raste trnje, 
spoznaja dobra i zla putem iskustva traje i poučava da je sloboda vrednost 
koja nosi sa sobom rizik, te da je učenje na vlastitom iskustvu sâm život.

I reče Avimeleh Avramu: evo, zemlja ti je moja otvorena, živi slobodno 
gdje ti je volja (1. Moj. 20,15).
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Ne ulazeći u detalje događaja u kome je Avimeleh uzeo Saru od Avra-
ma i potom je vratio s iskustvom Božije objave u snu (1. Moj. 20,6), ovde se 
pokreće pitanje prelaska granice, sagrešenje bez namere, jer je Avimeleh, ne 
znajući pravu istinu, uzeo Saru od Avrama. I zahvaljujući čistoti srca, svo-
joj čistoj savesti i iskrenim motivima, bio sačuvan od greha. I taj veliki Avi-
meleh daje slobodu Avramu da živi unutar granica njegove zemlje – gde god 
želi. Sloboda ima svoje granice unutar poseda onoga ko je daje. Moguće je 
da je teritorija oko drveta poznanja dobra i zla bila tuđa teritorija.

A treći dan kad oni bijahu u bolovima, uzeše dva sina Jakovljeva, Simeun i 
Levije, braća Dinina, svaki svoj mač i uđoše slobodno u grad i pobiše sve 
muškinje (1. Moj. 34,25).

Ponovo na „tuđoj zemlji“ sada se pojavljuje zabrana povezana sa sek-
sualnošću i sa granicama koje dele „nas“ od „njih“. Dinina braća, koja su 
vođena slobodom potkrepljenom gnevom i osvetom, pobiše sve muškar-
ce, a žene i decu odvedoše (1. Moj. 34,29). Jakovljev strah od novih osve-
ta sinovi su ućutkali odbranom devojačke časti. Poruka je iskustveno pot-
krepljena da je sloboda odgovornost i da su posledice često s nepredvidi-
vim eskalacijama koje mogu da imaju ukus smrti.

Ne bojte se, dakle; ja ću hraniti vas i vašu djecu. Tako ih utješi i oslobodi 
(1. Moj. 50,21).

Umesto osvete za zlo koje su mu učinila braća, Josif uzvraća dobrim, 
sa obrazloženjem: „Vi ste mislili zlo po me, ali je Bog mislio dobro, da uči-
ni što se danas zbiva, da se sačuva u životu mnogi narod“ (1. Moj. 50.20). 
Poruka ohrabruje, oslobađa krivice one koji su se već pokajali za svoje po-
našanje. Onaj ko čini dobro onome ko mu je učinio zlo, to može ako mi-
sli i veruje da sve ima svoj smisao i da „onima koji ljube Boga sve ide na 
dobro“ (Rim. 8,28).

Ako kupiš roba Jevrejina, šest godina neka ti služi, a sedme nek otide slo-
bodan bez otkupa. (2. Moj. 21,2).
Ako ko udari po oku roba svojega ili robinju svoju, te mu pokvari oko, da 
ga otpusti slobodna za oko njegovo. I ako izbije zub robu svojemu ili ro-
binji svojoj, da ga pusti slobodna za zub njegov (2. Moj. 21, 26-27).
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Odnos čoveka prema čoveku i pitanje slobode je tema koja prati Bi-
bliju. Iz stihova o šestogodišnjem robovanju i oslobađanju sedme godine 
možemo prepoznati da je sloboda zagarantovana trajno, dok ropstvo ima 
svoje vremensko ograničenje. Kad se rob oslobodi, on je trajno slobodan. 
Druga vrsta oslobađanja jeste ako se nehumano prema robu izvrši nasilje. 
Razmišljam o nasilju u porodici i ženama koje trpe nasilje. Možda je po-
ruka da nasilnik gubi pravo „posedovanja“ bilo roba ili žene ako ih povre-
di. Čak i u robovlasničkom sistemu onog vremena postajala su pravila za-
štite onih koji nemaju slobodu.

Nemoj mrzeti na brata svojega u srcu svojem; slobodno iskaraj bližnjega 
svojega, i nemoj trpjeti grijeha na njemu (3. Moj. 19,17).

Poruka koja upućuje na asertivno ponašanje, na otvoren odnos prema 
svojim emocijama, da se ne potiskuje mržnja, da se slobodan bude u odno-
su prema drugome, da se ne mrzi i ne ogovara okolo, već da se otvoreno i 
direktno komunicira. Ljubav koja se iskazuje prihvatanjem bića i stalnim 
ispravljanjem pojedinosti. Sloboda ide uz iskrenost, uz dobronamernost, i 
ima cilj da bude bolje, da se sačuva onaj ko se voli, dok je mržnja destruk-
tivna, ona ne popravlja, ona uništava.

I posvetite godinu pedesetu, i proglasite slobodu u zemlji svima koji žive 
u njoj; to neka vam je oprosna godina, i tada se vratite svaki na svoju bašti-
nu, i svaki u rod svoj vratite se (3. Moj. 25.10).

Oprosna godina, posle pola veka, u kontekstu vlasništva nad zemljom 
ide s obrazloženjem: „da se zemlja ne prodaje za svagda, jer je moja ze-
mlja, a vi ste došljaci i ukućani kod mene“ (3. Moj. 25,23). Moja asocija-
cija da je ovde važna sloboda čuvanja svojih korena, sloboda pripadanja. 
Proglasiti slobodu u zemlji svima koji žive u njoj je fantastična poruka, 
koja se bazira na oproštenju svih dugova. Savremenim jezikom govoreći, 
reč je o vrsti resetovanja, postavljanja stvari na svoja mesta. U socijalnom 
kontekstu sloboda od ropskog rada.

I rekoše mu ljudi oni: mi smo nečisti od mrtvaca; zašto da nam nije slo-
bodno prinijeti žrtvu Gospodu u vrijeme zajedno sa sinovima Izrailjevi-
jem? (4. Moj. 9,7). 
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Greh i krivica su osnovni pojmovi koje susrećemo u Bibliji. Način na 
koji se čovek odnosi prema svojoj krivici je prikazan u dva oblika. Jedan je 
prihvatanje krivice, priznavanje i oslobađanje od nje, drugi je nošenje svog 
greha poput Sizifa, i to je lični izbor. Pasha i njena uloga u oslobađanju od 
krivice ima duboku poruku. Druga šansa je data onima koji su nečisti od 
mrtvaca i onima koji su na putu. Sloboda je u tome da čovek slobodno pri-
stupi svom očišćenju, da svoj greh očisti. Ako neće, onda će ga nositi sâm.

I kakva je sama zemlja, je li rodna ili nerodna, ima li u njoj drveta ili ne-
ma; budite slobodni, i uzmite roda one zemlje. A tada bješe vrijeme prvom 
grožđu (4. Moj. 13,21). 

Dobar primer za značaj mišljenja. Uhode su imale zadatak da uhode 
zemlju i posle 40 dana su se vratili sa izveštajem. Imali su zadatak da odu 
i slobodno uzmu plodove te zemlje i donesu ih, da bi ohrabrili narod lepo-
tom zemlje koja ih čeka. Međutim, oni su prosuli „zao glas“ koji je glasio: 
„i činjaše nam se da smo prema njima kao skakavci, taki se i njima činja-
smo“ (4. Moj. 13.33-34) i obeshrabrili ih da oni to ne mogu. Zaključak ko-
ji odvlači od akcije i poduhvata. Tako je ideja o zemlji u kojoj teče med i 
mleko postala daleka i nemoguća. Ako negde postoji Raj, ili spasenje, ili 
večni život, sve je to lepo, ali mi to ne možemo. Ta poruka je poruka obe-
shrabrenja, to je prelamanje ideje u pravcu destrukcije. Ohrabriti i osnaži-
ti je postupak napredovanja, obeshrabriti je možda realno, ali nije funkcio-
nalno. Greh preuveličavanja tuđeg značaja i smanjivanje svoje moći. A na 
taj put uputio ih je neko ko je imao širu sliku od njih samih. Poruka uka-
zuje na moć vere.

Ko se skoro bude oženio, neka ne ide na vojsku, i ne nameći na nj nikakvo-
ga posla; neka bude slobodan u kući svojoj godinu dana i neka se radu-
je sa ženom svojom koju je doveo (5. Moj. 24,5).

Slobodan od vojske, slobodan od posla, slobodan da se raduje po ceo 
dan sa ženom koju je doveo. Godinu dana poštede radi radovanja u zajed-
ništvu sa bračnim drugom. Koliko je značajna institucija braka i prva go-
dina braka, poput prve godine života novorođenčeta! Temelji se postavlja-
ju na početku, i na njima se gradi porodica. Poruka je proživotna i ohra-
bruje ljubav i radovanje.
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Budite slobodni i hrabri, i ne bojte se i ne plašite se od njih; jer Gos-
pod Bog tvoj ide s tobom, neće odstupiti od tebe, niti će te ostaviti. Po-
tom dozva Mojsije Isusa, i reče mu pred svijem Izrailjem: budi slobodan 
i hrabar; jer ćeš ti ući s ovijem narodom u zemlju za koju se zakleo Gos-
pod ocima njihovijem da će im je dati, i ti ćeš im je razdijeliti u našljed-
stvo (5. Moj. 31, 6.7).
Samo budi slobodan i hrabar da držiš i tvoriš sve po zakonu koji ti je 
zapovjedio Mojsije sluga moj, ne odstupaj od njega ni nadesno ni nalijevo, 
da bi napredovao kuda god pođeš. Nijesam li ti zapovjedio: budi slobodan 
i hrabar? ne boj se i ne plaši se; jer je s tobom Gospod Bog tvoj kuda god 
ideš (Isus Navin 1, 6–9).
I tako reče David Solomonu sinu svojemu: budi slobodan i hrabar, i ra-
di, ne boj se i ne plaši se, jer će Gospod Bog, Bog moj, biti s tobom, neće 
te ostaviti niti će odstupiti od tebe, dokle ne završiš sav posao za službu u 
domu Gospodnjem (1. Dnev. 28,20).
Budite slobodni i hrabri, ne bojte se i ne plašite se cara asirskoga, ni svega 
mnoštva što je s njim, jer je s nama veći nego s njim. S njim je mišica tjele-
sna a s nama je Gospod Bog naš da nam pomaže i da bije naše bojeve. I na-
rod se osloni na riječi Jezekije, cara Judina (2. Dnev. 32, 7-8). 

Kada si slobodan onda si i hrabar. A jemstvo je onaj na koga se osla-
njaš. Nisi nikada sâm. Dve vrste oslonca su: čovek i Bog. Zašto je narod 
spreman da veruje onome što je izvan realnosti?

Uzdaj se u Gospoda, budi slobodan; neka bude srce tvoje krjepko, uzdaj 
se u Gospoda (Ps. 27,14).
Budite slobodni, i neka bude jako srce vaše, svi koji se u Gospoda uzda-
te (Ps. 31,24).
Gospod mi je Pomoćnik: slobodno ću gledati u neprijatelje svoje (Ps. 118,7).
Hodiću slobodno, jer tražim zapovijesti tvoje (Ps. 119,45). 
U dan, u koji zazvah, ti si me uslišio, dunuo slobodu u dušu moju 
(Ps. 138,3). 

U Bibliji prepoznajemo ova dva lica slobode, jedno koje nadahnjuje 
mudre i drugo koje nadahnjuje bezumne; jedno unutar zakona, drugo ko-
je ga krši. Sloboda je unutar poštovanja zakona, ona je okružena granica-
ma izvan kojih je nesloboda. Paradoks prepoznajemo i u odnosu na slobo-
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du. Religija daje izvanrednu moć, osnažuje slabe. Sloboda je dar, osećanje 
da si zaštićen, da se ne plašiš. 

Lud vjeruje svašta, a pametan pazi na svoje korake. Mudar se boji i ukla-
nja od zla, a bezuman navire i slobodan je (Priče 14, 15.16). 

Ovde se pojavljuje sloboda u tom drugom kontekstu, sloboda u zlu, 
nasuprot slobode u dobru, sloboda koja ne propituje, i sloboda koja se pla-
ši zla. Dakle, ovo drugo razumevanje slobode je u kontekstu nepromišlje-
nosti. S jedne strane imamo slobodu koja je razvojna i podsticajna da se 
napreduje i osvaja, da se postiže i nemoguće. S druge strane u Bibliji pro-
nalazimo poruku da je drugo lice slobode sloboda koja je bezumna, nepro-
mišljena i koja radi u korist svoje štete.

Duh je Gospoda Boga na meni, jer me Gospod pomaza da javljam dobre 
glase krotkima, posla me da zavijem ranjene u srcu, da oglasim zaroblje-
nima slobodu i sužnjima da će im se otvoriti tamnica (Isaija 61,1).
Muči se i viči, kćeri sionska, kao porodilja, jer ćeš izaći iz grada i stanova-
ćeš u polju, i otići ćeš u Vavilon; ondje ćeš se osloboditi, ondje će te isku-
piti Gospod iz ruku neprijatelja tvojih (Mihej 4,10).

Novozavetni koncept slobode

I odgovarajući Isus reče zakonicima i farisejima govoreći: je li slobodno 
u subotu iscjeljivati? A oni oćutješe. I dohvativši ga se iscijeli ga i otpu-
sti (Luka 14, 3-4).

Pitanje odnosa između dve vrednosti, zakon i poštovanje subote i či-
njenja dobra i isceljivanja. I ovom prilikom u Hristovom ponašanju iska-
zuje se značaj vrednosti nad značajem pravila koje je pogrešno protuma-
čeno, tj. postoji i hijerarhija. Sloboda činjenja dobra je uvek iznad slobo-
de da se ne radi u sveto vreme, jer „subota je načinjena čovjeka radi, a ni-
je čovjek subote radi“ (Mar. 2,27).

I gle, kako govori slobodno i ništa mu ne vele: da ne doznaše naši knezo-
vi da je On zaista Hristos? (Jovan 7,26).
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A Jevreji ga opkoliše, i govorahu mu: dokle ćeš mučiti duše naše? Ako si 
ti Hristos kaži nam slobodno. Isus im odgovori: ja vam kazah, pa ne vje-
rujete. Djela koja tvorim Ja u ime Oca svojega, ona svjedoče za mene (Jo-
van 10, 24.45). 

„Kaži slobodno“ – kažu oni Hristu, a on im odgovara da onima ko-
ji ne veruju nisu dovoljne reči, potrebna su dela, i on ih poziva da provere 
svoju veru, da je utvrde na delima. S druge strane Tomi je rekao da je ve-
ća vera vera na reč, nego na proveru. Tako znamo da ima velika i mala ve-
ra, da je vera stepenovana kategorija. I ljubav može biti velika i mala, i lju-
bav ima svoju meru.

A kad vidješe slobodu Petrovu i Jovanovu, i znajući da su ljudi neknjiževni 
i prosti, divljahu se, a znadijahu ih da bijahu s Isusom (Dela 4,13).
I pošto se oni pomoliše Bogu zatrese se mjesto gdje bijahu sabrani, i napuni-
še se svi Duha Svetoga, i govorahu riječ Božiju sa slobodom (Dela 4,31).
A Varnava ga uze i dovede k apostolima, i kaza im kako na putu vidje Gos-
poda, i kako mu govori, i kako u Damasku slobodno propovijeda ime Isu-
sovo (Dela 4, 36.28). 
I bijaše s njima i ulazi u Jerusalim i izlazi i slobodno propovijedaše ime 
Gospoda Isusa (Dela 9, 27.28). 
A Pavle i Varnava oslobodivši se rekoše: vama je najprije trebalo da se go-
vori riječ Božija; ali kad je odbacujete, i sami se pokazujete da nijeste do-
stojni vječnoga života, evo se obrćemo k neznabošcima (Dela 13,46). 
I ovaj poče slobodno propovijedati po zbornicama (Dela 18,26).
I ušavši u zbornicu govoraše slobodno tri mjeseca učeći i uvjeravajući za 
carstvo Božije (Dela 19,8).
Je li mi slobodno govoriti što tebi? A on reče: zar umiješ grčki? (Dela 
21,37)
Ali vam opet, braćo, slobodno pisah nekoliko da vam napomenem radi 
blagodati koja mi je dana od Boga (Rimljanima 15.15).
Imajući, dakle, takvu nadu s velikom slobodom radimo (2. Kor. 3,12).

Svi tekstovi iz dela apostolskih ukazuju na slobodu govora, slobodu 
propovedanja hrišćanske ideje, slobodu pisanja iste.
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Sve mi je slobodno, ali nije sve na korist; sve mi je slobodno, ali neću da 
što ovlada mnome (1. Kor. 6,12). 

U ovom paradigmatičnom tekstu prepoznajemo razumevanje slobode 
u smislu slobode ličnosti od bilo kojih konkretnih porobljivača. Pragma-
tično razumevanje slobode, slobodni smo u formi, a sadržaj određuje da li 
je to na korist ili na štetu. Sloboda je svakako pozitivna vrednost koja je i 
moguća ako ima svoja dva pola. Sloboda koja je funkcionalna u ostvari-
vanju cilja i sloboda koja nije korisna, koja je destruktivna, samoporaža-
vajuća.

Ali se čuvajte da kako ova sloboda vaša ne postane spoticanje slabima. 
Jer ako tebe, koji imaš razum, vidi ko u idolskoj crkvi gdje sjediš za trpe-
zom, neće li njegova savjest, slaba budući, osloboditi se da jede idolske žr-
tve? (1. Kor. 8,9.10).
Jer premda sam slobodan od sviju, svima sebe učinih robom, da ih više 
pridobijem (1. Kor. 9,19–26).
Ali ne govorim za savjest tvoju, nego drugoga; jer zašto da moju slobodu 
sudi savjest drugoga? (1. kor. 10.23–29).
A Gospod je Duh: a gdje je Duh ondje je sloboda (2. Kor. 3,17).
Stojte, dakle, u slobodi kojom nas Hristos oslobodi, i ne dajte se opet u 
jaram ropstva uhvatiti (Galatima 5,1).
Jer ste vi, braćo, na slobodu pozvani: samo da vaša sloboda ne bude na že-
lju tjelesnu, nego iz ljubavi služite jedan drugome (Gal. 5.13).

Sloboda se ne vidi često kao prednost. Ona je odgovornost ne samo 
za sebe već i za drugoga. Problem savesti i njenih nivoa razvijenosti uka-
zuje da je veća sloboda utemeljena na dobroj savesti. Poruka apostola Pa-
vla i njegovog iskustva u kome je pokušavao da „svima bude sve“, da im 
se približi u razumevanju i sličnosti da bi ih potom pridobio za spasenje. 
Možda bismo ovaj postupak razumeli kao empatiju i identifikaciju. Ov-
de mi se čini bitnim kontekst u kome se suprotstavljaju dva koncepta re-
ligioznosti – legalistički i ontološki. Jer sva pravila na kojima se gradi re-
ligijski život su ništa u odnosu na ljubav i zajedništvo s onim koji je bi-
će ljubavi.



64 Zorica Kuburić

Toga radi ako i imam veliku slobodu u Hristu da ti zapovijedam što je 
potrebno. Ali opet molim ljubavi radi, ja koji sam takav kao starac Pavle, a 
sad sužanj Isusa Hrista (Fil. 1,8.9).
Da pristupimo, dakle, slobodno prijestolu blagodati, da primimo milost i 
nađemo blagodat za vrijeme kad nam zatreba pomoć (Jevr. 4,16).
Ne odbacujte, dakle, slobode svoje, koja ima veliku platu (Jevr. 10,35–39).
Tako govorite i tako tvorite kao oni koji će zakonom slobode biti suđe-
ni; Jer će onome biti sud bez milosti koji ne čini milosti (Jakov, 2,12.13).
I obećavaju im slobodu, a sami su robovi pogibli; jer koga ko nadvlada 
onaj mu i robuje (2. Petr. 2,19).
Tijem se ljubav u nama savršuje da imamo slobodu na dan sudni (1. Jo-
vanova 4,17.18).
I ovo je sloboda koju imamo k njemu da ako što molimo po volji njegovoj 
posluša nas (1. Jov. 5,14).

Novozavetni koncept slobode nudi nove vrste slobode. Reč sloboda 
najviše je upotrebljavana u kontekstu slobode govora, slobode pisanja, slo-
bode verovanja i praktikovanja svojih ubeđenja. Poruka slobode utemelje-
na je na poruci Božije ljubavi, ili izjednačavanja reči Bog s rečju ljubav. 
Da bi čovek bio slobodan apostoli ukazuju na potrebu borbe s vlastitim 
strahovima. Strah obeshrabruje i podseca krila za slobodan let. Sud je nei-
zbežna tema kojom se završava pozornica predstavljena u Bibliji. Sud ko-
ji ide prema Zakonu slobode, a on je satkan od milosti.

Sloboda kao rizik

Čini se da Biblija od svog samog početka nosi ideju slobode kao rizi-
ka. U taj rizik je ušao i sâm Bog, stvorivši čoveka kome je dao slobodu da 
pogreši, i čovek je pogrešio, i potom drama traje vekovima, zapisana i na 
stranicama Biblije kao novi poziv na novu slobodu iz neslobode. Kvalitet 
života čoveka ogleda se u sposobnosti odgovornog odnošenja prema da-
toj slobodi. Kada osoba ima priliku da bira, kažemo da je slobodna. Kada 
osoba ima mogućnost da odlučuje sama za sebe, te time preuzima odgo-
vornost za svoje postupke. Postoje ljudi koji, iako imaju slobodu vrlo teš-
ko donose odluke, jer se boje odgovornosti. I takve osobe često imaju na-
rušeno psihičko zdravlje jer misle da ne smeju da pogreše, a kao što zna-
mo greške su neminovne, a perfekcionizam je dodatno opterećenje. Uzrok 
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tome mogu biti neki događaji iz prošlosti koji su ostali podsvesno prisutni, 
pozivajući osobu na oprez da ubuduće ne donosi odluku jer će se ponovno 
„opeći“. Sloboda je rizik u čovekovom životu, koji ponekad može done-
ti prosperitet koji zavisi od odluka koje su donesene, a može doneti i pro-
blem, s kojim se onda treba znati suočiti i rešiti ga na najbolji mogući na-
čin, kako bi mentalno zdravlje ostalo očuvano.

Filozofske osnove psihoterapije i problem slobode

Terapijski pravci zasnovani su na razumevanju čovekove prirode i 
njegovih potreba, a to razumevanje često je inspirisano religijskim učenji-
ma, filozofskim idejama, umetničkim formama izražavanja, ali i naučnim 
i praktičnim proveravanjima efekata terapijskog rada. 

Novi terapijski pravci imaju veliko poverenje u čovekovu prirodu i mo-
gućnosti njegovog razvoja. Terapija ne služi više samo za lečenje već i za 
osnaživanje svih čovekovih potencijala da se razviju u optimalnim moguć-
nostima, za nove doživljaje i permanentni razvoj. Takvo proširivanje granica 
terapijskih ciljeva omogućilo je kreativno primenjivanje brojnih životnih ak-
tivnosti koje doprinose povećanju ličnog zadovoljstva i sazrevanju ličnosti.

Primarni cilj terapije jeste da omogući uspostavljanje emotivne pove-
zanosti, kako sa samim sobom tako i sa drugima, prirodom i svetom kao 
realnim kontekstom života. Razvijati stav samoprihvatanja, navika nego-
vanja sebe, pozitivan odnos prema drugima i prirodi nije nimalo lak zada-
tak, posebno ako je već formiran kao negativni odnos u emotivnom bala-
stu osećanja odbačenosti. Zato je svaki napor da se na kreativan način us-
postavi odnos razumevanja i prihvatanja dobrodošao. 

Metode i tehnike na kojima se zasniva terapijski rad zasnivaju se na 
omogućavanju iskustva, na doživljaju koji svaka ličnost prevodi na sop-
stveni jezik i ugrađuje u reinterpretaciju sveta u kome živi. Put promene i 
izgradnje ponekad polazi direktno od emocija i verbalizacije, ponekad in-
direktno preko kognicija ili samog ponašanja. Koja god forma da je izabra-
na, ona, poput odskočne daske, daje šansu svakom pojedincu da u sopstve-
noj datosti pokrene razvoj i promenu, doprinese pomaku ka boljem vlasti-
tom funkcionisanju. A ono je moguće samo ako je utemeljeno na obe vred-
nosti, na povezanosti i na slobodi. Ako nema povezanosti i pripadanja, čo-
vek je izgubljen, društvena grupa je izolovana. S druge strane, ako nema 
slobode, nema ni odgovornosti niti pripadanja, već robovanja. 
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Pitanje slobode ima svoju praktičnu primenu u psihoterapijskom ra-
du. Racionalno-emocionalna terapija (Marić, 2016) je terapija u kojoj se 
promoviše lična sloboda da se prave izbori u životu. Polazi se od činjeni-
ce da je čovek pogrešivo biće i da ima sklonosti ka racionalnom ali i iraci-
onalnom mišljenju, te time i da izabere slobodu kako će razmišljati, raci-
onalno ili iracionalno. Dakle, terapijski proces podrazumeva pomoć poje-
dincu da prihvati vlastitu slobodu mišljenja, da uvidi razliku između raci-
onalnog i iracionalnog mišljenja, te da usvoji veštinu racionalnog mišlje-
nja koje je funkcionalno. Princip zadovoljstva je takođe zavodljiv i ume da 
zarobi čoveka u kratkoročnom zanosu, potkopavajući dugoročne ciljeve. 
Stoga je terapija usmerena na razumevanje slobode izbora između kratko-
ročnih i dugoročnih zadovoljstava. Sloboda daje podjednako pravo da se 
izabere ono što je proživotno i funkcionalno, ali isto tako i samoporažava-
juće mišljenje, osećanje i ponašanje. Čovek je pozvan da bude slobodan, 
da sâm odlučuje i preuzme odgovornost za svoj život, svoje stavove, svo-
ja osećanja, svoje ponašanje. I kao u novozavetnom načinu lečenja, kada 
Isus Hristos postavlja pitanje bolesnom čoveku: „Hoćeš li da budeš zdrav“ 
(Jovan 5,6), tako se i u terapijskom postupku insistira na slobodi pojedin-
ca da iskaže u kom smeru želi da se kreće njegov život. Stoga je važno na-
učiti postavljati ciljeve, jer su oni iskaz stepena slobode i načina razume-
vanja odgovornosti.

Međutim, pre učenja o slobodi i odgovornosti ide učenje bezuslov-
ne ljubavi. Prihvatanje, a ne odbacivanje, jeste temelj razvoja zrele i zdra-
ve ličnosti, koja je u stanju da preuzme odgovornost za sebe i svoj život. 
Učeći se putem iskustva osećanju bezuslovne ljubavi koja znači prihvata-
nje datosti, bez procenjivanja i uslovljavanja. Ako je život započeo oseća-
njem odbačenosti, da bi se izlečilo osećanje povređenosti potrebno je no-
vo učenje, možda i kroz psihoterapijski proces u kome će se odustati od sa-
moprocenjivanja i na tome graditi pozitivnu sliku o sebi. Korisnije je oslo-
boditi se i samopoštovanja i samosrozavanja, već raditi na samoprihvata-
nju (Marić, 2016).

Razvojni potencijali čovekovog bića proizlaze iz predispozicija u 
koje se ugrađuju varijacije sredinskih uslova života. Tako satkani poje-
dinci, aktivnim prihvatanjem sebe i sveta, izrastaju u ličnosti koje su je-
dinstvene i neponovljive. Uplitanja u život pojedinca brojna su i nesa-
glediva, pa se čovek često pita koliko je vlasnik sopstvenog života. Po-
čevši od porodice, preko uticaja vršnjačkih grupa, do obrazovnog siste-
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ma, religijskih institucija, do medija i globalne mreže uticaja, život po-
jedinca se postepeno gradi i povezuje u odnosima sa sobom, drugim lju-
dima i svetom uopšte. U svakoj fazi svog životnog razvoja čovek po-
stepeno formira granice vlastite odgovornosti u stepenu doživljene slo-
bode. 

Pitanje koje se odnosi na slobodu pojedinca kao i društvenih grupa 
uvek je povezano s pitanjem povezanosti, jer da bi neko bio slobodan po-
trebno je odrediti otklon od čega treba da se oslobodi, od čega je slobodan. 
Zato se u radu bavim konkretizacijom pojmova povezanosti, pripadanja, 
prihvatanja, odbacivanja i slobode u značenjima koja posmatramo u odno-
su na metalno zdravlje.

Osnovna teza koju u radu razvijam odnosi se na tvrdnju da je teistič-
ki pogled na svet racionalan. Odbranu teze zasnivam na filozofskom sta-
vu Alberta Elisa, na kome se zasniva Racionalno emotivno bihejvioralna 
terapija. Albert Elis svoju terapijsku školu zasniva na vrednostima judeo-
hrišćanske religioznosti koja afirmiše život, bezuslovno prihvatanje čove-
ka, insistiranje na promeni iracionalnih uverenja, koja su inače samopora-
žavajuća i destruktivna. Koliko su takva polazišta utemeljena u biblijskim 
vrednostima?

Ako je polazna pretpostavka na kojoj se zasniva REBT da je racional-
nost definisana u odnosu na ciljeve koji su usmereni na život i na sreću, on-
da je racionalno biti vernik i raditi na vlastitom spasenju, tj. verovati u ži-
vot i posle smrti. Dakle, orijentacija ka životu koji ima šanse da prevaziđe 
smrt je racionalno a ne iracionalno uverenje.

Božija ljubav je bezuslovna ljubav: saznajemo na osnovu stihova 
„Može li žena zaboraviti porod svoj da se ne smiluje na čedo utrobe svo-
je? A da bi ga i zaboravila, ja neću zaboraviti tebe“ (Isa. 49,15) i „Ljubim 
te ljubavlju vječnom, zato ti jednako činim milost“ (Jer. 31,3). Bezuslov-
no prihvatanje sebe je stav samoprihvatanja sa svim datostima, i bolji je 
od svih formi ljudskog procenjivanja. Ko prihvata sebe u celini, u stanju 
je da doteruje detalje. Ko ne prihvata sebe, pada u depresiju i zapusti se. 
Depresija je samoodbacivanje. Ko prihvata sebe nema potrebu za lažnim 
predstavljanjem, da pred drugima bude ono što nije. To je prvi dokaz da ne 
prihvata sebe. Ako je poruka Biblije da Bog prihvata i voli čoveka takvog 
kakav jeste onda je lakše verniku da sam prihvati sebe. Zahvalnost glasi: 
„Hvalim te što sam divno sazdan. Divna su dela tvoja, i duša moja to zna 
dobro“ (Psal. 139,14).
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Zaključak

Poruke koje smo mogli izvući iz biblijskih stihova koji su nosili reč 
sloboda ukazuju na smisao same slobode. Biblija upućuje na slobodu i 
ukazuje na njene granice.

Istražujući pojavljivanja reči sloboda u Bibliji, možemo uočiti da je pr-
vi kontekst u kome je čovek pozvan na slobodu jeste sloboda ishrane, koja se 
kretala od drveta života do drveta poznanja dobra i zla. Drugi izazov je slo-
boda stanovanja i sloboda kretanja. Sloboda ima i dimenziju čuvanja časti. 
Biblija ukazuje na ograničeno trajanje ropstva, te da je sloboda moćnija od 
ropstva. Čovek je pozvan na slobodu ponašanja u skladu sa svojim mišlje-
njem i osećanjem. Sloboda je odgovornost za sebe i drugoga. Biblija ukazu-
je na potrebu savetovanja jedni drugih, na potrebu ukazivanja na stranputi-
ce. Biblija, takođe, ukazuje na slobodu vršenja verskih obreda. U okviru in-
dividualnih sloboda društvo treba da obezbedi slobodu od rada i robovanja, 
od vojske i ratovanja u prvoj godini bračnog života, što je povezano sa slo-
bodom radovanja, uživanja i prokreacije. Starozavetni odnos prema proble-
mu slobode bazično je povezan sa osnovnim čovekovim potrebama i ohra-
bruje lične i društvene slobode u funkciji održavanja života u dostojanstvu.

Novozavetna upotreba pojma slobode više se odnosi na slobodu od 
straha, slobodu savesti i slobodu od verskih pritisaka. Sloboda govora je 
najčešće navođena kao osnovna ljudska sloboda ali s ciljem propovedanja 
i pisanja. Sloboda mišljenja i kritičkog preispitivanja verskih učenja pro-
žeta je formom dijaloga. Ponašanje koje ispoljava slobodan čovek zasniva 
se na ličnoj odgovornosti koju odmerava u odnosu na cilj, a taj cilj pove-
zan je sa životom. Krajnji cilj prema kome se vrednuje mišljenje, osećanje 
i ponašanje, jeste spasenje a ono je utemeljeno na Jevanđelju. Sloboda je 
zarobljena u svetu u kome živimo poznanjem dobra i zla. Religijski način 
spasenja dolazi spolja dolaskom Mesije. Pokušaj čoveka da sam sebe spa-
si označen je legalizmom, vrstom duhovne oholosti.

Bezuslovno prihvatanje sebe – nasuprot odbacivanju sebe. Samoosu-
đujući obrasci opasni su po zdravlje. Kad čujemo da neko radi na sebi to 
znači da ne osuđuje sebe, da ne neguje depresiju, samoosuđivanje, krivi-
cu, bes, već da se suočava sa svojim iracionalnostima i da se stalno vraća 
na pravi put, što je racionalno, životno, što vodi ka cilju.

Prihvatanje drugog čoveka – suprotno je odbacivanje drugog. Prihva-
tanje znači negovanje afektivne vezanosti, pokazivanje empatije, saoseća-
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nja, razumevanja, i neodbacivanja. Prihvatanje nije iskorišćavanje drugog 
i ostavljanje kada ti više ne treba. Prihvatanje je rado gledanje u lice dru-
gog takvo kakvo jeste. I kada primetite ono što se može promeniti – dobro-
namerno se ukaže, ali bez očekivanja da on to i mora da promeni.

Prihvatanje realnosti života – odbacivanje realnosti života je ili ludi-
lo ili smrt. Odrastanje podrazumeva uvežbavanje slobode. Reč je o poste-
penom buđenju savesti i rastuće samostalnosti. Teret slobode je u nesigur-
nosti prilikom donošenja odluka. Zato je vera, bazirana na poverenju u se-
be, u druge, u život, u Boga, u budućnost, neophodan vodič u životu. Tako 
se ostvaruje povezanost između osećanja prihvaćenosti i osećanja slobode.
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VLADISLAVA GORDIĆ PETKOVIĆ1

DRUŠTVENI OKVIRI ŽENSKE SLOBODE 
U PROZI MIRJANE NOVAKOVIĆ

Rezime

Tri romana i jedna novela srpske prozaistkinje Mirjane Novaković poslužiće da is
pitamo domen slobode i samoostvarivanja u okvirima književnih dela sa konzistentno 
prisutnim elementima fantastike, socijalne opservacije i analize rodnih predstava. Nove
la Jevanđelje po žednoj sarkastična je distopija locirana u bezimenu državu, identifiko
vanu samo kao Otvoreno društvo. U takvom okruženju, obeleženom lažnim slobodama i 
neprestanom prismotrom, pojavljuje se verski pokret žednih, čiji je vođa žena bez imena, 
a čiji se program sastoji od potrage za sopstvenim imenom i samoodređenjem, koja se u 
ovoj zajednici dosledno osujećuje. Dok Strah i njegov sluga opisuje potragu za vampiri
ma u Srbiji osamnaestog veka iza koje se kriju političke intrige, roman Johann’s 501 ek
sploatiše jednu biblijsku temu – stvaranje sveta. Novi svet nastaje u savremenom Beogra
du, pod okriljem dve moćne tajne organizacije, sukobljene zbog odnosa prema realnosti: 
nju junaci menjaju pod uticajem gljive muhare, koja izoštrava percepciju i omogućuje im 
prelazak u antistvarnost. Roman Tito je umro ima obeležja detektivskog romana ali je za
pravo apokaliptički triler: u dekonstruisanju socijalne stratifikacije, identiteta i jezika da
našnjeg vremena, Mirjana Novaković prvu dekadu dvadeset prvog veka suprotstavlja po
slednjem od svih „zlatnih doba“ jugoslovenske i srpske istorije – vremenu vladavine Jo
sipa Broza. Različite vremenske i ideološke ravni omogućuju autorki da definiciju i ute
meljenje slobode osvetli iz različitih uglova.

Ključne reči: srpska proza, sloboda, društvo, utopija.

U teoriji i istoriji kulture i nauke uvek postoje okidači tumačenja, ili 
poluge kojima možete pomeriti mogućnosti sagledavanja odnosa između 
jezika, identiteta i socijalne stratifikacije. Jedan od takvih oslonaca knji-
ževni istoričar Stiven Grinblat (poznat ponajpre kao izučavalac renesan-
se i šekspirolog) otkriva kada u eseju „Improvizacija moći“ razmatra po-
jam „mobilnog društva“, preuzet od sociologa Danijela Lernera. Premda 
je ovaj koncept razvijen više kao narativni zamajac Grinblatove analize re-
nesansnog subjektiviteta nego kao ishodište dosledno utemeljenog istraži-
vačkog metoda, valja ga razmotriti. Određujući Zapad kao „mobilno druš-

1  Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, vladislava.gordic.petkovic@ff.uns.ac.rs
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tvo“, Lerner objašnjava da je važna osobenost tog sveta mobilnost senzi-
biliteta, odnosno spremnost na promenu u skladu sa promenama: tradici-
onalno društvo utemeljuje se na modelu ograničene ličnosti, koja se opire 
promeni i nije kadra da pronikne u aspekte stanja drugog bića. Ta ograni-
čena ličnost ne poseduje empatiju; tačnije, kod nje nije razvijena sposob-
nost da se identifikuje sa novim aspektima okruženja. Lerner na jednosta-
van način testira ovaj vid empatije – tako što postavlja naizgled banalno 
pitanje: „da postanete urednik novina, kakve biste novine pravili?“, očeku-
jući reakcije ispitanika iz različitih socijalnih i klasnih okruženja.

Nama iznenađujujuć, ali za viševekovni konstrukt mišljenja više ne-
go očekivan odgovor ponudiće pastir iz jednog sela u okolini turske pre-
stonice Ankare: on je, čudeći se Lernerovom pitanju, zapitao kako iko mo-
že od jednog pastira očekivati da na taj način upravlja svetom. Iz ovog od-
govora proizlaze indicije o ličnosti limitiranih sposobnosti, koja neće ni-
kad biti u stanju da promeni svoj društveni status. Grinblat će pastirov od-
govor upotrebiti kao uvod u analizu moći kao umeća da se primeni prome-
na. U njegovom, kako kaže Grinblat, tamerlanovskom odgovoru, indiko-
vana je ograničena ličnost, nesposobna za empatiju. Treba, pritom, reći da 
pastirove reči „Jedan siroti seljak… gospodar celog sveta“ (Grinblat 2011: 
225) autora asociraju na dvodelnu dramu Kristofera Marloa Tamerlan Ve
liki, koja potanko opisuje kako je skitski pastir postao veliki azijski voj-
skovođa; s obzirom na to da pastir insistira na stavu suprotnom od Marlo-
ove koncepcije ekspanzivnog renesansnog humanizma i ambicije koja na-
drasta sve socijalne okvire i moralne obzire, paralela je ironična. Tema ra-
nog modernog subjekta i okolnosti koje ga određuju i oblikuju ne može se 
posmatrati zasebno od koncepta samooblikovanja, na kome Grinblat insi-
stira, ne zato što je samooblikovanje u većoj meri odličje renesanse nego 
što bi to bio slučaj u kontekstu nekog drugog razdoblja ljudske istorije, već 
stoga što se uspostavlja dinamika i disciplina samooblikovanja pod utica-
jem porodice, crkve i države, kao što se uspostavlja i svest da je oblikova-
nje ljudskog identiteta proces kojim se može upravljati, i koji može imati 
odlike umetničkog stvaranja. Grinblat razobličava Lernerove nalaze utoli-
ko što kao primer takve vrste socijalne empatije navodi jednog od najuver-
ljivijih Šekspirovih makijavelističkih junaka, Jaga iz Otela.

Kako se dekonstruišu stereotipi o hijerarhiji, socijalnoj stratifikaciji, 
slobodi delanja i slobodi izbora ponekad najbolje otkriva ne realnost, već 
fikcija kao dimenzija njenog transponovanja. Mirjana Novaković, autor-
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ka dve knjige priča i tri romana, spada među književnice koje se zanimaju 
za paraistorijsku i utopijsku tematiku, za sučeljavanje fantastičnog i reali-
stičkog, kao i za političku i poetičku jezičku invenciju i konstruisanje sli-
ke alternativnih svetova, identiteta junaka u njima, njihovog odnosa pre-
ma ropstvu i slobodi, podaništvu i pobuni. Budući da se razmere ideološ-
ke manipulacije najpre, i neretko najtačnije, očituju upravo u jeziku, pro-
za Mirjane Novaković usmerena je na razotkrivanje semantičkih potenci-
jala u igri ideologija, politika, fantastike i stvarnosti. U preispitivanju gra-
nica svoje emotivne izdržljivosti i moralne doslednosti, njene junakinje i 
junaci ne preispituju prirodu svetoga i prirodu čoveka, već su zaokupljeni 
neobjašnjivim okolnostima i motivima u kojima se dešava čudo, sposob-
nošću ljudskog bića da čudo pojmi i prihvati, razmerama etičkog i politič-
kog u reakcijama i motivaciji onih koji su pozvani da preduzmu odlučuju-
ću promenu na ličnom i socijalnom planu.

Prva knjiga Mirjane Novaković Dunavski apokrifi sačinjena je od 
dve novele, „Gromovske legije“ i „Jevanđelja po žednoj“, koje u geograf-
ski bliskom prostoru ali istorijski udaljenim periodima (prva se dešava u 
vreme Rimskog carstva, druga krajem drugog milenijuma u imaginarnom 
Otvorenom društvu) govore o traganju za Mesijom i iščekivanju čuda. „Je-
vanđelje po žednoj“, delo kojim ćemo se ovde detaljnije pozabaviti, sasto-
ji se od trideset pripovednih fragmenata nejednake dužine, poređanih po 
slovima azbuke. Ovakvo ustrojstvo priče ne služi samo da bi se usposta-
vio red u poremećenoj hronologiji događaja i artikulisala privatna istorija 
glavne junakinje, nego i stoga da bi slučaj uspona, pada i iskupljenja po-
služio kao vodič budućim sledbenicima njene novostečene vere, u nadi da 
će jeretički spis možda jednom biti prihvaćen kao narativ pouke i spasenja.

Nekanonski zapis o žednima ostaće kao svedočanstvo o tome da je 
Spasiteljka ipak došla, da se revolucija, makar i neuspešna, ipak dogodi-
la. Da bi povest koju priča naratorka i učesnica događaja delovala pouz-
dano i autoritativno, mora se poći od krhotina individualnog doživljaja. 
Fragmentacija iskustva je prvi korak u borbi da se tek artikulisani apokrif 
možda u jednom trenutku neizvesne budućnosti institucionalizuje u pravo-
valjanu verziju istorije, u svedočanstvo o susretu sa čudom. Na pitanje o 
tome šta uzrokuje segmentirano pripovedanje odgovor možemo naći kod 
hrvatske spisateljice Daše Drndić: „Ne postoji jedna priča, jer i kada je ona 
u romanu prezentirana, opet nije sveobuhvatna, cjelovita, definitivna, ne-
go je fragment kojem bi bilo dobro dati prostor za gibanje, za mijenjanje. 
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Tko je od nas zaokružen? (…) Svi smo od fragmenata, razlomljeni.“ Au-
torka upozorava na posvudašnje prisustvo fragmenta: „Sve je fragment, ži-
vot, povijest, emocije. Pitanje je koliko smo u stanju nositi se s tom sveop-
ćom fragmentacijom, s tim, nazovi, kaosom.“ Daša Drndić naše živote vi-
di „kao kaleidoskop, kao razbijenu sliku u kojoj se permanentno smjenju-
je na tisuće manjih sličica“. Suočen najpre sa obesmišljavanjem sveta ko-
ji predstavlja, pa potom i sa njegovim izvesnim nestankom, fragment se 
ipak trudi da bude snažan i opsesivno relevantan, te da u krajnjoj instanci 
dovede do stvaranja celine. Po rečima Ljiljane Pešikan Ljuštanović, „pri-
povedači Mirjane Novaković oblikuju se poput svojevrsnih demijurga, ne-
kad zlih, nekad sputanih malih bogova koji odlučuju o životu i smrti svo-
jih junaka, ali su i sami beznadno ulovljeni u klopku vlastite priče“ (Peši-
kan Ljuštanović 2009: 394). Glavna junakinja i naratorka shvata da posto-
je dve vrste ljudi: „oni koji veruju da sopstveni unutrašnji red (ili nered) 
mogu da prenose na svet i oni koji znaju da njihovom unutrašnjem neredu 
neće pomoći sigurno postojeći spoljni sklad“ (Novaković 2016: 170). Po-
stavlja se pitanje „šta se dešava kada ovi prvi, gledajući svoje savršenstvo, 
hoće da svima nametnu isto“. Pripovedni glas koji oblikuje „Jevanđelje po 
žednoj“ ne samo kao svedok i protagonista, već i kao autoritet, posredu-
je pouku o tome da se savršenstvo ne može narediti ni urediti, da ono nije 
stvar ni ljudske volje, ni zakonskog dekreta: „Svi ti znaci u koje verujemo, 
ili želimo da verujemo, predstavljaju naše sopstvene zablude, koje su nas 
volšebno napustile i sada tvore zakone ili pravila, ili su stvarni i postoje i 
postojaće mimo nas, ako treba i uprkos nama.“ (Novaković 2016: 1970).

„Jevanđelje po žednoj“ teče po poznatoj socijalnoj i saznajnoj matri-
ci – od junakinjinog prepoznavanja sebe kao neprilagođenog individualca 
u totalitarnom sistemu, do susreta sa religijom koja će joj osmisliti život i 
pomoći joj da oslobodi svoje uzapćene uspomene na detinjstvo, porodicu i 
vreme zabranjenog zajedništva. Ova novela koncipirana je kao svojevrsno 
antijevanđelje: u njoj žene apostoli šire reč Mesijane, Spasiteljke, a umesto 
žeđi za evanđeoskom istinom ispituje se proces buđenja potrage za spo-
znajom u svetu uljuljkanom u lažnoj, ali dobro konstruisanoj i dobro kon-
trolisanoj predstavi idealne države gde su svi srećni, zadovoljni, namire-
ni, napojeni znanjem. Uznemirujuća povest o negativnoj utopiji smeštena 
je u godinu dvehiljaditu, u bezimenu državu označenu kao Otvoreno druš-
tvo, u grad koji se nekada zvao Beograd: koliko se specifičnost pojmova 
koje jezik označava u tom svetu beznadno izgubila pokazaće se kad, pod 
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uticajem žednih, naratorka počne da se priseća toponima kao što je Ava-
la ili idioma kao što je „biti u nebranom grožđu“; kada poželi da se upo-
zna sa sadržajem Biblije, kojoj je pristup ograničen, otkriva nam da se za 
sve što pripada „starim vremenima“ koriste reči „knjige“ i „zaboravljeno“. 
Beograd iz bliske budućnosti postao je deo tog obezličenog i obezimenje-
nog sveta u kom se promovišu postulati nasilne ravnopravnosti i program-
skog ujednačavanja: deo strategija koje to određuju su zadata psihoterapi-
ja, obaveza estetske hirurgije i stimulacija konzumacije droga. Međutim, 
pristup Bibliji je ograničen zbog toga što se ona smatra za „izvor sa koga 
su se napajali svi kršitelji ljudskih prava“ (Novaković 2016: 173); onaj ko 
se odvaži da je čita, biće obavezan na posete psihijatru u narednih šest me-
seci, najmanje dva puta nedeljno. Više ne postoje države, ratovi pa ni ru-
šilačke ljudske strasti, ali ne postoji ni porodica; pravo pojedinca da bude 
samosvojan i unikatan bilo bi znamenje slobode samo kad tu slobodu ne 
bi kontrolisali zastupnici ljudskih prava, zljupovi: oni su nadziračka vlast 
tog prividno slobodnog, otvorenog sveta u kom više ne postoje ni politi-
ka, ni granice, ne postoji ni vera u Boga, pošto se religioznost smatra opa-
snim znamenjem povlačenja u sebe, ludila i straha. Jedini kult u distopij-
skoj zajednici predstavlja Karl Poper, čija dela se dodeljuju kao nagrada 
za građansku ispravnost i čiji hologrami su prisutni po učionicama univer-
ziteta sa kog je proterana matematika i na kom se više ne izučavaju fun-
damentalna znanja: istoriju umetnosti čine lekcije koje se obrađuju „razli-
ke u simulakrumu diskursa tekstila Paka Rabana i Đanija Versačea“ (No-
vaković 2016: 148)

U cilju izjednačavanja građanskih prava i eliminisanja svih razlika, 
nameće se sloboda odlučivanja koja je samo ropstvo druge vrste: namet-
nuta je obaveza genetskih modifikacija, hirurških zahvata i psihoterapi-
ja, tzv. psiholoških oslobađanja, a oslovljavanje ličnim imenima je zabra-
njeno; pravo je svakog pojedinca da u poseti plastičnom hirurgu izabere 
estetsku intervenciju sa diska koji sadrži tačno 65536 oblika noseva, obr-
va, brada, obraza i ostalih delova lica koji su podložni izmeni (Novaković 
2016: 135); može da odluči da promeni boju očiju ili da digne ruku na se-
be, većina zahvata iz oblasti estetske hirurgije je besplatna, a pilulice koje 
Lekarsko društvo preporučuje za samoubistvo neizlečivim nezadovoljnici-
ma deluju munjevito i bezbolno. Namera Otvorenog društva da stvori za-
jednicu potpuno jednakih toliko je čvrsta da su društveni mehanizmi sve-
sno i planski usmereni na potiskivanje svih porodičnih, prijateljskih i lju-
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bavnih veza, i ti napori vode do njihovog potpunog iskorenjivanja. Za ra-
zliku od anonimizovanih i nasilno izjednačenih građana kojima se oduzi-
maju uspomene i privatnost, institucije i konvencije koje utemeljuju moć 
društva imenovane su, ali dosledno svedene na skraćenice. Legalno dos-
tupna droga za metodično proveden samozaborav zove se hiperekstazitri 
ili hekstri, red i mir kontrolišu zljupovi, a ove i slične skraćenice ukazuju 
da se i u deklarativno tolerantnom sistemu, ili pogotovo tamo, jezik zaro-
bljava kako bi bio pod što jačom totalitarnom kontrolom.

U takvom svetu naratorka nenadano saznaje da postoji verski pokret 
žednih, čiji je vođa i prorok žena koja nema ime, jer „onaj ko kaže nje-
no ime ožedni“: religija koju propoveda kao glavni zadatak pojedinca us-
postavlja potragu za sopstvenim imenom, za samoodređenjem. Naratorka 
se na fakultetu gde studira sreće sa sledbenicima Mesijane koja je epitom 
svih ljudskih nesavršenstava, nije genetski modifikovana, govori se da su 
njeni roditelji bili u braku i da je, shodno tome, potekla iz jedne zaborav-
ljene i zanemarene zajednice, iz porodice. Međutim, slično Hristu, Ona je 
otelovljenje bezinteresne ljubavi i požrtvovanja, spremna da oprosti svo-
jim sledbenicima svaku manu, pa i najveći greh – izdaju. Iako je temat-
ski povest o neuspešnom oslobođenju od totalitarne vlasti, „Jevanđelje po 
žednoj“ strukturirano je kao nekakvo Jevanđelje po Judi iz perspektive ju-
nakinje koja je prihvatila veru žednih, izdala je, da bi se potom pokajala i 
odlučila da širi reč te vere. Glavna junakinja Katarina svoje ime nam saop-
štava tek na kraju, nakon odustajanja od samoubistva koje je trebalo da bu-
de njena kazna zbog izdaje Nje, božanstva nesavršenstva. Odustajanje od 
samoubistva je njena poslednja, najrezolutnija pobuna, jer odbijanjem da 
proguta pilulu i ode u smrt pomoću mehanizama i pravila koje je osmislilo 
isto ono navodno slobodno društvo koje je nemilosrdnom akcijom zatrlo 
pobunu a pobunjenima usadilo zaborav, ona nastavlja da bude klica bunta 
koja će jednog dana doneti slobodu od nametnutih sloboda.

Katarina će, dakle, izmeniti Judinu sudbinu: umesto samoubistva kao 
kazne, ona će se posvetiti čuvanju sećanja na božanstvo žednih. Zahvalju-
jući njoj, učenje o različitosti i nesavršenstvu proširiće se i nakon potpunog 
nestanka njegovih sledbenika, biće sačuvano ne samo kao anonimna legen-
da, već kao autorizovano iskustvo. Najveći udar totalitarnom sistemu koji 
oduzima identitet biće autorstvo, identifikacija pojedinca i njegovih razlika.

U najčitanijem romanu Mirjane Novaković Strah i njegov sluga (do 
danas objavljen u osam izdanja) defiluju istorijske, pseudoistorijske, arhe-
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tipske i fiktivne ličnosti koje doprinose zapletu svaka na svoj način: po-
javljuju se filozof Vitgenštajn i fiktivni vampir Sava Savanović, princeza 
Marija Avgusta Turn i Taksis i junak Crnjanskog Vuk Isakovič, Đavo lič-
no i njegov sluga Novak (lik iz narodne epske poezije) dobijaju prostor di-
gresije i vinjete koliko i funkciju odlučujućeg „okretaja zavrtnja“. Zaplet 
romana zasnovan je na autentičnom dokumentu o austrijskoj komisiji ko-
ja 1736. dolazi u Srbiju da proveri istinitost pritužbi seljaka koji su se ža-
lili na napade vampira. Novakovićeva početnu ideju nadograđuje napetim 
i uzbudljivim detaljima koji korespondiraju sa avanturističkim trilerom i 
komercijalnom tematizacijom hrišćanske doktrine. Njeni junaci natprirod-
nu pojavu vide kao pretnju utemeljenom poretku čije su slobode i ropstva 
plod nekad dogovora i sporazuma, nekad obmane i prevare; natprirodno 
postavlja pred njih prepreke, otvara neslućene mogućnosti zloupotrebe a u 
svakom slučaju remeti uspostavljene parametre. Đavola, tako, brine mo-
gućnost da se približio Strašni sud, jer vaskrsenje drugi Hristov dolazak či-
ni izvesnim a njegov relativno lagodni i besciljni život proveden u puto-
vanjima i intrigama dovodi u pitanje. Aleksandar Virtenberški, princezin 
suprug i regent Srbije, koristi istragu o vampirima kako bi zataškao svo-
je izdajničke planove i izdejstvovao političke sporazume. Intrige i politič-
ke igre pojedinaca padaju u senku kad se pojave kolone izbeglica, u begu 
pred najezdom Turaka koji su već zaposeli Niš; oni će biti proglašeni vam-
pirima kako im se ne bi morala pružiti pomoć, osuđeni su na anonimnost i 
ignorisanje. Zavera je moćno oružje svih sukobljenih strana, strategija re-
šavanja problema, potiranja razlika, zataškavanja izdaje i prevare, a deo te 
zavere koji se ne može kontrolisati jeste i natprirodno.

Usamljenik je uvek pretnja i istoriji i utopiji zato što njegova je njego-
va individualna, slobodno izabrana istina pretnja dogovorenoj i ustanov-
ljenoj zvaničnoj verziji istorijskih događaja, a jednako tako i projekciji bu-
dućnosti. U romanu Strah i njegov sluga dve takve pojedinačne vizije su-
kobljavaju se sa istorijom i ideologijom, nadmeću se u pouzdanosti i isto-
vremeno razaraju velelepno zdanje monovalentne istorijske priče. Jedna 
princeza i Satana lično kreću u potragu zajedno, krijući svoje motive i ra-
zloge za učešće u njoj, da bi post festum o poduhvatu ispripovedali bitno 
različite priče. Braneći svoju verziju događaja, koju govori tokom neka-
kve mešavine saslušanja i ispovesti pred visokim crkvenim velikodostoj-
nikom, princeza Marija Avgusta lukavo izjavljuje da „laž živi na pravilima 
zaključivanja“, a da je istina „krivudava i nesmislena“ (Novaković 2001: 
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123). Sloboda iskrivljavanja istine ograničena je, dakle, zakonima logike; 
laž mora biti smislena, dok je istina uvek paradoksalna. I ona i Oto fon Ha-
uzburg (kako se Satana predstavlja) svedoče u prvom licu, detaljno argu-
mentuju svoje viđenje događaja, pokušavaju da manipulišu sagovornikom 
što zarad igre, što zbog straha, i tako kreiraju dva paralelna sveta u koji-
ma egzistiraju različite verzije istih događaja, neprestano poričući jedna 
drugu ili, što je češći slučaj, uzajamno osvešćujući slepe mrlje u percepci-
ji i verbalizaciji viđenog. I Đavolova i Princezina ispovest su naoko kohe-
rentne i potkrepljene, oboje imaju svoje razloge i svoju motivaciju da po-
duhvat uspe i da se istina zaobiđe i oboje su dovoljno uverljivi da se njiho-
va verzija može prihvatiti kao pouzdana. Jezik im pomaže u kreiranju ilu-
zije istine, a čitalac ostaje suočen sa dva besprekorno izvedena sižea jedne 
fabule koje ipak ne uspeva da poveže u koherentno svedočanstvo o potra-
zi za vampirima. Jasno je, međutim, da su vampiri lažni trag i savršeni iz-
govor da se razbukte i imaginacija i ambicija, dok su fantastika i strah pa-
ravan iza kog u potaji dejstvuju politika, ideologija i teorija zavere, ali ni 
razjasnica romana nije samo na to svedena. Ostaje nejasno zbog čega bi-
skup Turn i Valsasina dolazi u Beograd da se pobrine za Đavola, zbog če-
ga će baš on mnogo godina docnije postati princezin ispovednik i islednik, 
istražitelj slučaja, možda i fiktivni autor rukopisa; jednako je nejasna ulo-
ga Princeze, njenog supruga regenta i još nekoliko plemića u padu Niša i 
predaji Beograda. Time se ponovo dokazuje da su natprirodne sile pokriće 
onih političkih, a da čin pripovedanja postaje paralelni vid sticanja moći: 
oni koji su lišeni moći odlučivanja, zanemareni i obespravljeni, stiču moć 
upravljanja onoga trenutka kada steknu vlast nad pričom.

Veoma moćan u svojoj usamljenosti, izolovanosti i zlobi koja je po-
sledica nezadovoljenih ambicija, Đavo koristi sve raspoložive mogućno-
sti da utemelji različitost i ohrabri raznoglasje, a i pored sveg svog oslanja-
nja na laži i manipulaciju, on postaje simbol kritičkog odnosa prema stvar-
nosti. On ima slobodu sumnje u sve – vera u Boga znači da se veruje i u 
neproverljivo, a Princ tame odbija i samu ideju neproverljivosti. Njegovo 
ironično preispitivanje mita, istorije, narodne epike, opšteljudskih vredno-
sti s jedne strane je otpor idolatriji i slepoj poslušnosti; s druge strane, ot-
por redu i hijerarhiji. Umetnost, kaže Đavo, „sama po sebi (…) nije zla, ali 
je laž“ (Novaković 2001: 84); on je nju stvorio, što mu Bog „nikad nije za-
boravio“, budući da je, nedugo potom, stigao „njegov protivudar: istorija“, 
„ponovo priča, ali koja se pretvara da je istina“ (Novaković 2001: 84). Đa-
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vo je uveren da je slika o njemu posledica straha i ideološke prinude,. „Ni-
kad mu nisam obećavao ništa izvanredno i neviđeno“, kaže o svom odno-
su prema Hristu. „Nikad nisam obećavao hlebove namesto kamenja, niti 
let, niti moć. Nikad. Posle su to izmislili da bi me učinili moćnijim i straš-
nijim. Morao sam da budem beskrajno opasan, da bi on bio beskrajno do-
bar.“ (Novaković 2001: 117). Ove reči kao da potvrđuju sistemsku karak-
terizaciju junaka – kako bi iskupili sve vrednosti i nepravde sveta u kome 
žive, oni moraju biti proglašeni za opasne.

Roman Johann’s 501 Mirjane Novaković eksploatiše jednu biblijsku 
temu – stvaranje sveta. Novi svet ne rađa se iz haosa ili tame, već nasta-
je u savremenom Beogradu (u svetu u kom nema interneta i iz kog je čo-
kolada prognana), a deo je rata između dve moćne organizacije; jedna želi 
da izmeni realnost, a druga da zadrži status quo. Put ka alternativnom sve-
tu, takozvanoj antistvarnosti, otvaraju priviđenja izazvana gljivom muha-
rom (amanita muskarija) koja je u drevnim šamanskim ritualima korišće-
na da otvori „vrata percepcije“. Međutim, ulaznica u alternativnu stvarnost 
je pre svega jezik: rečnik (pelago) sa 39 nepoznatih imena i izraza nalazi-
mo na samom početku romana, umesto na kraju, kako je običaj. Sve reči 
u rečniku imaju starogrčki koren, a njihova su značenja vrlo slobodno va-
rirana i improvizovana: pelago je nastalo od pelagos, otvoreno more, do-
čim je pragmamahit onaj ko se bori protiv stvarnosti (pragmatikos). Aso-
cijaciju boraca protiv stvarnosti razdiru sukobi nepomirljivo suprotstavlje-
nih struja: terminom avtenti, u značenju „ubica, autor“ označeni su oni ko-
ji tripom na muhari ulaze u novu stvarnost kao u kreativnu fantaziju, a mi-
litantni „ponoćnici“ mesanihti antistvarnost doživljavaju kao sukob razli-
čitih vizija.

Na samom početku romana beogradska zubarka Jelena Stevanović 
putuje u Aleksinac da bi preuzela nasledstvo svoje pratetke, srebrnu kuti-
ju u kojoj su jedne ženske farmerke: one su pokretač Jeleninog sukoba sa 
članovima tajanstvene organizacije udruženja koji pod halucinogenim dej-
stvom muhare pokušavaju da stvore novi svet, ikumen, a tu nameru na neki 
način ometa upravo kutija u Jeleninom posedu. Suprotno usamljenoj sta-
novnici stvarnosti Jeleni, pobornici antistvarnosti zahtevaju zajedništvo: 
mesanihti deluju u paru, odnosno u zeugmama. Pragmamahit je doslovce 
borac protiv stvarnosti: dok mesanihti menjaju detalje realnog sveta, pra-
gmamahiti ubijaju tako što žrtvu uvuku u agon, uklanjajući je iz pragmati-
kosa i svakog drugog multiverzuma.
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Roman Mirjane Novaković predstavlja efektnu i suptilnu igru imeni-
ma i tradicijama: lek protiv bola koji je tema podzapleta romana zove se 
kajnšmerc, kako bi duhovito i cinično postavio razliku između tradicije i 
postmodernog. Dok je pojam veltšmerca artikulisao bol zbog nemogućno-
sti promene sveta, vreme sadašnje usredsređeno je na ukidanje svakog bo-
la. I sam naslov romana Johann’s 501 semantizuje netipično pomeranje je-
zičkog znaka i značenja: aluzija na poznatu robnu marku signalizira da će 
svet romana biti prividno nalik našem, a ipak zbunjujuće drugačiji, jer Jo-
hann’s 501 nije roba masovne proizvodnje, već unikat koji odlučuje o ra-
zrešenju rata svetova. Ambivalentan odnos prema brendovima podseća na 
radnju romana Vilijama Gibsona Prepoznavanje uzorka, u kom junakinja 
Kejsi Polard pati od alergijske reakcije na tzv. „semiotiku marketinga“, tj. 
burno reaguje na blizinu etiketa i brendova. Međutim, upravo iz tog ra-
zloga Kejsi razvija nepogrešiv instinkt za otkrivanje uspešnih robnih mar-
ki, pa postaje coolhunter, tragalac za idealnim marketinškim proizvodom.

Tito je umro (2011) je roman tranzicijskog bluza i kritičko-nostalgič-
nog sagledavanja političkih zavera u SFRJ. Junakinja romana čija se rad-
nja dešava tokom dve nedelje decembra 2010. je novinarka „Politike“ čija 
je karijera u jednom trenutku krenula nizbrdo: ona živi usamljeno, a uzrok 
njene samoće i izolacije ostaje sakriven od čitaoca, jednako kao i njeno 
ime. Očigledno je da se svojim pisanjem zamerila vladajućoj političkoj 
stranci, da je proglašena za nepodobnu u novinarskoj branši, ali i to da ni-
je izgubila poštovanje svojih šefova, ma koliko oni bili prisiljeni da poštu-
ju političke odluke. Zaplet počinje tako što se alkoholisana realnost junaki-
nje uzdrma jednim saznanjem, koje je zapravo mamac u misteriju: na sla-
vi kod školske drugarice upoznaje nekadašnjeg komunističkog funkcione-
ra Nikolu Babića, koji joj otkriva da su dan i čas Titove smrti najavljeni 
dvanaest godina pre 4. maja 1980. kada je predsednik SFRJ preminuo, i to 
baš u „Politici“, u tekstu iz kulturne rubrike koji najavljuje da će pozoriš-
na predstava „Derviš i smrt“ biti odigrana 4. maja u 15.05. Početna slova 
svakog pasusa u tekstu daju rečenicu „Tito je umro“. Međutim, ovo je tek 
prva od tri misterije u čije će se rešavanje novinarka upustiti. Samo neko-
liko dana docnije, biće pozvana da izveštava sa dvodnevne izborne skup-
štine Demokratske stranke, na insistiranje stranačkog uglednika koji že-
li da ostane anoniman. Uz traženje podataka o autoru misterioznog novin-
skog teksta sa akrostihom koji je, ispostaviće se, lišen slobode pa u zatvo-
ru izvršio samoubistvo (ili ubijen), novinarka pokušava da otkrije zbog če-
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ga stranka koja ju je marginalizovala želi njeno prisustvo na svojoj kon-
venciji. U noći između prvog i drugog dana skupštine Demokratske stran-
ke, mladi i perspektivni kandidat za čelnu partijsku poziciju umire pod ne-
razjašnjenim okolnostima. Brižljivo planirano ubistvo Saše Vrtače ispo-
stavlja se kao posledica materijalnih interesa više ljudi. U rešavanju sluča-
ja pomažu i odmažu junaci koji su proizvod jednog vremena i jedne (mate-
rijalističke i potrošačke) ideologije: korumpirani novinari i nesavesni poli-
cijski inspektori, mlada slikarka Slovakinja iz Kovačice koja radi kao kuć-
na pomoćnica i nevina trpi policijsku torturu, Vrtačina ljubavnica koja sa-
njari o bogatoj udaji, i mnogi drugi, uglavnom pohlepni junaci i antijuna-
ci tranzicione Srbije. Iako smešten u Beograd iz 2010, roman nas istovre-
meno vraća u političke obračune iz Brozovog vremena, i suočava s vrtlo-
gom savremenih tema, poput farmaceutske mafije, elitne prostitucije, taj-
nih službi, unutarstranačkih sukoba.

Pišući u knjizi Izgubljeni testamenti o orvelizaciji uspomena, Milan 
Kundera je pokušao da nas ubedi da smo stvarnost u komunizmu gledali 
kao goru nego što je bila zato što smo tu prošlost nasilno literarizovali, pri-
lagođavajući je jednom stereotipu nemara, represije i propadanja (Kunde-
ra 1995: 259). Junakinja je spremna da laže radi istine, da ucenjuje u ime 
poštenja; ona je potpuni iskorenjenik i marginalizovana žena, nema proš-
le ni sadašnje ljubavi i prijateljstva, njen život se nahodi u jednom trouglu 
profesionalnih rivalstava, krhkih interesnih saveza sa političarima i slučaj-
nih zbližavanja sa nekoliko dobrih duša. Junakinja bez imena, bez adre-
se i bez prošlosti možda je samo protagonista jednog savremenog morali-
teta u kome crni i beli igraju partiju šaha do istrebljenja, odnosno do tre-
nutka kad će se suočiti istina i moć. Međutim, istina i moć nisu nikada na 
istoj strani: kad je u pitanju dobar krimi roman, njihova suprotstavljenost 
garantuje upečatljiv zaplet.

Tito je umro predočava gorku, satiričnu sliku Srbije u iskrivljenom 
ogledalu naratorkine percepcije: sve oko sebe predstavlja kao mračno i ci-
nično. Sva zla su drastično uvećana – partije i mediji, policija i kriminal-
ci, tajne službe i crkva, svi su, u novinarkinim očima, usmereni na isti cilj 
pohlepnog bogaćenja; sve informacije su tabloidne, svi ljudi i žene mate-
rijalisti, svi mehanizmi upravljanja materijalnim dobrima i medijima svo-
de se na pohlepu. Junakinja je opsednuta propašću, i vidi je svugde oko 
sebe: ako poverujemo u Hamletov filozofsko-refleksivni sud koji kaže da 
svet nije onakav kakav jeste, već onakav kakvim ga čini naše uverenje, iz 
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novinarkinih uverenja pruža se pogled na moralnu apokalipsu, na košmar 
korupcije, bez ikakve nade da iz razorenog sveta može nastati bolji. Tito 
je umro ostaje bez razrešenja, uzrok i koren novinarkine patnje i sumnje 
ostaju duboko skriveni, nepoznati čitaocu. Zbog čega autorka romana bi-
ra tako netipično autorsku slobodu da ne otkrije najvažnije podatke o ju-
naku? Jedno je objašnjenje moguće: ovako postavljen roman mogao bi bi-
ti snažna alegorija o suštinskoj nepročitljivosti, nerastumačivosti politič-
ke moći, koja, kad želi da kažnjava, ne mora imati razlog za to, pa ga sto-
ga ne mora ni imenovati.

Davor Beganović (Beganović: 2012) o ovom romanu piše:

Tito je umro izgrađuje pripovjednu konstrukciju koja se ne usmjerava toli-
ko na aktualizaciju onoga što se zbilo, koliko na rekonstrukciju jedne proš-
losti kao potencijaliteta iz kojega će se retroaktivno objasniti nesnošljiva 
stvarnost suvremene Srbije. Na taj se način uspostavlja premreženost indi-
vidualnih sudbina importiranih iz prošlosti s posljedicama što ih ta prošlost 
generira u sadašnjosti, i to upravo na bazi kolektivne histerije i s njom po-
vezane zavjere šutnje.

Nekakav nepriznati ili neprepoznati uzor Mirjane Novaković mogla 
bi biti američka književnica Šarlot Perkins Gilman koja je u romanu Her
land opisala utopijsku zajednicu čiji su stub žene. Herland, „njena zemlja“, 
odnosno zemlja žena i dominacije ženskog prostor je gde se zagovaraju 
jednakost i zajedništvo, teži ekonomskom i emotivnom blagostanju svih, 
pružajući mogućnost i muškarcima da se uklope u kolektivni san o sreć-
nom i ispunjenom životu. Značenjski potencijal novoskovane reči otkri-
va smisao samog utopijskog projekta: povezati ideju oslobođenog sveta i 
jezičkog osnaživanja ugnjetenih. Ta intencija vidljiva kod Šarlot Perkins 
Gilman najvažniji je element u dva dela Mirjane Novaković koja imaju 
distopijske elemente, noveli Jevanđelje po žednoj i romanu Johann’s 501.

Samooblikovanje je proces kreiranja identiteta i javne persone u skla-
du sa društveno prihvatljivim standardima, gde se u odnosu prema este-
tičkim medijumima uspostavlja odnos recipročnosti i odraz nalazi u iko-
nografiji predstavljanja. Samooblikovanje se tako približava umetničkom 
stvaranju, telo postaje aktivan proces realizacije svih kulturnih i istorijskih 
mogućnosti; ono nije samo istorijski pojam, već i niz mogućnosti koje se u 
kontinuitetu ostvaruju. Šekspirov Jago, kog Grinblat pominje kao epitom 
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socijalne empatije, podseća Otela da svaki rob ima slobodu da svoje misli 
sačuva za sebe. Kroz svoj dvadesetogodišnji spisateljski angažman, Mirja-
na Novaković dosledno slika svetove bez nade, strasti i slobode, ali sa ži-
vim, markantnim junacima koji slobodno misle i slobodno delaju bez ob-
zira na posledice.
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VLADISLAVA GORDIĆ PETKOVIĆ2

SOCIAL CONTEXT OF WOMEN’S FREEDOM 
IN THE FICTION OF MIRJANA NOVAKOVIĆ

Abstract

The paper discusses concepts of freedom in the fictitious societies described in Mir
jana Novaković’s stories and novels. Set in the 18th century Serbia, the novel Fear and 
Servant follows a hunt for vampires from the point of view of two narrators: a Habsburg 
princess and the Devil himself. Loosely based upon historical facts and the largely tra
ditional pattern of quest, the novel offers two solitary visions which confront the forces 
of history and ideology. However, the protagonists whose narratives are alternating wit
hin the novel are either unable or unwilling to stop the vicious plots of sinister clergy and 
nobility which largely limit their freedom of choice. The Gospel According to A Thirsty 
Woman is a bleak and sarcastic Utopian narrative about a falsely liberal society which 
advocates equality, human rights and freedom to choose and act, but insists on the disso
lution of family and marriage. The story is set in a nameless city (once called Belgra
de), where people are forbidden to use personal and proper names, but obliged to under
go plastic surgery and genetic modification. Advocating faultless physique and blank mi
nd, the dismal state dubbed Open Society advocates for selfsufficiency and detachment. 
The malecentredness of the fictional world in Novaković’s Tito has Died is questioned by 
a woman who is belittled, ignored and castigated as an underdog, but is still free to fight 
conspiracies and search for ethical values which might still persist in a crumbling world.

Keywords: Serbian fiction, freedom, society, utopia
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OSVAJANJE SLOBODE KAO MODUS  
KNJIŽEVNOG GOVORA (INTENCIJA I RECEPCIJA)

Rezime

Smene kanonskih paradigmi i njihovo ukidanje učinili su da književni tekst danas 
teško čitamo kao jednoznačno (iako već kodirano) štivo. On, po pravilu, postaje politi
čan, a tada je podložan interpretativnim strategijama koje mu pripisuje svaki pojedini či
talac. Tako sloboda od književnog kanona istovremeno, dijalektičkom nužnošću, postaje 
nestabilno polje horizonta očekivanja. U radu ćemo pokušati da ukažemo na neke pojave 
u književnosti, koje ilustruju ovakvo stanje.

Ključne reči: kanon, jevrejski narativ, Holokaust, nulti označitelj

Prema Rečniku književnih termina, kanon je skup estetskih pravila i 
ideala koji vladaju u umjetnosti jedne epohe, ali može biti shvaćen i kao 
spisak pisaca ili djela koji su priznati kao uzorni (RKT 1992: 332). Ruski 
formalisti, koje ovde ne pominjemo slučajno, i sa kojima se ne bismo slo-
žili kada je reč o ulozi socijalno-istorijskih uslova u razvoju književnosti, 
kanonizaciju književnih obrazaca shvataju kao činjenicu jedne imanen-
tne evolucije književnosti (RKT 1992: 333). A nosilac tog razvoja, u ravni 
književnih postupaka, jeste postupak očuđenja, koji čitaoca nagoni da iza-
đe iz automatizma svoje percepcije (RKT 1992: 735).

Ovim ekskursom u teoriju književnosti želeli smo da nagovestimo 
dve podteme našeg ogleda. Dakle, u radu ćemo ukazati na glavne tokove 
jevrejske književne produkcije u kontekstu srpske književnosti XX i po-
četka XXI veka i postavićemo pitanje recepcije te književnost, u to isto 
vreme. Nužnost ovakvog, problemskog pristupa nametnula je dilema o 
celishodnosti upotrebe postojećih kanonskih okvira, u svrhu opisa jedne 
književno-istorijske činjenice. Znamenita knjiga Predraga Palavestre Je
vrejski pisci u srpskoj književnosti veoma jasno ukazuje na ovu dilemu. Pa-
lavestra u toj knjizi navodi da ni jezik, ni tematika, ni nacionalno odnosno 
versko poreklo nisu dovoljan kriterijum za nekakvu klasifikaciju u vezi sa 
Jevrejima koji pišu u kontekstu srpske književnosti. Prema Palavestri, Je-

1  Istraživač saradnik, Moshe David Gaon Center, Ben Gurion University of the Negev, gor-
danatodoric021@gmail.com
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vreji su, prihvativši jezik sredine, srpski jezik „održali [su] u životu onaj 
tanki plamičak jevrejskog bića što ih je stolećima činio onim što su bili i 
što su ostali kao nerazlučivi deo srpske kulture i književnosti“ (Palavestra 
1998: 12). Navodeći pisce u svojoj knjizi on zaista poredak2 jevrejskih pi-
saca oblikuje ne ograničavajući se ni jednim od navedenih kriterijuma. Ta-
ko za Oskara Daviča napominje da je svrstan među jevrejske pisce, unatoč 
ličnom otporu (Palavestra 1998: 13). Pitanje statusa tog tankog plamička 
jevrejskog bića moralo bi, stoga, biti ključno pitanje. A tada, ono nije pre-
daleko od pitanja književne recepcije.

Počeci jevrejske književnosti, pa tako i njeni počeci na Balkanu, veza-
ni su za rabinsku književnost. Ovde spadaju tumačenja liturgijskih teksto-
va i rabinske responze (odgovori na pitanja pojedinih vernika), ali i teksto-
vi memoarsko-istorijskog karaktera, u rukopisu ili štampani.3 Prvobitno, je-
zik ovih tekstova je hebrejski. U isto vreme, razvija se i usmena književnost, 
vernakularnog jezičkog izraza (što je u slučaju Balkana prevashodno jevrej-
sko-španski) u čijem stvaranju, za razliku od prethodne, učestvuju i žene.

Uporedo sa integracijom u kulture Balkana (pa tako i u srpsku kul-
turu), početkom XX veka oblikuje se diskurs jevrejskih pisaca, što znači 
da oni bivaju prepoznati kao konstituent većinskog konteksta. Delom su 
to pisci oslonjeni (na različite načine) na tradicionalni život Jevreja (Da-
vid Albala, Laura Papo Bohoreta, Isak Samokovlija, Žak Konfino) koji se 
njihovim radom integriše u širi kulturni kontekst. Istorija književnosti be-
leži, međutim i one koji kanonsku paradigmu nalaze u aktuelnim trendo-
vima evropske kulture. U tom smislu sigurno je najznačajnija figura pr-
ve polovine XX veka Stanislav Vinaver. Radikalnim avangardističkim po-
stupkom u poeziji, ali i izuzetnom analitičnošću i eruditnošću u publicisti-
ci, Vinaver traga za novim, prevashodno jezičkim izrazom4. I drugi avan-
gardisti (Oskar Davičo, Moni de Buli npr.) problematizuju jezički i estetič-
ki kanon srpske kulture. Iako se njihove avangardističke intervencije od-
nose na kanon kulture u kojoj stvaraju, i kod njih nailazimo na reference 
prema nasleđu iz kojeg potiču. Ukratko, diskurs jevrejskih pisaca međura-
tanog perioda bitno obeležava različit, ali još uvek postojeći odnos prema 

2  Verovatno da bi termin kanon bio adekvatniji, ali ga nećemo koristiti da bismo izbegli ter-
minološku zbrku u tekstu.

3  „Beograd, to treba naglasiti, predstavljao je, počev od posljednjih godina četvrte decenije 
devetnaestog stoljeća, jedan od najvažnijih centara za tiskanje jevrejskih knjiga na evropskom ju-
goistoku“ (Nezirović 1992: 138).

4  Podsetimo se njegovog eseja Pokušaji ritmičkog proučavanja muškog deseterca iz 1940.
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kulturi iz koje potiču. Drugim rečima, oslobađanje od kanona još uvek je 
nekakva veza sa njim.

Možda najbolji primer koji pokazuje kojim putem bi, hipotetički gle-
dano, krenula ova književna produkcija, jesu dva dela ratne književnosti. 
Naime u toku Holokausta, u uslovim zatočeništva i potom izbeglištva, na-
stala su, između ostalih, dva kratka književna teksta. Jedno je jednočinka 
dr Hinka Gotliba Ne zaboravi ili Zapamti, napisana u logoru Kraljevica, a 
drugo je Partizanska Hagada Šanija Altaraca, parodija pashalne Hagade 
nastala u periodu kada Jevreji koji su prošli logore Kraljevica, Rab i druge, 
na slobodnoj partizanskoj teritoriji Korduna, Like i Banije, traže svoje me-
sto u svetu u kojem za njih mesta nema. Prvi tekst, po obrascu biblijskog 
narativa, prilično slobodnom reinterpretacijom Knjige o Esteri, kanonske 
knjige praznika Purima, ljude koje je zadesila nesreća poziva na otpor kroz 
povratak tradiciji, a drugi, koristeći poznati parodijski modus, unutar je-
vrejskog narativa traga za odgovorima na okolnosti u kojima su se Jevreji 
našli. Dakle, prvi tekst obnavlja, a drugi nastavlja da održava vezu sa ka-
nonom koji oblikuje identitet.

Ovakav razvoj, zapravo tipičan za manjinske kulture, prekinuće Ho-
lokaust. Iako postoji sinhronicitet između suočenja prevashodno evropske 
kulture sа iskustvom Holokausta i suočenja preživelih Jevreja sa tim istim 
iskustvom, ta dva iskustva nisu ista. Sasvim pojednostavljeno, u sinhroni-
citetu su se našli, prilično različiti sadržaji pojma pobede. Različitost sva-
kako, nije radikalno etnički definisana, jer posleratni herojski narativ, to 
je davno rečeno, žrtve povezuje u anonimno kolektivno telo, sa ideološki 
utemeljenim distinktivnim binomom: naši i njihovi.

U tom, posleratnom jugoslovenskom periodu, počinje da se konstitu-
išе ono što smo, sledeći Palavestru, nešto ranije nazvali poretkom jevrej-
skih pisaca u srpskoj književnosti. Nije reč o fenomenu manjinske književ-
nosti, niti se uspostavljanje kontinuiteta s međuratnim i periodom koji mu 
prethodi može u tom smislu objašnjavati. Nije ta književna produkcija na-
stavila tamo gde je pre rata stala. Ona je, završetkom rata, na diskurzivnoj 
ravni kolektivnog i pojedinačnog identiteta, počela da se suočava s posle-
dicama Holokausta. Podaci kažu da je od oko 82 000 jugoslovenskih Je-
vreja, u Holokaustu život izgubilo oko 67.000 (81,7%). Faktička praznina 
koja je ostala nakon Holokausta, a kojem prethodi nasleđe haskale i mo-
dernizma (dakle napuštanja verskog i tradicionalnog narativa) proizvodi 
u posleratnim godinama suočavanje s nultim identitetskim označiteljem.
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Đorđe Lebović je prvi zapaženiji posleratni pisac koji uvodi jevrej-
ske teme u srpsku književnost. Njegova dramska tetralogija posvećena je 
u potpunosti Holokaustu. Iako je Nebeski odred već 1957. nagrađen Steri-
jinom nagradom, u kritici je ocenjen i kao naturalistički, nihilistički, vul-
garizatorski materijalizam, kao tekst koji čovekov život svodi na fizološku 
funkciju (Todorić 2015: 2). Danas, međutim, uz ostalo, možemo konstato-
vati da je takvo Lebovićevo bavljenje traumom bilo prvi korak ka uobliče-
nju novog označitelja.

U narednim godinama i decenijama povremeno će se pojavljivati dela 
koja više ili manje uvode jevrejske teme u srpsku književnost. Jednim de-
lom tematizovaće se Holokaust, no za naše je razmatranje podjednako za-
nimljiva pojava uvođenja tema koje pisci baštine iz religijske sfere. Uzor-
ni primer začinjanja takvih tendencija svakako je roman U potrazi za Me
sijom, Eriha Koša.5 Književnost Filipa Davida već se poslovično povezu-
je s mističkim učenjem Kabale. U okolnostima u kojima se pojavljuje Da-
vidova književnost, njena povezanost s Kabalom morala bi se promišljati 
sa svešću da reč kabala znači primanje, ono što je primljeno od prethodnih 
generacija. I kada se prevede u duhu srpskog jezika kao predaja, menja se 
samo fokus u odnosu između onog koji prima i onog koji predaje. Tako je 
posezanje za Kabalom zapravo posezanje za onim što je primljeno iz tradi-
cije, što jeste reuspostavljanje nekakvih kanonskih veza. Činjenica da ovo 
koincidira s poetičkim (i političkim) menama, padom logocentričnog ka-
nona i velikih priča ima veze s aspektom recepcije, mnogo više nego sa sa-
mim pojavama uobličenja poretka jevrejskih pisaca u srpskoj književnosti.

Da je i diskurs recepcije opterećen (ili rasterećen?) nultim označite-
ljem, postalo je jasno kada je Danilo Kiš objavio svoju tezu o jevrejstvu 
kao metafori sopstvenog književnog rukopisa. Ipak, o njemu je rečeno da 
je „odrastao kao višestruko siroče: tužno, zamišljeno, ironično dete bez 
identiteta, mutant dvadesetog veka“ (Arsenijević 2011: 111). Da parafra-
ziramo Sartrove reči koje se pojavljuju i u Kišovom delu, Kiš je Jevrejin 
jer su ga drugi smatrali Jevrejinom. I sa takvim statusom, ipak, Kiš je za 
trenutak stvorio prostor, svakako granični, slobodan od svakog konvenci-
onalnog kanona. „Njegov kulturni milje su prožimale jevrejska, srpska i 
mađarska tradicija i on je pisao na raskršću austrougarskog i balkanskog 
nasleđa. Sin Horhe Luisa Borhesa i Bruna Šulca, on je svesno posezao 
izvan svog maternjeg jezika za književnim očevima ne bi li još više nagla-

5  Više o romanu u: Todorić, G. (2014) i Todorić, G. (2015a).
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sio slobodu svog imaginacijskog izbora. Ipak, on nije bio slobodan od mo-
ralnih lojalnosti kada je prihvatio oznaku ’poslednjeg jugoslovenskog pis-
ca’ koja je implicirala njegovo neprekidno odupiranje nacionalističkoj ide-
ologiji“ (Debeljak 2011: 181).

Prožimanje biografskog i poetskog nije posledica samo učitavanja 
kao strategije čitanja, nego je i proizvod poetskih tendencija koje su se za-
čele s Lebovićem. Specifično značenje ovom prožimanju daće književne 
prilike sedamdesetih i osamdesetih godina XX veka. Ne samo što je to vre-
me postmodernih tendencija u književnosti, nego se na društvenom polju 
oblikuje jedna nova disciplina – studije Holokausta. Složenosti prilika do-
prinose politička previranja u zemlji i nacionalistički narativi koji će pred 
svakog Jugoslovena postaviti pitanje identitetskog opredeljenja. Pisci či-
ji rad promišljamo, kao što smo naveli, moraće da se identifikuju s nultim 
označiteljem na planu sinhronije i zato će se pojaviti nekoliki i književ-
no vrednih tekstovi koji korespondiraju sa dijahronijom. Na recepcijskom 
planu ovo je aktuelizovalo konstituisanje diskursa pamćenja Holokausta 
kroz martirološki kod koji se pripisuje jevrejskom kolektivu. I taj kolektiv 
se konstruiše retroaktivno, popunjavajući lakunu koja je nastala Holokaus-
tom. Rečima Davida Leventala, mi neprestano stvaramo nasleđe, nove us-
pomene, koje zamenjuju stare kada te stare izgube značenje ili nestanu iz 
našeg vidokruga (Lowenthal 2014). Drugim rečima, svesni smo mnogos-
trukosti vremena u kulturnoj proizvodnji. Temporalnost nije određena sa-
mo jednom dimenzijom vremena (Born 2015: 362).

Umesto zaključka ovog ogleda, čini se da bismo morali da postavimo 
pitanje da li je pojava književnih tekstova s jasnom jevrejskom tematikom, 
na recepcijskom planu, prepoznata kao proizvod onog istog postupka oču-
đenja s početka našeg rada. To je bila teza i Danila Kiša kada je govorio o 
jevrejstvu kao metafori. Ili je ipak ispravno opovrgnuti formalističku tezu i 
ostati kod stanovišta da je kulturna proizvodnja jevrejskih pisaca u srpskoj 
književnosti bitno bila uslovljena raznovrsnim diskurzivnim okolnostima 
u kojima je nastajala i nastaje i dalje.

Što se tiče samih pisaca povodom kojih se u srpskoj književnosti go-
vori o jevrejstvu, možemo konstatovati da je doba savremenosti doba u ko-
jem su se, nakon međuratnog napuštanja tradicionalne i književnosti oslo-
njene na tradiciju, te iskustva Holokausta, oni prihvatili postupka re-se-
mantizovanja ispražnjenih identitetskih označitelja. Taj postupak odvija 
se u slučaju Filipa Davida, a posebno u slučaju Davida Albaharija, ponov-



90 Gordana Todorić

nim uvođenjem jevrejskog kanona u književni tekst, koji se manifestuje 
diskursima nostalgije, memorije i rekonstrukcije. Kao da se ta književnost 
oslobodila straha od ponovnog prihvatanja kanona. Izvesnu nedoumicu o 
komunikativnosti takvih naracija ostavlja poslednji roman Filipa Davida 
Kuća sećanja i zaborava, u kojem se autor ne obraća svome čitaocu nego 
svojim, ne više živim, književnim sabesednicima. Upitno je u kojoj meri 
je, u okolnostima globalne kulture, jevrejski narativ predmet sam po sebi, 
ili ga, da parafraziramo Borisa Budena, svaki kritički diskurs, iznova, per-
formativno konstituiše (Buden 2015).
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Abstract

Because of the shift of canonical paradigms and their suspensions, it is hard to read 
literary text today as unambiguous (although already coded) reading. As a rule, it beco
mes political, and then  the subject of the interpretive strategies attributed to him by ea
ch individual reader. Thus freedom from the literary canon, simultaneously, by dialecti
cal necessity, becomes an unstable horizon of expectation. In this paper we will try to po
int out some phenomena in literature, which illustrate this state.

Keywords: canon, Jewish narrative, Holocaust, zero signifier

6  Research associate, Moshe David Gaon Center, Ben Gurion University of the Negev, gor-
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MILANA LJUBIČIĆ1

POSTPSIHIJATRIJA I LIČNA (NE)SLOBODA  
U POSTMODERNOM DRUŠTVU: 

SOCIOLOŠKA ANALIZA

Rezime:

Postpsihijatrija nastoji da ospori dominantni diksurs moderne psihijatrije i na teo
rijskom, i na polju prakse. Podvlači da psihijatrijsko znanje o mentalnoj bolesti nije niti 
univerzalno niti objektivno i otvara prostor da se čuju lične priče o iskustvu ludila. Ovaj 
novi socijalni pokret s druge strane, nameće čitav niz pitanja na koja još uvijek nemamo 
odgovor. Na primjer: 1. šta novo donosi postpsihijatrija; 2. imaju li alternative potenci
jal da oslobode svoje korisnike; 3. da li postpsihijarija – proizvod postmodernog društva, 
sa njim dijeli i njegove najznačajnije karakteristike? Cilj našeg rada je bio da postavimo 
analitički okvir za razmatranje ovih pitanja – pretpostavki. Naša analiza je imala dvije 
faze. U prvoj smo pomoću analize sadržaja opisali dominantne diksurse: agendu i prak
se postpsihijatrije. U narednom koraku, a na osnovu nalaza iz prethodne faze, dali smo 
smjernice za promišljanje uloge postpishijatrije u posmodernom društvu.

Ključne riječi: postpishijatrija, postmoderna, značenje, mentalna bolest

Uvod

Aktivizam u oblasti mentalnog zdravlja nije pojava novijeg datuma. 
Njegove korijene i prve rezultate pronalazimo već u XIX stoljeću, a ma-
sovnije razmjere dobija u drugoj polovini XX vijeka, u društvenom miljeu 
koji je dozvolio preispitivanje postojećih struktura i autoriteta. Naučnici iz 
oblasti društvenih disciplina, a prije svega sociolozi, zatim disidenti iz re-
dova psihijatara, te konačno i psihijatrijski pacijenti će zajedno uputiti kri-
tike psihijatriji i boriti se za prava u ovoj oblasti (Opalić, 2009). Neminov-
na ideološka i svaka druga razmimoilaženja među aktivistima i njihovim 
koncepcijama: npr. kuda i kako dalje, će tokom devedesetih godina XX vi-
jeka ostaviti slobodan prostor za pojavu novog pokreta – postpsihijatrije.2

1  Vanredni profesor, sistemski porodični terapeut, Filozofski fakultet Univerziteta u Beo-
gradu, milanaljubicic@yahoo.com

2  Ali i važno naslijeđe – niz izvojevanih (ili možda: poklonjenih?) pobjeda u oblasti zaštite 
mentalnog zdravlja (vidi: Ljubičić, 2015).
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Postpsihijatri probleme ljudskog postojanja razumiju na njih primje-
njujući niz posmodernih koncepata, kakav je onaj o nepostojanju velikih, 
univerzalnih istina. Dovode u pitanje naslijeđe Prosvetiteljstva – deje pro-
gresa i napretka, i povjerenje u nauku.3 Pronalaze niz dokaza koji govore u 
prilog tezi o neobjektivnosti i interesnoj rukovođenosti psihijatrijskog zna-
nja (vidi: Lynch, 2006). Stava su da se zvanična psihijatrija protivi ne sa-
mo otvaranju rasprave o (štetnim) efektima (prekomjerene) upotrebe psi-
hotropnih lijekova (Moncrieff, 2006), nego i uvođenju drugačijih, alterna-
tivnih načina tretmana (Bracken & Thomas, 2006) isključivo zato što ove 
promjene mogu ugroziti profesionalne i ekonomske interese njenih posle-
nika (Lewis, 2006). Psihijatrija je naime na globalnom nivou zajedno sa 
drugom zainteresovanom stranom – faramceustkom industrijom, izvoje-
vala ekskluzivno pravo da definiše simtpome i imenuje poremećaje, po-
stavlja validne teze o njihovoj etiologiji i adekvatnom tretmanu.

Iako je zahvaljujući ovom psihijatrijskom neokolonijalizmu ostvarena 
standardizacija njege i brige o oboljelima, negativni ishodi transplantacije 
principa zapadne psihijatrije na ostatak svijeta odnose prevagu nad onim 
pozitivnima. Tako decidno odbacivanje svakog, izuzev biološkog mode-
la bolesti, rađa kulturološku nesenzitivnost, koja u krajnjoj liniji ugroža-
va mentalno zdravlje ljudi iz miljea koji nudi drugačija tumačenja o na-
stanku i konačno, liječenju oboljenja (Thomas, Bracken, Yasmeen, 2007). 
Pored toga, psihijatrijski neokolonijalizam dovodi i do jednog apsurdnog 
trenda – da se u savremenom svijetu lijekovi prepisuju preko svake mje-
re.4 Ovaj fakt je za postpsihijatre dovoljan argument za tvrdnju da psihija-
trija nije usmjerena ka oporavku, već ka kontroli (i simptoma i pojedina-
ca) (Moris, 2008).

No, i pored svog monopolističkog položaja, savremena psihijatrija se 
nalazi pred nizom izazova (Bracken, Thomas, 2001, Kecmanović, 2008, 
Kecmanović, 2009). Postpsihijatri cijene da stara disciplina sa njima ne 
može izaći na kraj i predlažu da se potraže nove opcije. Sa svoje strane, oni 
nude alternative psihijatrijskom shvatanju bolesti i tretmana.

Ali, i alternative bi trebale biti predmet debate i razmatranja, iz naj-
manje jednog razloga. Budući da se tiču populacije koja je po definiciji 

3  Treba podvući da su se sličnim argumentima služile i prethodnice postpsihijatrije: an-
tipsihijatrija i kritička psihijatrija u svojim nastojanjima da opovrgnu dominaciju stare discipline.

4  Moncrieff (2006) na primjer navodi da se u Velikoj Britaniji upotreba psihotropnih lijeko-
va u relativno kratkom vremenskom period (od 1991. do 2001.) povećala za čak 173%, dok je cije-
na antidepresiva porasla za čak 700%.
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marginalizovana i u velikoj mjeri obespravljena, unaprijed bi valjalo pro-
mišljati o mogućim ishodima promjena u psihijatriji, kako se prostor po-
tencijalne slobode ne bi pretvorio u novu samicu.

Evo i šta smo sa svoje strane učinili u tom pravcu. Pokušali smo da 
koncepte i djelovanje postpsihijatrije smjestimo unutar društvenog kon-
teksta kojem oni pripadaju i da ih razumijemo u okviru jasno definisane, a 
nama bliske analitičke mreže. Na stranama koje slijede biće ponuđen opis 
koncepata i praksi postpsihijatrije, a potom će, na drugoj, apstraktnijoj rav-
ni analize, biti govora o mogućim skrivenim značenjima i implikacijama 
koje alternative mogu imati za osobe sa neobičnim iskustvima.5

Konceptualna ravan. Ili zbog čega je postpsihijarija 
jedina alternativa psihijatriji?

Osnovni koncepti postpishijatrije se najlakše dadu opisati pomoću 
krajnosti: šta ona nije i čemu stremi? Kada je riječ o prvoj odrednici, va-
lja kazati da postpsihijatrija ne propisuje šta je krajnji cilj, niti kazuje šta 
je ispravno, a šta ne, ne nudi nove teorije o tome kako nastaje ludilo (kao 
što to čini antipsihijatrija i kritička psihijatrija), niti nalaže nove načine li-
ječenja. Ukratko, ona ne odbacuje niti teži da zamjeni psihijatriju. Njen je 
glavni zadatak da dekonstruiše kategorije: metalno zdravlje i mentalna bo
lest tako što će fokus interakcije sa oboljelim biti ne na distinkciji bolest 
– zdravlje, jer ova dva diksursa ne mogu jedan bez drugog i jedan drugog 
definišu, već na živjeti sa, prilagoditi se, biti zbrkan i pronaći mir (Lewis 
2006). Drugačije kazano, postpsihijatrija nastoji da demokratizuje polje 
mentalnog zdravlja (Lynch, 2006).

Ovakav preokret ne zahtjeva revoluciju, već razvoj multidisciplinar-
ne postpsihijatrijske zajednice koja će ispravljati postojeći disbalans vla-
dajuće psihijatrije i prihvatiti značajne uvide humanističke teorije (Lewis, 
2006). To je moguće postići kroz ono što smo prepoznali kao rad:

1. na polju konceptualnog uokviravanja kroz:
1.1. zalaganje za interdisciplinarnost u pristupu pitanjima mentalnog 

zdravlja,
1.2. osmišljavanje preporuka za unapređenje prakse; i na

5  Riječ je o tzv. user friendly terminu koji koristi jedan broj postpsihijatara, a koji preveden 
na jezik moderne psihijatrije označava osobu oboljelu od psihoze. 
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2. praksama umrežavanja u partnerske kolacije čiji je primarni cilj 
osmisliti i sprovoditi alternativne, kreativne pristupe i pružati podršku lju-
dima kojima je pomoć potrebna.

Iako ovi koraci na putu demokratizacije ne proizilaze jedan iz drugo-
ga, već su isprepleteni i međusobno nadopunjujući, mi ćemo ih predstavi-
ti redom kojim su navedeni.

Opredjeljenje postpsihijatrije ka interdisciplinarnom pristupu ne 
odstupa od tradicije koja prati slične socijalne pokrete u oblasti zašti-
te mentalnog zdravlja. Ovi pokreti su se umrežavali sa drugim margina-
lizovanima, kao i sa disidentima iz redova psihijatrije, sa ciljem da za-
jedno budu glasniji.6 Postpsihijatrija u tom pogledu ide dalje. Nastoji da 
poveže eksperte po iskustvu sa naučnicima u oblasti tzv. post-disciplina 
– studija o invaliditetu, gej i lezbo, postkolonijalnih studija, što bi treba-
lo rezultirati obrazovanjem posebne grupe intelektualca – postpsihijatara 
(isto, 2006: 168) u koje se polažu velike nade. Vjeruje se da bi oni mogli 
započeti proces transformacije psihijatrijskih saznanja, kliničkih pristu-
pa i kliničke prakse. Na djelu je dakle proces koncentričnog širenja zna-
nja i uticaja postpsihijatrije koji započinje i završava sa ljudima sa neo-
bičnim iskustvima.

Jedan broj postpishijatara je zagledan i u budućnost (vidi: Lewis, 
2006, Thomas, Bracken, Yasmeen, 2007). Pritom, neki među poslenicima 
rečenog pristupa su u krajnje pragmatičnom maniru prepoznali kapacitete 
psihijatrijske infrastrukture koje planiraju da upotrebe u ostvarivanju de-
mokratije. Po Lewisu (2006) na primjer, ključnu ulogu u dosezanju ovog 
postpsihijatrijskog ideala bi trebala imati American Psychiatric Associa
tion. Ovo tijelo bi i nadalje moralo da ostane glavni nosilac psihijatrijske 
zajednice, s tom razlikom što bi u svoje članstvo u budućnosti pored pro-
fesionalaca, nastojalo kooptirati i pacijente, njihove porodice, zaintereso-
vane građane, kliničare, istraživače, pravnike, policiju, i naučnike iz ra-
zličitih oblasti.7 Zapravo, najznačajnija promjena u oblasti psihijatrije bi 
trebala da se desi u oblasti uključivanja (bivših, sadašnjih) korisnika uslu-

6  Iako su ovakve prakse davale rezultate, zajedništvo po pravilu nije bilo dugog vijeka.
7  Slično postpsihijatrijskom, je i iskustvo reforme zatvorskog sistema u Norveškoj i Holan-

diji. Naime, kada se pokazalo da je kazneni sistem u ovim zemljama neefikasan, pristupilo se traže-
nju rješenja unutar sistema. Ono je nađeno tako što su u donošenje odluka o neophodnim promje-
nama sada uključeni ne samo političari, ministar pravde i zatvorski čuvari, da navedemo samo ne-
ke od aktera, već i sami zatvorenici. Taj proces koji u krajnjem skoru daje pozitivne rezultate, Kri-
sti (2015: 88) naziva tolerantnost odozgo. 
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ga psihijatrije u donošenje odluka o terapiji, u sferi administrativnog ra-
da, istraživanja, obuke i kontinuirane edukacije. Riječju, njima je data 
uloga reformatora, koji će odlučivati o daljem putu psihijatrije. Kao jed-
na od opcija javlja se, naravno, i povratak na stari model funkcionisanja, 
a ovakav ishod se može očekivati ukoliko korisnici usluga prihvate hije-
rarhiju svojih pređašnjih gospodara i nastave da se ponašaju kao podre-
đeni (Moris, 2008).

Kada je riječ o konkretnim pomacima u praksi, posebno mjesto u de-
mokratizaciji zauzimaju nove socijalne mreže i/ili pokreti ljudi sa neobič-
nim iskustvima mimo stare discipline. Budući brojni, ovi pokreti se razli-
kuju i u pogledu stepena centralizacije, organizacione strukture, pa čak i 
ciljeva. Konačno i sami nazivi socijalnih pokreta ludih (Morrison, 2005: 
57) koji u svom nazivu nose odrednice kakve su: za oslobođenje luđaka, 
antipsihijatrija, preživjeli, bivši zatočenici, oslikavaju diverzitet koncepa-
ta, stavova i fokusa. Neki su krajnje radikalni po pitanju odnosa sa psihija-
trijom, neki se zalažu za saradnju, a treći biraju srednji put.

S druge strane, pokreti dijele i neke zajedničke ciljeve. Na primjer, 
od svojih početaka, oni su promovisali kao ključna, dva zadatka. To su: 
1. prekinuti ćutanje i 2. okončati opresiju psihijatrije (Lewis, 2006). Pr-
vi od ciljeva uključuje oslobođenje od zloupotrebe od prisilnih i nasil-
nih, štetnih tretmana, i dobijanje pristupa informacijama i znanju ekspe-
rata koji su definisali (kao bolesno) i zarobili (Morrison, 2005: 58) isku-
stvo preživjelog. Drugi zadatak je osvojiti pravo na autonomiju, samo-
određenje i proširivanje dostupnih izbora tretmana i podrške – ograničiti 
moć psihijatrije da definiše potrebe i realitet ljudi u tretmanu (isto, 2005: 
61), i nastojati da se utiče na politiku na lokalnom, državnom i nacional-
nom nivou.

Čini se da pokreti izazivaju postojeće psihijatrijske modele i njene 
prakse i na različite način odgovaraju psihijatriji (tolking back) (isto, 2005: 
ix). Iz njihove vizure problem nije u tome što je neko mentalno bolestan, 
ili ima bolesni self (isto, 2005: ix), već on leži u nedostacima sistema za 
zaštitu mentalnog zdravlja. Zato oni nastoje da ojačaju u odnosu na zva-
nične servise. Na primjer, u pitanje dovode dijagnozu – preferiraju pojam 
etiketiranje, uz mentalnu bolest stavljaju takozvana, a tretman nazivaju in
tervencijom ili psihijatrijskim napadom (assault) (isto, 2005: xi). Ne čudi 
da ovi ljudi ne prihvataju identitet bolesnika niti devijanata i traže pravo 
da se samodefinišu. Sebe imenuju kao konzumente, preživjele ili bivše pa
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cijente, a svako od ovih imenovanja opisuje i identitet. Tako termin preži
vjeli prihvataju oni koji su odabrali da napuste represivni psihijatrijski tre-
tman i da se oporave na lično prihvatljiv način, bivši pacijenti odbijaju da 
prihvate ulogu bolesnika, a psihijatrijski konzumenti zahtjevaju da dobiju 
informacije o tretmanu i pravo na izbor.

U kojoj mjeri ova nastojanja utiču na promjene društvenog, instituci-
onalnog i ličnog statusa osoba sa neobičnim iskustvima, teško je ocijeniti, 
zahvaljujući brojnosti i lokalnim specifičnostima pokreta, te karakteru nji-
hovih relacija sa formalnim servisima, koji su rijetko transparentni. Čini 
se zapravo da ovi pokreti da ovi pokreti imaju odlike postmodernog: tran-
sformativni su – podložni stalnim mijenama. Imajući to na umu, kao važ-
no nameće se sljedeće metodološko pitanje: kako istražiti ulogu u demo-
kratizaciji psihijatrije?

Jedan od mogućih načina je da se opišu njihove prakse. Budući da 
prakse usmjeravaju ciljevi, to je i njih neophodno uzeti u obzir pri opisiva-
nju djelovanja pokreta. Ovakav uslovno rečeno holistički pristup smo pri-
mijenili u analizi pokreta Hearing Voices Network (u daljem tekstu HVN 
ili Mreža). Odluku da se pozabavimo baš ovim pokretom smo donijeli iz 
tri razloga. Prvi je taj što se u postpsihijatrijskim krugovima Mreža prepo-
znaje kao bliska postpsihijatriji: sa njom dijeli koncepcijske osnovne i na 
njima gradi svoju praksu. To bi drugim riječima značilo da bi Mreža mo-
gla da nam ponudi najneposredniji uvid u prakse postpsihijatrije. Potom, 
djelovanje HNV je za analizu preporučio i fakt da se ova organizacija me-
đu pokretima sličnog tipa ističe po značajnom uplivu na lokalne i nacional-
ne politike u oblasti zaštite mentalnog zdravlja. Treći razlog je nešto pra-
gmatičniji i tiče se dostupnosti i relativnog obilja podataka o ovom pokre-
tu, koji analizu čini mogućom8 (www.hearing-voices.org).

Budući da smo se bavili kako agendom – konceptualnim okvirom 
mreže, tako i njenim praksama, bilo je neophodno da razgraničimo jed-
nu od druge. To smo uradili tako što smo primenili sljedeće mjerilo. Pod 
agendom smo podrazumijevali konceptualni okvir prakse, a o djelanju su 
trebale da posvedoče akcije i pomaci u praksi koji su nastali kao rezultat 
rada Mreže.

8  U analizi koristili smo isključivo one podatke koji su dostupni na zvaničnom sajtu mreže
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Agenda ili ciljevi Mreže

Da bismo opisali ciljeve Mreže, analizirali smo različite teme koji 
HVN tretira na svom zvaničnom sajtu (www.hearing-voices.org). Zajed-
nički imenitelj svih pominjanih tema (istorijat pokreta, pristup oporavku, 
bazične informacije o glasovima i vizijama, da navedemo neke) je psihi-
jatrija. Stoga nam se učinilo opravdanim da agendu pokreta opišemo kroz 
njegov odnos prema staroj disciplini. Ova relacija uključuje: kritiku psihi-
jatrije s jedne strane, i promociju alternativih pogleda, s druge.

Već na prvi pogled da se jasno uočiti da Mreža sa postpsihijatrijom 
dijeli jedinstven pogled na psihijatriju. HVN kao i postpsihijatri, upuću-
je zamjerke na sve aspekte konceptualnog utemeljenja i praksi stare dis-
cipline. Na udaru kritike je kako dijagnostički aparat tako i psihijatrijski 
rječnik, ali i tretman i oni koji ga isporučuju. Mreža psihijatrijske dija-
gnoze prepoznaje kao vještački stvorene, nepouzdane, nemoćne da obja
sne. Smatra da one ograničavaju ljudska prava, oduzimaju nadu, dikskri-
minišu, čine nemoćnima, promašuju svoj cilj. Ukazuje da upotreba tzv. 
medicinskog rječnika nije niti politički korektna – produbljuje stigmu, ni-
ti vrijednosno neutralna – jer je njegova svrha kontrolisati, niti naučno za-
snovana. Naime, čuti glasove samo po sebi nije bolest, nužno neprijatna 
ili neuobičajena pojava: ovakva iskustva ima između 3% i 10% ljudi. Ve-
ćina potonjih nema zvaničnu dijagnozu, niti se za njih može tvrditi da su 
mentalno bolesni.

Zbog toga HVN odbacuje zvanični medicinski jezik – halucinacije 
prevodi na laicima razumljiv i politički korektan (user friendly) pojam – 
glasovi, i zahtjeva drugačiji pristup iskustvima – pristup slušanja glaso
va. Traži da se glasovi i/ili vizije razumiju kao življena, ljudska iskustva. 
Jedini eksperti u ovoj oblasti – oni koji mogu da pruže „festival objašnje-
nja“, su ljudi sa neobičnim iskustvima. Psihijatri, psiholozi i druge pomoć-
ne profesije nemaju šta da traže u ovoj oblasti. Konačno, na putu oporavka 
nema mjesta ni za farmakoterapiju – ona ne daje rezultat kod svakog obo-
ljelog, čak ni kod većine. Zato Mreža nudi drugačije mogućnosti za opo-
ravak. To su terapija razgovorom i eksplorisanje značenja glasova, vođe
nje dijaloga sa glasovima i grupe samopomoći. Nezavisno od metoda koji-
ma se pregovara sa glasovima, od ključne je važnosti da se oni ne validira-
ju, niti zabranjuju da postoje, da se pomogne onom koji ih čuje da razumi-
je motive njihovog javljanja i značenje i da povrati kontrolu nad životom.
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Prakse Mreže

Prakse smo opisali pomoću triju indikatora. To su: organizaciono 
strukturiranje, rad na osvajanju društvene vidljivosti ili akcije na promo-
ciji alternativa, te uticaj na lokalne i nacionalne politike u oblasti zaštite 
mentalnog zdravlja.

Kada je riječ o prvom indikatoru prakse: organizacionom ustrojstvu 
Mreže, na prvom mjestu valja uočiti njen internacionalni karakter. Ona po-
stoji u preko 35 zemalja, a ovom pokretu pripada izuzetno velik broj orga-
nizacija, grupa i pojedinaca. No, takav pluralitet nipošto ne možemo izjed-
načiti sa haotičnošću. Naime, HVN je organizacija sa jasnom strukturom i 
jasnim pravilima. Tako koordinaciona i administrativna podrška mreži po-
tiče iz jednog centra. Riječ je o INTERVOICE (The International Network 
for Training, Education and Research into Hearing Voice) mreži koja oku-
plja ljude koji čuju glasove, članove njihovih porodica, simpatizere i struč-
njake (http://www.intervoiceonline.org/).

S druge strane, HVN jasno stavlja do znanja da u svoje okrilje ne pri-
hvata sve grupe koje stavljaju fokus na glasove i vizije. Da bi se odredila u 
odnosu na izraziti pluralizam u ovoj oblasti i odbranila svoj identitet, HVN 
definiše jasna pravila u svojoj Povelji. Na primjer, Mreža se ograđuje od 
tzv. terapeutskih grupa, tj. onih koje djeluju pod skutima psihijatrije. Na 
pola puta do HVN se nalaze takve koje prihvataju etos Mreže, ali djeluju 
unutar organizacija koje vrše pritisak na njihov način funkcionisanja. Da 
bi neka grupa bila svrstana u kategoriju pridruženog člana, potrebno je da 
ispuni više kriterijuma, među kojima i to da: je riječ o grupi samopomoći, 
a ne onoj koja nudi klinički tretman, da glasove i vizije definiše kao realna 
iskustva, da se svaki član poštuje kao ekspert, da se koristi obični, ne-pro-
fesionalni jezik, da nastoji da ispuni kriterijume za puno članstvo. Prihva-
tanje ljudi takvima kakvi jesu, odbacivanje pretpostavki o bolesti, zajed-
ničko odlučivanje i rješavanje problema, dijeljenje odgovornosti, prihva-
tanje ljudi koji ne koriste usluge formalnog zdravstvenog sistema, bez ob-
zira na teritorijalnu pripadnost, predstavljaju neke od niza preduslova ko-
je je potrebno zadovoljiti da bi se dobio status punopravnog člana Mreže.

Dalje, Mreža aktivno djeluje na promociji alternativa. Ulaže izrazit na-
por kako bi postala vidljivija ne samo za ljude koji čuju glasove na global-
nom nivou gledano, već i za stručnjake – profesionalce. Čini se da u tom 
pogledu HNV prolazi sličan put kao i psihijatrija tri vijeka ranije (vidi: Lju-
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bičić, 2015): svoj status nastoji da učvrsti organizovanjem javnih diskusija 
i stručnih skupova, te koristeći elektronske i pisane medije. Tako INTER-
VOICE (od 2009) organizuje godišnje kongrese World Hearing Voice, pro-
moviše i proslavlja svjetski dan onih koji čuju glasove, inicira istraživanja 
u ovoj oblasti, tako što povezuje istraživače iz različitih zemalja, ojačava i 
pomaže uzajamno stvaranje mreža i širenje i dostupnost informacija o neo-
bičnim iskustvima. Treba istaći da posebno važnu ulogu u procesu umreža-
vanja ima Internet (Moncrieff, 2006). Zahvaljujući njemu aktivisti su u pri-
lici da pomno prate dešavanja, komuniciraju i povezuju se kako sa ljudima 
sa sličnim iskustvima, tako i sa saveznicima iz drugih pokreta. Riječ je o to-
me da komunikacija dobija odlike instant i slobodnog razgovora, koji može 
ishodovati u brzom organizovanju praktičnih akcija i kampanja.

Umrežavanje na intrenacionalnom nivou čini se, daje plodne rezulta-
te. Tako su na osnovu razmjene iskustava o dostignućima, ciljevima i za-
dacima i promišljanja strategija za efikasniji pristup, napisana dva doku-
menta u kojima su sažeta dosadašnja dostignuća HVN i preporuke za da-
lji rad Mreže.

Okvir njenog djelovanja u radu na mentalnom zdravlju je takođe ja-
sno definisan. Naime, Mreža preporučuje i terapijske metode za rad sa lju-
dima sa neobičnim iskustvima. Kao korisne strategije u pružanju podrš-
ke ljudima koji čuju glasove prepoznate su ranije pominjane vođenje dija-
loga sa glasovima, kognitivno-bihejvioralna terapija, te metode samo-po-
moći. Jasno je definisana i uloga facilitatora ili pomagača – onog koji pru-
ža podršku osobi koja čuje glasove. Na primjer, on otvara i vodi dijalog sa 
glasovima po unaprijed utvrđenoj striktnoj proceduri. Kao i u terapijskom 
setingu, najprije traži dozvolu da se obrati glasovima, i od njih i od oso-
be koji ih čuje, a sesija prolazi kroz različite faze od uvodne, preko produ-
bljivanja dijaloga, njegovog završetka do sticanja uvida ili osvješćavanja 
(Costers, May, 2012). Kao korisno oružje u radu na oporavku pominje se i 
Maastricht HV Interview. Riječ je o intrevjuu – osnovi za razgovor sa una-
prijed utvrđenim pitanjima, pomoću kojeg se ispituje povezanost između 
životne istorije osobe i pojave glasova koje čuje.

Imajući do sada kazano na umu, ne iznenađuje da je Mreža u sadaš-
njem trenutku prepoznata i kao akter sa kojim sarađuju i formalne strukture. 
U prilog tezi da se INTERVOICE percipira kao zvanični zastupnik ljudi ko-
ji čuju glasove, potvrđuje i fakt da je 2007. ovo tijelo u zakonodavstvu Ve-
like Britanije dobilo status neprofitne organizacije i dobrotvorne ustanove.
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Alterantive: lična sloboda i postmoderno društvo

Ovako razotkrivena, manifestna ravan agendi i praksi je, kao što smo i 
pretpostavili, nametnula tri pitanja: 1. da li alternative donose ličnu slobo-
du; 2. da li je postpsihijatrija tipičan proizvod postmodernog društva; i 3. 
ne krije li se pod skutima postpihijatrije novi, suptilni oblik kontrole? Nji-
ma ćemo se baviti na stranama koje slijede.

Na prvo među pitanjima: 1. da li su alternative za svoje korisnike gle-
dano sa stanovišta njihove slobode obećavajuće, postpsihijatri daju pozi-
tivan odgovor. Alternative predstavljaju niše – prostore u kojima ljudi sa 
neobičnim iskustvima mogu biti ono što jesu. Dajući značenja svom isku-
stvu u nastojanju da ga razumiju i tražeći načine da ga prihvate, oni posta-
ju slobodni. Njihova lična odgovornost se sastoji u odluci da se oporave: 
žive život kakav oni sami odaberu, i odbace one načine življenja koje bi za 
njih odabrali drugi.

No, budući da svaki izbor ima svoje konsekvence, na mjestu je pitati 
se kakve su posljedice slobode da se bira? Naša je pretpostavka da su one 
brojne. Prva među njima se tiče diverzifikacije fokusa. Tako, pozivanje na 
ličnu odgovornost za oporavak, pažnju skreće sa uzroka nekog problema 
(kakva je npr. alijenacija ili nerazumijevanje u porodici), na njegove po-
sljedice – npr. čuti glasove.

Potom, valja razmotriti i kako (ne)prihvatanje statusa psihijatrij-
skog pacijenta korelira sa stepenom lične slobode. Postpsihijatri su sa-
glasni da su ljudi podvrgnuti psihijatrijskom neslobodni. Pa ipak, po-
smatrane iz drugog ugla, stvari se ne čine tako crnima. Nema sumnje da 
zvanična psihijatrijska verzija iskustvo (bolesti) prevodi u dijagnozu i 
oduzima ličnu odgovornost oboljelom za ishode procesa liječenja. Čo-
vjek koji je uguran u ulogu pacijenta ne može da definiše, da dâ znače-
nje svojim simptomima, nije ekspert za svoju bolest, niti može preuzeti 
odgovornost za to da bude bolje. No, s druge strane, čak i kada je u po-
ziciji naizgled poslušnog, submisivnog, pacijent ima značajan prostor 
slobode. Na primjer, on može da izabere jedan od niza načina prilago-
đavanja na život u totalnoj ustanovi ili da se pred psihijatrom predsta-
vi na način na koji on to želi. Ukoliko se odluči da bude poslušan, i da 
prihvati dijagnozu, biće definisan kao uzoran pacijent, i osvojiti niz (ne)
formalnih privilegija. Iste će, gotovo je sigurno, izostati ako bude insi-
stirao na ličnoj priči i pružao otvoreni otpor liječenju. U svakom sluča-
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ju, on će za sebe zadržati određeni (ne)formalni prostor slobode (vidi: 
Ljubičić, 2016).

A šta se dešava kada neko odluči da se samodefiniše kao preživjeli i 
slobodu potraži u alternativama? Njemu pada u odgovornost to što je iza-
brao svoj novi identitet i što na drugačiji način radi na svom mentalnom 
zdravlju. No, i pored ove niše, njegova je sloboda ograničena. Naime, on 
može biti slobodan u okviru mreže koja nudi alternative, ali je van nje i da-
lje sputan zvaničnim konvencijama i stigmom. Riječ je o tome da odabrani 
put oporavka može biti neprihvatljiv za one koji ne dijele njegovi životni 
stil i koji ne posežu za alternativama – koji ga ne razumiju niti se trude da 
učine korak u tom pravcu. Lične priče i sloboda da se one ispričaju su da-
kle ograničene kontekstom. Alternative naime suštinski ne mijenjaju druš-
tvenu stvarnost oboljelih, već pomažu da oni prihvate kao lično odabrani 
život sa glasovima i/ili vizijama. Cijenimo ipak da suštinskih razlika izme-
đu pacijenata i preživjelih nema: čini se da su i jedni i drugi zacementira
ni u svojim ulogama (Rogers, Pilgrim, 2014).

Drugo pitanje je kako razumjeti prakse postpsihijatrije u kontekstu 
postmodernog društva? Ovo je društvo tolerantnije u odnosu na moder-
no, spremnije da prihvati drugačije i različito (Ricer, 2009: 357). Ono nudi 
slobodu izbora: da budemo ono što hoćemo. Ili kako to lijepo primjećuje 
Bodrijar (po: Ricer, 2009: 363) mi se samodefinišemo, ali – samo dok tro-
šimo. Naime, naša djelatna sloboda je značajno ograničena količinom re-
sursa kojima raspolažemo: kupovnom moći i znanjem.

Imajući na umu ovaj fakt, moramo se zapitati ko među onima koji 
imaju neobična iskustva ima privilegiju da rekonstruiše značenje glasova/
vizija? Drugim riječima, da li pravo na izbor imaju svi oni koji ne prihva-
taju identitet pacijenta? O ovom pitanju se ne možemo izjasniti: podata-
ka nema. S druge strane, možemo se složiti, imajući na umu tezu da je po-
stmoderno društvo u osnovi konzumerističko, da je tzv. aktivistički kon-
zumerizam izraz ne toliko pluraliteta potreba, koliko tržišnih opcija (vidi: 
Rogers, Pilgrim, 2014). Naime, postmoderno društvo proizvodi i proda-
je uvijek nove potrebe i drugačije, usavršenije usluge, među kojima svoje 
mjesto nalaze i alternative psihijatriji (Borman, 2011).

Potrošnja usluga koje nude alternative bi odatle, mogla biti objašnje-
na konceptom razlike (Bodrijar, po: Ricer, 2009). Riječ je o tome da za-
hvaljujući konzumiranju sasvim određenih usluga ljudi definišu svoj po-
ložaj u odnosu na druge. Njihov izbor nije slobodan jer su uputstva za ku
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povinu, upisana u simbolički kod. Konačno, ovi kodovi sadrže informaci-
je koje nas jasno upućuju na ono što nam je potrebno – o tome sami ne od-
lučujemo!

Ali zbog čega se onda ljudi opredjeljuju da prihvate određena uput
stva za kupovinu? Jedan od mogućih odgovora je da je na djelu izraz po-
trebe da se bude sa Drugim sa kojim se dijele slična iskustva. U postmo-
dernom, nesigurnom i otuđenom svijetu, mimo konteksta koji ih okuplja u 
zajedničkom poduhvatu i svrstava u jednu grupaciju – preživjelih, susre-
ta nema. Konačno, alternative ilustruju i postmoderni blisko isksustvo ne-
stajanja razlika između realnog i imaginarnog. Pluralitet istina i pluralitet 
realnosti čini, sudeći barem po Bodrijaru (po: Ricer, 2009: 369–370) da se 
život odvija u velikoj simulaciji, u kojoj je nemoguće ostvariti autentični 
kontakt.

Treća dilema je: da li se pod plaštom emancipacije i ličnih sloboda 
potkrao novi, suptiliniji vid kontrole? Jedan broj autora – kritičara postpsi-
hijatrije, cijeni da su kako mentalno oboljeli tako i njihovi ljekari u odnosu 
na ranije periode u sadašnjem trenutku najčvršće povezani sa kontrolišu-
ćim aparatom psihijatrijske države. Drugim riječima, nastojanje da se psi-
hijatrija oslobodi od njenih medicinsko – anatomskih okova, ishoduje u ja-
čanju socijalne kontrole (Szasz, 2012: 351). Ona se ostvaruje kroz zahtjev 
za stvaranjem novog socijalnog ugovora (Borman, 2011: 218) – strategi-
je koja suštinski ne mijenja društveni niti porodični položaj nosioca neo-
bičnog iskustva, već ga stavlja u poziciju pregovarača čija je stvarna moć 
neznatna.

Ako prihvatimo tezu da je u postmodernom društvu najvažniji resurs 
znanje – ono određuje društveni položaj i boji društvene nejednakosti u 
savremenom svijetu (Ricer, 2009), na mjestu je pitati se kakav demokrat-
ski potencijal donose prakse mreža? Konačan odgovor na ovo pitanje teš-
ko je dati. No, saznanja do kojih smo došli nalažu da s izvjesnom oprezno-
šću prihvatamo postpsihijatrijsko povjerenje u demokratičnost alternativa.

Naša rezervisanost ima nekoliko izvora. Posebno značajnom smatra-
mo oblast tretmana ili rada na mentalnom zdravlju (Kecmanović, 2009). 
Iako postpsihijatrijski konceptualni okvir otvara prostor za dijalog, podra-
zumijeva slušanje i zahtjeva otvorenost za različita značenja, uloga facili-
tatora u ovom procesu je jasno omeđena. Od njega se očekuje da preuzme 
značajnu ličnu odgovornost za dešavanje u terapijskom setingu, i posjedu-
je izvjesnu utreniranost (terapeutsko iskustvo?). Odatle i naša dilema: da 
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li pomagač od kojeg se traži visoka odgovornost i senzitivnost na dešava-
nja u terapijskom setingu može da biti regrutovan iz redova ne-profesiona-
laca? Konačno, imajući na umu preporučene terapijske metode i tehnike, 
kao i pravila koja regulišu proces rada na mentalnom zdravlju, moramo se 
pitati nije li znanje pomagača njegov lični resurs sličan onom kojeg ima (i) 
profesionalni facilitator?

U prilog pretpostavci da i alternative ograničavaju, govore i obilježja 
njihove organizacione strukturacije. Mreža je strukturisana pravilima i re-
sursima (znanjem, novcem koji dobija), a djelovanje aktera jasno omeđe-
no (Moris, 2008). Na primjer, praktičari – aktivisti stavljaju jasne granice 
između članova mreže i onih koji to nisu.

Čini se da je na djelu bitka za eksluzivizam u oblasti drugačijeg pri-
stupa zaštiti i radu na mentalnom zdravlju. Naime, brojni su pokreti ko-
ji plediraju da prezentuju preživjele, a ovakvo mnoštvo podrazumijeva ne 
samo međusobnu saradnju, već i kompetitivnost. Na širem planu gledano, 
dva su moguća ishoda njihovog djelovanja: marginalizacija s jedne stra-
ne, ili birokratizacija s druge (Coy, 2013). Druga, uslovno rečeno uspješ-
nija opcija čeka manje radikalne ogranke koji su se svrstali na stranu mo-
derne psihijatrije i dobili ne samo finansijsku podršku, već i priliku da uti-
ču na razvoj programa zaštite zdravlja, istraživanja u ovoj oblasti, evalu-
iranja psihijatrijskih tehnika (naravno, po mjeri zvanične psihijatrije) (vi-
di: Crossley, 2006).

Prema ovakvom trasiranju i prevođenju alternativa u polje zvanične 
brige o tzv. mentalno bolesnima, treba primijetiti, neki od postpsihijatara 
neočekivano imaju – pozitivan stav. Oni se zalažu za umrežavanje zvanič-
nog, sa alternativnim pristupima zaštiti mentalnog zdravlja, pa čak defini-
šu i jasna pravila i prepreke koje bi se mogle očekivati na tom putu (vidi: 
Lewis, 2006). U praksi, ovakva vrsta aktivizma je donijela rezultate, po-
sebno u oblasti zaštite mentalnog zdravlja (Morrison, 2005), no neki cije-
ne da iza ovih (naizgled?) prava stoji nastojanje zvaničnog sistema da sma-
nji troškove liječenja tako što će odgovornost za ishode tretmana podijeliti 
sa drugom, neposredno zainteresovanom stranom (Rogers, Pilgrim, 2014). 
Rečeno navodi na zaključak da bi konzumeristički aktivizam imao neznat-
ne domete da se ne uklapa u tržišnu logiku kojom se u svom djelanju ru-
kovodi zvanični sistem.

Konačno, u krajnje pesimističnom maniru, iznose se tvrdnje da za-
hvaljujući djelovanju reformatora nema pravog napretka u psihijatriji. 
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Szasz (2012) obrazlaže ovakav svoj stav. Kaže da oni, podjednako kao i 
predstavnici zvanične psihijatrije nastoje da svoje metode predstave ne sa-
mo kao etične, već i kao jedino ispravne i terapeutske (Szasz, 2012: 353). 
Svoju popularnost zasnivaju na denunciranju nekog psihijatrijskog tretma-
na, a uspjehom smatraju konvertovanje stanovnika azila u robove u zajed-
nici (isto, 2012: 354). Na kraju, neki (Bagley, 2001) cijene kako u zahtjevi-
ma oboljelog od shizofrenije da ima nenasilan tretman, brz pristup ljekaru, 
socijalnu podršku i pristup programima za zapošljavanje, nema ništa po-
stmoderno. Prava je istina da briga u zajednici o mentalno oboljelima po-
staje sve manja. No, ovu činjenicu ne treba dovoditi u vezu sa opadanjem 
validnosti medicinskog modela, već sa logikom neoliberalnog tržišta koja 
isključuje neproduktivne, i prepušta odgovornost za lične živote pojedinci-
ma koji zapravo i nemaju mogućnost da biraju (Brikner, 2013). Kako Be-
gly (2001) lijepo primjećuje na djelu je suptilna zamjena teza: Mi tražimo 
da jedemo, a vi nam nudite postmodernizam!

Umjesto zaključka

Najopštije govoreći, agenda i djelanje postpsihijatrije su usmjereni 
ka dekonstrukciji moderne psihijatrije. Postpsihijatrija odbacuje tezu da 
je psihijatrijsko znanje objektivno, i ističe zahtjev da se na drugačiji na-
čin pristupi ljudima sa neobičnim iskustvima. Traži da se oni stave u pozi-
ciju eksperata, i pozva ih da daju značenje glasovima i/ili vizijama, da ak-
tivno rade na svom mentalnom zdravlju i da za sebe odaberu put kojim će 
teći njihov oporavak. Oporavak – lični životni izbor isključuje farmakote-
rapiju i bazira se na pristupu slušanja, traženja značenja i razumijevanja.

S druge strane, kontekst u kojem nastaju agenda i prakse postpsihija-
trije, nalaže da se razmotri i druga strana medalje, a zarad anticipacije mo-
gućih ishoda postpsihijatrijskih napora. Naime, ako predstavljeni diskurs o 
djelanju na dekonstrukciji psihijatrije osmotrimo iz novog ugla, iskrsnuće 
niz intrigantnih pitanja. Mi smo se bavili trima. To su: 1. da li postpshija-
trija zaista oslobađa preživjele; 2. da li alternative nose karakteristike pos-
tmodernog društvenog konteksta; i 3. da li se pod plaštom emancipacije i 
ličnih sloboda krije novi suptilniji vid kontrole?

Analiza koncepata i djelanja postpsihijatrije ukazuje da sa velikom 
opreznošću treba pristupiti tezi da alternative donose lične slobodu. Čini 
se naime, da je izbor biti slobodan u velikoj mjeri ograničen kontekstom 
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u kojem se sloboda ostvaruje. Drugačije kazano, nosici otpora psihijatri-
ji ili reformatori mogu biti slobodni samo unutar miljea koji im dozvolja-
va da dadu drugačije značenje svom iskustvu. Mimo ovog ograničenog po-
lja, slobodu da odaberu svoj život – da se oporave na lično odabran način, 
ima manjina onih koji su se izborili za poziciju eksperata za pitanja preži-
vjelih (vidi: Crossley, 2006: 180). Riječ je o dobro plaćenim konsultantima 
sa značajnim kulturnim kapitalom: onima koji posjeduju i novac i znanje.

To su, valja istaći, resursi posebno cijenjeni u postmodernom, konzu-
merističkom društvu. Ono proizvodi niz roba i usluga koje bi trebale da za-
dovolje potrebe i ukus svojih konzumenata. U tom smislu i alternative mo-
žemo posmatrati kao robu koju nudi postmoderno društvo. U prilog ovoj 
tezi govori i fakt da svakodnevno nastaju nove alternative. To neminovno 
rezultira borbom za ekskluzivizam: finansijsku podršku i članstvo. Demo-
kratija je čini se iz još jednog razloga: egalitarnost, poštovanje i sloboda 
su po svoj prilici dostupne tek ograničenom broju ljudi sa neobičnim isku-
stvima. Malo je naime vjerovatno da su alternative dostupne ljudima bez 
značajnijih (socijalnih, materijalnih, saznajnih, npr.) resursa, što će reći si-
romašnima i manje obrazovanima, ali i starima, ljudima u ruralnim i eko-
nomski nerazvijenim sredinama.

Konačno, alternative suštinski ne rješavaju problem. Za većinu preži-
vjelih društvena stvarnost mimo alternativa ostaje nepromijenjena. S dru-
ge strane, one zahtijevaju da preživjeli na sebe preuzme odgovornost za 
svoj život iako je u kontekstu postmodernog društva oporavak – biranje 
života kakav želiš voditi – stavljen u pitanje. Imajući do sada kazano na 
umu, opravdanom se čini hipoteza da postpsihijatrija sa sobom donosi no-
vi, suptilniji vid kontrole. Ili kako to lijepo primjećuje Szasz (2012) psihi-
jatrijsko ropstvo se nastavlja u zajednici i to zahvaljujući nastojanju alter-
nativa da nametnu kao neprikosnoven svoj model razumijevanja neobič-
nih iskustva. Svako izlaženje izvan ovog modela se smatra pogrešnim i – 
nedopustivim. Dovedena do krajnosti, ova teza baca sumnju na postpsihi-
jatrijsko nastojanje da dekonstruiše. Čini se naime, da se iza zahtjeva za 
dekonstrukcijom krije nešto drugo. Taj proces Morison (2008) identifiku-
je na sljedeći način – odbacivanje biomedicinskog modela i njegovih pret-
postavki treba rezultirati dominacijom postpsihijatrije. Ovakvo nastojanje 
može imati niz posljedica, a na jednu među njima, kojima se postpsihija-
tri nerado bave, pažnju je skrenuo zabrinuti Kecmanović (2009). Njego-
vu konstataciju smo reframirali. Glasi ovako: šta ako sa psihijatrijom za
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branimo i kritici izložimo i osobu sa mentalnim poremećajem – čovjeka za 
kojeg iskustvo psihoze nije niti oslobađajuće niti prijatno?

Jedno je sigurno: to kako će izgledati budućnost (post)psihijatrije u 
ovom trenutku teško možemo predvidjeti. Za sada čini nam se, ostaje da 
o toj nepoznanici polemišemo koristeći hipotetičke okvire i na umu ima-
jući dosadašnje iskustvo pokreta i konkretni društveni – postmoderni kon-
tekst. Kada je riječ o našoj zemlji, rasprava ove vrste još uvijek nije otvo-
rena. Vjerujemo da bi u nju valjalo uključiti kako stručnjake, tako i laike, 
posebno osobe koje čuju glasove i/ili imaju vizije.
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POSTPSYHIATRY AND PERSONAL (NON) 
FREEDOM IN POSTMODERN SOCIETY: 

SOCIOLOGICAL ANALYSIS

Abstract:

Post psychiatry seeks to challenge the dominant discourse of modern psychiatry in 
theoretical, as well in the field of the practice. Stresses that psychiatric knowledge abo
ut mental illness is neither universal nor objective and opens the door for personal sto
ries about the experience of madness. On the other hand, this new social movement in
trudes a whole series of still unanswered questions. For example: 1. What new brings 
post psychiatry; 2. Whether alternatives have the potential to unleash their customers; 3. 
Do post psychiatry shares with post modern society its most important characteristics? 
The aim of our study was to set up an analytical framework for considering these que
stions  assumptions. Our analysis has two stages. First, to describe the dominant disco
urse: agenda and practice using content analysis. In the next step, based on the findin
gs from the previous phase, we gave guidance to reflect the post psychiatry role in pos
tmodern society.

Keywords: post psychaitry, postmodern, meaning, mental illness
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PARADOKSI SLOBODE GOVORA: 
SUSPENZIJA „POLITIČKE KOREKTNOSTI“

U SAVREMENIM DISKURSIMA KAO KATALIZATOR 
JAČANJA RASISTIČKE I ORIJENTALISTIČKE RETORIKE 

Rezime

U radu će biti predstavljena geneza razvoja „političke korektnosti“, od šezdesetih 
godina do danas. Takođe, izložićemo i kritike implementacije „političke korektnosti“ u 
političke diskurse kao i nusposledice insistiranja na predominantnoj upotrebi slobode u 
javnim narativima. Kao primer za savremenu latentnu (tj. nenameravnu) posledicu pod
sticanja slobode govora analiziraćemo reaktualizaciju orijentalističkog diskursa prema 
muslimanima i islamu uopšte. Analiziraćemo retoriku američkog predsednika Donalda 
Trampa koji je još u izbornoj kampanji postavio pitanje adekvatnosti i utilitarnosti upo
trebe „političke korektnosti“ i nagovestio mogućnosti (zlo)upotrebe slobode govora. Lo
gika potpune slobode (govora) nalaže da svi imaju pravo da izraze svoje mišljenje a jed
no od pitanja koje danas (desnica) sve češće postavlja je zašto su onda rasistički, kseno
fobični i orijentalistički stavovi zabranjeni? Kroz ovaj rad provlačiće se osnovno istra
živačko, ali pre svega filozofsko i humanističko pitanje – da li sloboda sme da ima gra
nice i koje su granice slobode poželjne kako bi očuvali elementarni kulturološki, politič
ki, verski, i pre svega, ljudski dignitet? Koji je stepen političke kulture dovoljan da bi jed
no društvo moglo da ponese prava i obaveze koja sa sobom nosi potpuna liberalizacija? 
Ova, široko postavljena pitanja, biće razmatrana u kontekstu slobode govora.

Ključne reči: sloboda govora, „politička korektnost“, orijentalistički diskurs, ver
ska tolerancija, savremena desnica 

Uvod

Osamdesete i devedesete godine XX veka bile su istorijski katalizator 
socijalnog konstruktivizma. Jedan od važnijih predmeta proučavanja po-
staje (de)konstrukcija (različitih) identiteta. U tom kontekstu jezik posta-
je „neuralgična tačka“ istraživačkog fokusa. Dakle, već od šezdesetih go-
dina, a naročito od druge polovine osamdesetih, ideja o neophodnosti pro-
mene diskursa (kako bi u narednom koraku došlo do transformacije druš-
tvene realnosti) bila je teorijska osnova nastanka i uvođenja tzv. političke 

1  Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za sociologiju, natasa.jovanovi-
c@f.bg.ac.rs
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korektnosti u javni govor. S obzirom na to da je etika „Novih socijalnih 
pokreta“ (kako su sumarno nazvani levo orijentisani feministički, antirat-
ni, antirasisitčki, ekološki i mirovni pokreti kao i pokreti za ravnopravnost 
LGBT osoba) podrazumevala i konkretno delanje, a ne samo deskripciju 
postojećeg stanja, aktivisti su se zalagali za promenu diskursa koja bi, im-
plicitno, doprinela promeni svesti pojedinaca i, u krajnoj instanci, bila ini-
cijacija za transformaciju društvenih praksi (Swingerwood, 2000). Dakle, 
period od šezdesetih do devedesetih godina prošlog veka su, u SAD-u, ali 
i na evropskom kontinentu, bile vremenski kontekst „formativnih trenuta-
ka“ tj. perioda kada se nove metafore konstruišu i puštaju u etar, kada po-
jedinci i grupe (makar idealno tipski) prihvataju drugačije narative o sebi 
i drugima i kada se pojavljuju nova pravila po kojima se klasifikuju iden-
titeti (Ringmar, 1996). Takođe, ovo su istorijske i društvene determinante 
u kojima se nastojalo da se razore stega različitih nesloboda (pa i onih na 
nivou javnog govora). Jedna od osnovnih ideja bila je da pravo da govore 
imaju svi, ma kojoj socijalnoj grupaciji pripadali. 

Uvođenje „političke korektnosti“ isprovociralo je i kritiku, pre sve-
ga sa levog ideološkog spektra2. Postavilo se pitanje zamagljivanja real-
nih društvenih (klasnih) problema nauštrb problema „manjina“ i pitanje 
(zlo)upotrebe desno-kapitalističkih režima logike „političke korektnosti“ 
za svoje potrebe. Problem legitimacije onih koji određuju granice slobode, 
kao i izazovi latentnih posledica uvođenja slobode govora, ostaće lajt mo
tiv rasprave o nužnosti „političke korektnosti“ i dan-danas.

Za razliku od prvog dela rada u kome ćemo analizirati genezu razvo-
ja „političke korektnosti“, u drugom delu rada posvetićemo se onim kri-
tičkim viđenjima koja anticipiraju da sloboda govora (koja podrazumeva 
da marginalizovane grupe postanu retorički, pa samim tim i politički, vid-
ljive) može biti (nenameravani i neželjeni) katalizator ekstremističkih dis-
kursa. U istorijskoj perspektivi kritika se odnosila na, kao što smo rekli, 
suspenziju gorućih društvenih pitanja (pre svega rastuće klasne globalne 
nejednakosti), dok je u savremenom dobu jedna od dominantnih opasno-
sti od holističkog principa slobode govora plasiranje rasističkih poruka.

Dakle, možemo zaključiti da se danas opet nalazimo u jednom od 
„formativnih trenutaka“, ali ovoga puta reč je o trendu marginalizacije 
političke korektnosti i u svetlu potpune liberalizacije govora, (re)aktueli-

2  Kritika je, svakako, stigla i sa desne strane, međutim, za korektiv sociolingvističke teorije 
značajnija je bila kritika koja je dolazila od neomarksistički orijentisanih autora. 
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zacije rasističkih i orijentalističkih narativa. U kontekstu migracija (pre-
vashodno) muslimanskog stanovništva sa Bliskog istoka, ovo su veoma 
važne teme za razumevanje domašaja savremenih sloboda, i tolerancije 
prema verskim i kulturnim različitostima. Za razliku od političkih režima 
osamdesetih godina kada je „politički korektan“ govor bio upotrebljiva 
zavesa iza koje su se mogle sakriti prave namere potpune individualiza-
cije društva u svrhu neometane „vladavine“ kapitalizma, danas desnica 
ima drugačije ideološko težište. Fokus se pomera upravo na pitanja et-
niciteta, fizičke bezbednosti i očuvanja, kako radnih mesta, tako i naci-
onalne kulture domicilnog evropskog i američkog stanovništva (Milen-
ković, Pišev, 2013; Fekete, 2009). Zbog toga „politička korektnost“ više 
nema dominantnu poziciju i različiti narativi (poput rasizma i orijentaliz-
ma) dobijaju glavnu ulogu na diskurzivnoj pozornici. Radi se zapravo o 
različitim taktikama za osvajanje semiotičke hegemonije koja će potpo-
moći uspostavljanje potpune hegemonije na svim nivoima društvenosti. 
Dakle, u drugom delu rada, kroz nekoliko savremenih političkih primera 
(pre svega sa desnog pola ideološkog spektra) pratićemo emanacije pa-
radoksa slobode govora u vidu afirmacije ekstremističkih stavova i za-
govaranja (potencijalnog) ukidanja slobode na realnom, fizičkom i druš-
tvenom nivou.

Razvoj i logika „političke korektnosti“

U doba Hladnog rata, u tenutku kada je sva politička pažnja na Zapa-
du (prvenstveno u Sjedinjenim Američkim Državama) bila usmerena ka 
Sovjetskom Savezu, mnoge „manjine“ iskoristile su pomenuti istorijski 
trenutak i intenzivirale teorijsku i praktičnu borbu za veću vidljivost, rele-
vatnost i ravnopravnost. Proučavanje teorijske pokretačke sile „Novih so-
cijalnih pokreta“ važno je za razumevanje razvoja sveukupne društvene 
misli toga doba. Ne zanemarujući velike razlike unutar „Novih socijalnih 
pokreta“ (i na idejnom i na praktičnom nivou) generalno posmatrano, na 
teorijskoj razini, borba protiv diskriminacije žena, Afroamerikanaca, ho-
moseksualaca i drugih „manjina“ značila je promenu analitičke pozicije i 
usmerenje na mikrosociološku perspektivu. Imperativi pluralizma tumače-
nja i proučavanje svakodnevnog nametnuli su se kao jednako validna soci-
ološka perspektiva dotadašnjem hegemonom makrocentričnom proučava-
nju struktura i sistema (Swingerwood, 2000).
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Napuštanje esencijalističkih shvatanja o nepromenljivosti kategori-
ja poput pola, etniciteta ili seksualnog opredeljenja, umnogome je znači-
lo okretanje ka konstruktivizmu kao teorijskom usmerenju i naglašavanju 
značaja različitih diskursa za formiranje (stereotipno uslovljenih) identite-
ta. Prema ovim tumačenjima, pol i rod su, kao i orijentalizam, ludilo i sek-
sualnost prvenstveno tekstualni konstrukti koji su posledica različitih so-
cijalnih, političkih i kulturnih istorijskih procesa3. Baš kao što su zagovor-
nici feminizma govorili da se niko ne rađa kao žena, već da žena posta-
je, Fuko (Michel Foucault, 1926–1984) tvrdio da su homoseksualne prak-
se uvek postojale, ali da homoseksualizam van psihijatrijske literature ni-
je, tako je i Said (Edward Said, 1935–2003), tvorac orijentalizma, nagla-
šavao da Orijent ne postoji kao notorna činjenica van značenja koje mu je 
pridao Zapad.

Zagovornici etike (i teorijske podloge) „Novih socijalinih pokreta“ 
smatrali su da se reprodukcijom diskurzivnih obrazaca koji se formiraju 
kroz stručnu (ali i državno-administraivnu i političku) literaturu o binar-
nim opozicijama (muško-žensko, Zapad-Orijent, belci-crnci itd.) u sva-
kodnevnim praksama učvršćuju nejednakosti koje već postoje. Sledstveno 
tome, kamen temeljac rastakanja postojećih obrazaca moći, pojedini autori 
koji su makar ideološki pripadali „Novim socijalnim pokretima“, baš kao i 
Edvard Said, videli su u dekonstrukciji i promeni postojećih diskursa. Sa-
id je u datom istorijskom trenutku objavio svoju čuvenu studiju Orijenta
lizam u kojoj je pokazao da, od prosvetiteljstva pa do tog trenutka, akumu-
lirano znanje o Orijentu nije ništa drugo do permanentne potvrde domina-
cije Okcidenta nad Orijentom. On je, kao i drugi konstruktivisti, smatrao 

3  Oslanjajući se na Fukoovu teoriju o uzajamnoj uslovljenosti moći i znanja i proizvodnje 
različitih diskursa u svrhu kontrolisanja pojedinaca i grupa, mnoge feministkinje (npr. Doroti Smit, 
Dorothy Edith Smith) su čitav patrijarhalni sistem smatrale diskursom koji služi da, između osta-
lih, i kroz naučnu literaturu prožme sve društvene slojeve i determiniše loš položaj žena u društvu. 
Baš kao što su stanovnici Orijenta perciprani kao tradicionalni, lenji, ratoborni ili zaostali, tako su 
i žene kroz različite nivoe tekstualnih formi i vidova komunikacije (poput književnosti, slikarstva, 
predstava u masovnim medijima itd.) prvenstveno dobijale uloge smernih supruga i majki koje su 
usmerene na porodicu i domaćinstvo, i zainteresovane za potrebe ukućana ili za sopstveno ulepša-
vanje (kako bi bile još fizički privlačnije i dostupnije pripadnicima muškog roda). Međutim, Doroti 
Smit, kao i Said, smatra da Fuko nije bio u pravu kada je moć percipirao kao decentralizovanu. Po-
stoje strukture tj. centri moći (kao i akteri koji se nalaze na društvenim pozicijama koje im omogu-
ćavaju pristup i korišćenje različitih resursa, između ostalog i mogućnost dominacije nad određe-
nim entitetima kao i moć konstruisanja identiteta) koji diktiraju poredak neravnopravnosti na više 
nivoa (može biti odnos između rodova, političkih zajednica, etničkih i religijskih grupa, klasa itd.) 
(Swingerwood, 2000: 239, Ricer, 2009: 330). 
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da je orijentalizam pre svega diskurs preko koga se prenosi viševekovna 
imperijalistička ideologija prema kojoj su stanovnici Orijenta stereotipizo-
vani na različite načine, ali su u konačnoj instanci, pozicionirani civiliza-
cijski niže u odnosu na pripadnike zapadne domicilne populacije. Orijen-
talizam je, dakle: „diskurs koji ne stoji ni u kakvoj direktnoj, korespoden-
tnoj vezi s političkom moći u sirovom obliku, nego se pre stvara i posto-
ji u nejednakoj razmeni s različitim vidovima moći i do izvesne mere se 
oblikuje u razmeni s političkom moći (kao u slučaju kolonijalnog ili im-
perijalnog establišmenta), moći intelekta (kao u slučaju dominantnih na-
uka poput komparativne lingvistike ili anatomije ili bilo koje od moder-
nih političkih nauka), moći kulture (kao u slučaju dogmi ili kanona ukusa, 
tekstova, vrednosti), moralne moći (kakve su ideje o tome šta „mi“ može-
mo, a „oni“ ne mogu da čine ili da razumeju kao što „mi“ možemo)“ (Sa-
id, 2008: 23).

Said je, s obzirom na to da je orijentalizam definisao kao veoma širok 
(krovni) pojam za sveopšti odnos Zapada prema Orijentu, među orijenta-
liste svrstao i one koji su o Orijentu govorili pežorativno, ali i neke afir-
mativne koncepcije koje su podrazumevale egzotizaciju Orijenta sa pozi-
tivnom konotacijom. Uprkos razlikama, orijentalizam je koncept koji po-
drazumeva redukcionističko i stereotipno viđenje Orijenta i nepremostive 
razlike između orijentalne i okcidentalne kulture (Said, 2008). Ne ulaze-
ći u detaljnije objašnjenje orijentalizma, niti u kritike koje su mu upućiva-
ne, samo ćemo još jednom podsetiti na to da je politička funkcija orijenta-
lizma bila u skladu sa etikom ostalih pripadnika „Novih socijalnih pokre-
ta“ a to je da i muslimani (i ostali pripadnici Orijenta) postanu lingvistički 
a u narednom koraku i politički, ravnopravni. Dakle, orijentalizam se kao 
koncept savršeno uklopio sa ideologijom „političke korektnosti“. 

Društveni i stručni odnos prema jeziku menjao se tokom istorije. Du-
ranti (Alessandro Duranti) identifikuje tri paradigme u razvoju proučava-
nja jezika i percepcije njegovog značaja za teoriju. Prva paradigma obu-
hvata period od kraja XIX veka do šezdesetih godina XX veka. Jezik je bio 
proučavan u okviru formalnih kategorija, gramatike i porekla. Gotovo da 
se uopšte nije podvlačila korelacija između lingvističkih formi i društve-
ne realnosti. Već pomenute promene koje su nastupile sa delanjem „Novih 
socijalnih pokreta“ šezdesetih godina prošlog veka, kao jednu od posle-
dica imale su i promenu teorijskog odnosa prema diskursu. Jezik se kon-
tekstualizuje i dovodi u vezu sa društvenim strukturama i procesima. Dis-
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kurs postaje društveni fenomen per se4. Socijalni konstruktivizam se pola-
ko utemeljuje kao važna (ako ne i dominantna) teorijska paradigma u okvi-
ru proučavanja autora koji su idejno i/ili praktično pripadali „Novim soci-
jalnim pokretima“. Osamdesete i devedesete godine XX veka bile su isto-
rijski katalizator socijalnog konstruktivizma i prodiranja postmodernizma 
u skoro sve društvene discipline. Jedan od važnijih predmeta proučavanja 
postaje konstrukcija (različitih) identiteta. Logično, jezik postaje „neural-
gična tačka“ istraživačkog fokusa (Duranti, 2003).

Dakle, već od šezdesetih godina a naročito od druge polovine osam-
desetih, ideja o neophodnosti promene diskursa (kako bi u narednom ko-
raku došlo do transformacije društvene realnosti) bila je teorijska osnova 
nastanka i uvođenja tzv. političke korektnosti u javni govor. S obzirom na 
to da je etika „Novih socijalnih pokreta“ podrazumevala i konkretno de-
lanje, a ne samo deskripciju postojećeg stanja, aktivisti su se zalagali za 
promenu diskursa koja bi, implicitno, doprinela promeni svesti pojedina-
ca i, u krajnoj instanci, bila inicijacija za transformaciju društvenih prak-
si. Kao što smo već rekli, od šezdesetih godina počinje takozvani forma-
tivni trenutak koji će trajati sve do devedesetih godina prošlog veka (Rin-
gmar, 1996). U to vreme je formulisana i konsolidovana ideja o neophod-
nosti uvođenja „političke korektnosti“ i promene percepcije sopstvenog i 
tuđeg socijalnog položaja. Ideja zalaganja za promenu društvenih narativa 
utemeljena je na teorijskoj sociolingvističkoj pretpostavci da je jezik svo-
jevrsno ogledalo društva i da ćemo, ukoliko promenimo optiku, umnogo-
me promeniti i društvene odnose.

Logiku zalaganja za uvođenje „formativnih trenutaka“ ilustrovaćemo 
primerom. Princip promene društvene svesti i realnosti podrazumeva da, 
ukoliko pripadnike jedne heteroseksualne (ili homoseksualne) dijade poč-
nemo nazivati partnerima (što umnogome podseća na poslovne partnere, 
dakle na pojedince koji su na tržištu i u vlasničkoj strukturi ravnopravni), 
a ne ljubavnicima, supružnicima, mužem i ženom, momkom i devojkom 
itd. odnos između to dvoje koji su u emotivnoj i seksualnoj vezi postaće 
ravnopravniji i za korak bliži „čistoj vezi“5 (Štulhofer, 2004). Da bi bila 

4  Takođe, izučavanje jezika se decentrira iz domena samih jezičkih formi već se u okvi-
ru analize diskursa počinju proučavati i gestikulacije, neverbalne poruke, različiti oblici govora, 
ideološka osnova itd. Diskurs se, dakle, sagledava iz sveobuhvatnije perspektive (Duranti, 2003). 

5  ’Čista veza’ je idealni tip intimnih odnosa u savremenom poretku. Reč je o vezi koja po-
drazumeva slobodu izbora, ravnopravnost partnera i usredsređenost na ljubav kao jedini razlog 
zbog koga veza postoji (dakle, potpuno odsustvo društvene i državne regulacije). ’Čista veza’ ima 
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izbegnuta diskriminacija različitih formi zajedništva (kohabitacije, braka, 
LAT zajednice, friends with benefits veze itd.), u stručnoj literaturi (i ne-
što manje u medijima) sve više se upotrebljava vrednosno i rodno neutra-
lan termin „partneri“. Ista logika je primenjena i na zamenjivanje samohra-
nih jednoroditeljskim porodicama, uvođenjem rodno senzitivnog jezika tj. 
stavljanje rodnog nastavka profesijama itd. Dakle, pripadnici „Novih so-
cijalnih pokreta“ su smatrali da je promena diskursa jedno od (ali veoma 
važno) oružje u borbi protiv potčinjavanja „manjina“. Osloboditi lingivsi-
tičko polje od političkih stega značilo je (u određenoj meri) i liberalizaciju 
kompletnog društvenog položaja.

Drugo lice „političke korektnosti“ i latentne 
posledice nesputane slobode govora

Još za vreme perioda „tiranije političke koretnosti“ (osamdesetih i de-
vedesetih godina XX veka) a naročito u decenijama koje su usledile, ja-
vila se (uglavnom, mada ne isključivo, levo orijentisana) kritika „politič-
ki korektnog“ govora (Fairclough, 2003; Hall, 1994). Ovi autori upozora-
vaju na barem dve bitne zablude koje su, paradoksalno, bile pokretačke si-
le „Novih socijalnih pokreta“. Iako je politički korektan govor nominalno 
došao kao posledica stavova i delanja aktera sa levog kraja političko-ideo-
loškog spektra, realno je promena diskursa, posledično nenameravano, vi-
še odgovarala kapitalističkom načinu proizvodnje i ideologiji. Sa politič-
ki desno utemeljenim i ekonomsko-liberalnim režimima Regana (Ronald 
Wilson Reagan, 1911–2004) i Tačerove (Margaret Hilda Thatcher, 1925–
2013), kao i sa onima koji su došli docnije, savršeno je kompatibilan bio 
novi „politički korektan“ diskurs. Implicitno im je odgovarao jer se, sa jed-
ne strane, bavljenjem „marginalnim pitanjima“ (kao što su rod, rasa, eko-
logija itd.) skreće pažnja sa problema koji se tiču fundamentalne diskrimi-
nacije (koja je uslovljena rastućom ekonomskom nejednakošću i eksplo-

ograničeno vremensko trajanje (opstaje samo dokle god to oba partnera žele), refleksivna je (par-
tneri kontinuirano prispituju svoj odnos i da li ih takva veza na individualnom nivou zadovoljava) 
i ne postoji vizija idealnog partnera (Štulhofer, 2004). Dakle, reč je zaista o odnosu koji liči na par-
tnerstvo u ekonomskoj sferi u liberalnom trižišnom poretku – partnerstvo je očišćeno od svih tra-
dicionalnih stega i neravnopravnosti, nije nužnost, nije cilj i nema vrednost sama po sebi. Svako 
se vodi isključivo individualnim preferencijama i dokle god su one zadovoljene dotle će i partner-
ski odnos trajati. 
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atacijom celokupnog stanovništva na globalnom nivou).6 Sa druge strane, 
novi diskurs favorizuje individualizam koji je kompatibilan sa tržišnom lo-
gikom (primer partnera umesto ljubavnika i ideal samorefleksivne „čiste 
veze“ je veoma ilustrativan za ovu hipotezu) (Hall, 1994).

Neomarksisitčko lamentiranje nad naglašavanjem „manjinskih“ iden-
titeta umesto isticanja značaja kolektivne klasne borbe, imalo je, među-
tim, i veoma važne teorijske korektivne posledice za same studije diskur-
sa. Naime, zbog toga što je, između ostalog, vreme nemilosrdno pokaza-
lo da uvođenje „političke korektnosti“ nije za posledicu imalo brisanje (bi-
lo kog oblika) društvene nejednakosti već je ona ostala konstanta savre-
mene realnosti, neminovno se postavilo pitanje uzajamnog odnosa diskur-
sa i društvenih struktura. Nipošto ne umanjujući ulogu koju diskurs ima u 
predstavljaju (pa čak i konstruisanju) društvene realnosti, ipak se ne radi o 
jednosmernom procesu, već o dijalektici između ta dva nivoa. Proučava-
nje jezičkih formulacija i registara koji se koriste u vezi sa određenim ko-
lektivnim identitetima veoma su važan predmet proučavanja ukoliko že-
limo da rasvetlimo političke, ekonomske i kulturne pretenzije (institucio-
nalnih i akterskih) centara moći. Takođe, promenom diskurzivnih matrica 
može se povratno uticati na promenu društvenih interakcija. Reč je, sva-
kako, o izuzetno dinamičnom uzajamnom procesu. Međutim, u analizi tog 
dijalektičkog odnosa jedno od ključnih pitanja je strukturna pozicija mo-
ći koja konstruiše i diktira novi diskurs. Neće isti značaj imati „formativ-
ni trenutak“ uvođenja novog diskursa ukoliko podstrek za njegovo uvođe-
nje dolazi iz civilnog sektora, nevladinih organizacija i aktivističkih pokre-
ta čiji predstavnici nisu deo političke, ekonomske i kulturne elite, odnosno 
ako početni impuls dolazi sa samog državnog vrha (koji je svakako u spre-
zi sa kapitalističkim magnatima).

Dakle, ova kritika rasvetlila je barem dva bitna problema insistira-
nja na autonomnosti diskursa. Prvo je svojevrsno oslobađanje od odgovor-
nosti centara moći i neuviđanje značaja koju određene strukture imaju za 

6  Ako ovu problematiku posmatramo iz perspektive pojedinačnih organizacija dobićemo ja-
snu sliku zloupotrebe ’političke korektnosti’ u svrhe utvrđivanja hegemonije kapitalizma. Naime, 
rukovodstvo savremenih organizacija se sve više (licemerno, prema mišljenju Ferklafa, Norman 
Fairclough) angažuje u vezi sa pitanjima rodne, etničke ili verske diskriminacije na radnom mestu 
(oformljuju se čak i posebni timovi stručnjaka koji se bave tim problemima). Međutim, na taj na-
čin se zapravo skreće pažnja sa ključnih pitanja kao što su nejednakost zarada, nesigurnost u pogle-
du zadržavanja radnog mesta, loših radnih uslova itd (Fairclough, 2003:24). Reč je o drugom licu 
moći tj. mogućnosti da se stvaraju prepreke javnom postavljanju pitanja u vezi sa sopstvenim inte-
resima (Bachrach, Baratz, 1962). 



Paradoksi slobode govora: suspenzija „političke korektnosti“ 119

plasiranje retorike a drugo su nenameravane (latentne funkcije7) koju ima 
uvođenje „političke korektnosti“. Kao što je to još sredinom prošlog veka 
istakao Robert Merton (Robert King Merton, 1910–2003), veoma je važno 
utvrditi razliku „između svesnih motivacija za društveno ponašanje i nje-
govih društvenih posledica“ (Merton, 1979: 127). Elaboracija o ova dva 
problema i nastojanje da se oni prevaziđu bili su glavni predmet debata u 
okviru socijalnog konstruktivizma.

Iako više puta naglašava da mnogo duguje Fukoovom delu, Said, u 
skladu sa gore iznesenom hipotezom o značaju koju struktura ima za for-
mulisanje i plasiranje određenog diskursa, ipak smatra da je za analizu na-
rativa presudan pojedinačni otisak koji ostavljaju različiti autori, politič-
ki akteri, književnici, teoretičari itd. „Fuko veruje da, u načelu, individu-
alni tekst ili autor ima veoma malo značaja; empirijski, u slučaju orijenta-
lizma (i verovatno nigde drugde), smatram da nije tako“ (Said, 2008: 38). 
Ovaj Saidov stav otvara pitanje odnosa moći između društvenih struktu-
ra, aktera i diskursa. Da li je diskurs autonomna struktura moći ili je samo 
refleksija volje i sredstvo političkih i ekonomskih centara u borbi za moć?

Fuko, dakle, ne prihvata ideju da moć proističe iz (ekonomskih, po-
litičkih, kulturnih) centara. Moć je, prema njegovom mišljenju, mreža čiji 
mehanizmi funkcionišu nezavisno od ljudi. Kroz svakodnevne prakse po-
jedinaca moć se reprodukuje, cirkuliše, prodire, ali niko je zapravo ne po-
seduje. Opisujući moć kao decentralizovanu i višestruku, Fuko definitiv-
no raskida sa marksističkim prenaglašavanjem značaja ekonomije i drža-
ve za odnose moći. Sledstveno tome, društvena promena može se postići 
transformacijom različitih svakodnevnih navika i praksi i pre svega, pro-
menom diskursa (Foucault, 1994: 70–71). 

S obzirom na to da moć postoji svuda, i otpor može pronaći svo-
je uporište na različitim nivoima društvenosti. Skidanjem balasta moći sa 
političkih i ekonomskih elita Fuko je, na idejnom nivou, omogućio prodor 
ideje o značaju promene diskurzivnih matrica i uvođenja „političke korek-
tnosti“ kao presudne za promenu odnosa moći između potčinjenih „manji-
na“ i dominantnog muškog, belog, srednjeklasnog, heteroseksualnog Za-
pada. Kao što smo u prvom delu rada videli, dominantno konstruktivistič-

7  „Ovo je logički temelj za distinkciju između manifestnih i latentnih funkcija; prve se od-
nose na one objektivne posledice po specifičnu jedinicu (osoba, podgrupa, društveni ili kulturni si-
stem) koje doprinose njenom prilagođavanju ili adaptaciji koja je bila nameravana; druge se odno-
se na nenameravane i nepriznate posledice iste vrste“ (Merton, 1979: 129). 
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ki usmereni aktivisti i teoretičari koji su pripadali „Novim socijalnim po-
kretima“ zalagali su se za temeljne promene lingvističkih registara kako bi 
tokove kapilarne moći skrenuli ka diskriminisanima8.

Ovakvom viđenju značaja moći u društvenom poretku i odnosa moći 
i diskursa oštro su se suprotstavili (neo)marksistički autori. Sledeći Gram-
šijevu revidiranu teoriju marksističkog shvatanja ideologije kao sistema 
vrednosti koji podržava kapitalističku reprodukciju a koji svesno širi bur-
žoazija, Fairklaf (Faircholugh, 1989; 2003) kritikuje autore koji se zalažu 
za autonomiju kulturne sfere i diskursa. On podseća kako na značaj resur-
sa koji proizilazi iz određenih (ekonomskih i političkih) pozicija u socijal-
noj stratifikaciji, tako i na dijalektički odnos koji postoji između tih struk-
tura i diskursa9. Kao i Gramši koji uvođenjem koncepta hegemonije od-
bacuje ekonomski automatizam ideologije, i ovaj autor smatra da je bit-
no uočiti spregu između ekonomske sfere (sa neoliberalnim kapitalistič-
kim predznakom) i političkih elita, državne administracije, obrazovanja, 
kulturnih institucija, masovnih medija itd. Zbog toga što su autori koji se 
zalažu za potenciranje „političke korektnosti“ u javnom govoru zanemari-
li značaj moći koja nužno proizilazi iz glavnih pozicija unutar kapitalistič-
kog sistema i njegove dominacije nad sve slabijim nacionalnim državama, 
nisu uspeli, prema Fairklafovom mišljenju, da identifikuju prevlast „kapi-
talističkog diskursa“10 nasuprot diskursa „političke korektnosti“. On čak 

8  „Fukoova arheologija znanja i moći se sastoji u traganju za „polimorfnim tehnikama mo-
ći“, to jest, spoznavanjem oblika i kanala kroz koje diskurs moći dospeva do najindividualnijih 
oblika ponašanja i želja. Spektar polimorfnih tehnika moći je širok i uključuje kako učinke odbija-
nja, zapreka i isključivanja, tako i učinke podsticaja i pojačanja želja i užitaka. Umesto uobičaje-
nih analiza koje se pripisuju ekonomiji retkosti, Fuko nastoji da pronađe instance diskurzivne pro-
izvodnje, instance proizvodnje moći i instance proizvodnje znanja kao procese koji imaju poveza-
nu povest“ (Pavlović, 2008: 16).

9  Nizom različitih primera diskurzivnih praksi i situacija Fairklaf ilustruje svoju hipotezu 
da se u diskursu ogleda moć koja proističe iz nejednakih društvenih pozicija. Tako, na primer, ana-
lizirajući govornu situaciju u kojoj učestvuju profesor medicine i studenti on pokazuje kako razli-
čitim diskurzivnim strategijama (prekida studente, podseća ih na osnovne procedure (pranje ruku 
pred pregled) za koje se pretpostavlja da ih sigurno znaju, ali ih ipak upozorava, pravi dugačke pa-
uze u svom govoru, koristi izuzetno komplikovanu terminologiju (iako bi mogao govoriti simplifi-
kovanije) itd.) profesor iznova potvrđuje svoju strukturalno određenu dominantnu poziciju. Tako-
đe, studenti svakako ne mogu da se izbore za ravnopravnu poziciju što se ogleda u njihovim diskur-
sima (zamuckuju, pogrešno izgovaraju reči, više puta ponavljaju uzrečice itd.) (Fairclough, 1989: 
44). Ovu mikrosituaciju strukturalnog odnosa moći Fairklaf prenosi na čitav društveni sistem. On, 
pre svega, insistira na nejednakim pozicijama unutar kapitalističkog sistema proizvodnje.

10  Autor navodi neke ključne reči koje čine lingvistički registar koji je sve dominantniji – 
timovi, fleksibilnost, individualizam kao i već pomenut koncept partnera koji se iz poslovne ’pre-
lio’ u privatnu sferu (Fairclough, 2003: 20). 
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veoma oštro kritikuje teorijske neistomišljenike koji, prema njegovom mi-
šljenju, ne vide da je „terorizam“ feminizma i antirasizma (koji je, u odre-
đenom obimu ideja vodilja državnih kulturnih politika) tako ništavan u od-
nosu na diskurs koji plasiraju Svetska Banka, MMF i druge međunarodne 
ekonomske organizacije (Fairclough, 2003: 20). Kao što smo videli, auto-
ri (Hall, 1994; Fairclough, 2003) insistiraju na tome da su se fragmentacija 
problema11 i govor „političke korektnosti“ savršeno uklopili u ciljeve poli-
tičke desnice i kapitalističkih elita.

Fairklaf kompromisno priznaje da diskursi mogu konstruisati i rekon-
struisati socijalne odnose i prakse, ali ipak ostaje veran svom ideološko-te-
orijskom usmerenju i tvrdi da taj proces nije zagarantovan – verovatnije je 
da će okoštalost institucija i neotpornost klasno uslovljenih habitusa indi-
vidua ostati imuni na različite diskurzivne procese i promene (Fairclough, 
2003: 24)12. On tvrdi da je za razumevanje društvenog poretka mnogo bit-
nija borba koja se odvija iza diskursa i za nametanje diskursa nego što sâm 
diskurs po sebi predstavlja moć13. A ta borba je, svakako, borba za pozi-
cije i resurse koji idu uz te društvene pozicije (Fairclough, 1989: 74). Ne-
ki drugi autori (Wodak, 2011) čak veoma eksplicitno tvrde da jezik nikada 
nije moć per se; uvek se radi o borbi moćnika za prevlast nad diskursima. 
Radi se zapravo o različitim taktikama za osvajanje semiotičke hegemoni
je koja će potpomoći uspostavljanje potpune hegemonije na svim nivoima 
društvenosti. Prema mišljenju ove autorke, čitava kritička analiza diskursa 
služi upravo za otkrivanje odnosa moći u realnom poretku koji se jedno-
stavno reflektuju u različitim narativima (Wodak, 2011: 35).

Kao važan i interesantan korektiv u ovoj polemici odnosa između dis-
kursa i strukture, može poslužiti van Dijkovo (Teun A. van Dijk) stanovi-
šte. Iako on analizi diskursa pristupa iz mikrosociološke perspektive, da-
kle, prvenstveno analizira pojedinačne primere i aktere, veoma dobro uo-
čava i apostrofira kompleksnost društvene realnosti koja se ogleda u po-
stojanju mnoštva različitih diskursa koji paralelno koegzistiraju i kroz ko-

11  Prema Halovom mišljenju, postoji samo jedan važan problem (siromaštvo i rastuća ne-
jednakost), ostalo su periferne teme (Hall, 1994).

12  Sa ovime se slaže Vudakova. Ona, naime, tvrdi da individue mogu dati snažan doprinos 
promeni makro struktura, ali je verovatnije da će one, u istorijskoj perspektivi, ipak ostati postoja-
ne (Wodak, 2011: 36).

13  On navodi tri nivoa analize diskursa (ti nivoi podrazumevaju i analizu identiteta, znače-
nja, socijalnih interakcija itd.), međutim, ipak uvek naglasi, marksističkom terminologijom rečeno, 
prevlast baze nad nadgradnjom (Fairclough, 1989: 74).
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je pojedinci žive svoje živote14. On ne negira značaj moći centara da formi-
raju i plasiraju određenu ideološku semantiku (naprotiv, eksplicitno govori 
o različitim elitama koje plasiraju određene diskurse i o važnosti društve
ne (nasuprot pojedinačne) moći za razumevanje diskursa (van Dijk, 2003: 
84)), međutim valjano upozorava na pluralizam mogućnosti primanja po-
ruka i dekonstrukcije istih na individualnom nivou. Takođe on naglašava 
da elite bilo koji ideološko-diskurzivni kompleks (feminizam, socijalizam, 
rasizam itd.) poznaju poprilično detaljno i obuhvatno dok se njegova ubo-
jitost i koherentnost kruni kako se pomeramo ka širim društvenim slojevi-
ma (van Dijk, 1995:140).

Van Dijk insistira na postojanju „kognitivnih mapa“ tj. na svojevr-
snom ideološkom, vrednosnom i identitetskom rešetu kroz koje pojedinac 
prima i sistematizuje različite poruke i ideje koje čine određen diskurzivni 
kompleks. S obzirom na mnoštvo identiteta koje ljudi imaju i diferencija-
ciju u ličnim iskustvima i biografijama, i razni diskursi biće prihvaćeni na 
drugačije načine. „Kognitivne mape“ su rezultat preklapanja i interakcije 
različitih individualnih i kolektivnih identiteta koji su referentni sistem za 
prihvatanje odnosno odbijanje poruka koje se plasiraju različitim diskur-
zivnim matricama (van Dijk, 1995: 138). I upravo zbog toga je stanovište 
ovog autora (relativno) vrednosno neutralno; on ideologije koje obeleža-
vaju određene diskurse ne posmatra kao lažne ili ispravne15 već ih prouča-
va kao različite strategije za lakše snalaženje u kompleksnosti društvene 
realnosti. Za koju ideološku strategiju će se pojedinac dominantno opre-
deliti zavisi, dakle, od identiteta koji su u datom trenutku značajni za bo-
lje snalaženje u određenom socijalnom kontekstu. I, dakle, na isti način na 
koji pojedinci definišu društvenu realnost i sopstveni identitet, definišu i 
Drugog (van Dijk, 1995: 139).

Kako primanje različitih poruka i preklapanje identiteta fukncioniše, 
van Dijk ilustruje primerom. Ako misaonim eksperimentom proučavamo 
način na koji će jedna američka novinarka afroameričkog porekla razume-
ti i dalje interpretirati i prezentovati javnosti različite ideološke smerni-
ce, veoma lako možemo doći do zaključka da će ona, zbog mnoštva (čak 

14  Takođe, van Dijk smatra da je odnos između društvene moći i diskursa zapravo najvaž-
nija tema kritičke analize diskursa (van Dijk, 2003: 84). No, on pokušava da izbegne i (neo)marksi-
stičko i konstruktivističko sagledavanje diskursa i pronađe ravnotežu između ovih krajnosti. 

15  A to je, svakako, stanovište koje zauizmaju vrednosno opredeljeni i politički aktivni au-
tori poput onih koji pripadaju „Novim socijalnim pokretima“ ili je reč o neomakrsitičkim teoretiča-
rima i sociolingvistima, koji ideologije posmatraju kao a priori buržoasku laž. 
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i međusobno konfliktnih) identiteta, ideje plasirati u skladu sa društvenim 
kontekstom u kome se trenutno nalazi. Kombinacijom njenog profesio-
nalnog, rasnog, rodnog, etničkog i klasnog identiteta, nastaje veoma kom-
pleksna „kognitivna mapa“ kroz koju „propušta“ različite diskurse (van 
Dijk, 1995: 142). I tako možemo pretpostaviti da će ona jednu te istu infor-
maciju drugačije komentarisati na radnom mestu (gde se od nje očekuje da 
prvenstveno bude novinar, profesionalac i državljanin Sjedinjenih Američ-
kih Država, dok su svi ostali identiteti marginalizovani), u krugu porodice 
(pretpostavimo da će možda etnički, rasni ili klasni identiteti biti dominan-
tni), ili sa prijateljicama (rodna dimenzija interakcije izbija u prvi plan).

Različiti identiteti su, prema našljem mišljenju, politički, kulturni i 
vrednosni konstrukti koji su u neposrednoj vezi sa diskursom kroz koji se 
identifikuju, definišu i reprodukuju. Isti princip važi i za pojedinačne i za 
kolektivne idenitete. Bazični konstruktivistčki pristup analizi društvenih 
entiteta, međutim, ne isključuje važnost koju različiti centri moći imaju za 
formulisanje i plasiranje diskursa. Ideja o ravnopravnim mogućnostima za 
posedovanje i primenu moći (uključujući i nametanje određenih ideološ-
kih narativa) i zanemarivanje važnosti disperzije vrsta resursa za posedo-
vanje i primenu moći i dominacije čini nam se saznajno nevalidna. Zbog 
toga smo odlučili da ideju o suspenziji „političke korektnosti“ u savreme-
nim diskursima ilustrujemo primerima političkih aktera koji su visoko po-
zicionirani na lestvici moći (u središtu naše analize biće diskurs Donalda 
Trampa, Donald John Trump).

Čini se da perfidna, manipulativna i hegemona moć formiranja sta-
vova i iniciranje ponašanja u skladu sa tim stavovima igra sve veću ulogu 
u savremenom (demokratskom) društvenom poretku. Diskurs je sastavni 
deo tog sve zastupljenijeg „trećeg lica moći“16. Borba za prevlast diskur-
sa (tj. borba za nametanje sopstvenih značenjskih matrica) je jedna od naj-
značajnijih borbi danas. To je način da se usmeravaju, oblikuju i kontroli-
šu želje, mišljenja i ponašanja pojedinaca (van Dijk, 2003: 85). Zbog to-
ga možemo govoriti o dva nivoa moći – diskurs sâm po sebi jeste moć i 

16  ’Treće lice moći’ podrazumeva konstruisanje i usmeravanje nečijih želja i ponašanja u 
skladu sa intencijama onih koji moć poseduju. „I doista, zar se vrhovna upotreba moći ne sastoji u 
tome da se navedu drugi da imaju želje koje vi hoćete da imaju – dakle, u tome da se obezbedi nji-
hovo povinovanje tako što će se konstrolisati njihove misli i želje?“ (Luks, 2006: 80). Veoma važ-
nu ulogu u sproveđenju ovog nivoa moći ima diskurs uz čiju pomoć se objašnjava realnost i samim 
tim usmeravaju akcije pojedinaca i grupa. 
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ima određenu autonomiju17, ali je i borba za nametanje sopstvenih ideološ-
ko-narativnih sklopova (koja podrazumeva korišćenje strukturalnih resur-
sa) borba za moć na drugom nivou.

Svakako ne želimo da prenebregnemo činjenicu da ne postoji jedan 
(ili nekoliko) diskursa koji su obuhvatili i ograničili socijalne interakcije. 
S obzirom na složenost društvenih fenomena i poredaka, nikako ne mo-
žemo prevideti činjenicu da mnoštvo različitih diskursa paralelno postoji, 
prepliće se, dopunjava ili oponira18. Poslužićemo se još jednim van Dijko-
vim primerom kako bismo potkrepili ovu tezu. Nesporno je da je rasistič-
ka retorika, brižljivo „upakovana“ u desno ideološki usmeren govor, op-
stala uprkos dugoj političkoj borbi protiv diskriminacije. Ovaj argument 
ide u prilog Halovoj i Ferklafovoj hipotezi o značaju sprege kapitalizma i 
desnice još od osamdesetih do danas iz koje proizilazi i savremeno posto-
janje rasističkog narativa. „Politički korektan“ govor je, dakle, izgubio tr-
ku sa suviše snažnim ekonomskim (i posledično političkim) neprijateljem. 
Međutim, van Dijk naglašava da je sprovođenjem različitih analiza diskur-
sa intervjua sa pojedincima uvideo da su, kada se govori o rasizmu, najče-
šće početne rečenice „Nisam rasista, ali…“ ili „Nemam ništa protiv crna-
ca, ali…“ (van Dijk, 1995: 145). Dakle, iako iza „ali“ slede prorastički sta-
vovi, postavlja se pitanje zašto se ipak počinje sa ograđivanjem od takvog 
načina razmišljanja? Reč je, zapravo, o diskurzivnoj strategiji koja svedo-
či o nemalom značaju „političke korektnosti“ u savremenom svetu. I upra-
vo to je ono što zaokružuje mozaičku formu društvene realnosti – različiti 
diskursi (koji su posledica volje raznih elita) postoje paralelno. Koji će po-
stati u nekom trenutku dominantniji, zavisi od istorijskog konteksta. Zbog 
toga, i kada budemo analizirali sve veću prisutnost orijentalističkog dis-
kursa u savremenom poretku, ne treba izgubiti iz vida da pokušavamo da 
utvrdimo i obim značaja ovog narativa. Nipošto ne smatramo da svi poje-
dinci u zapadnom (a kamoli u globalnom) kontekstu nekritički prihvataju 
ovakvo viđenje islama, muslimana i Bliskog Istoka.

Za razliku od režima Tačerove i Regana, kada je „politički korektan“ 
govor bio odlična zavesa iza koje su se mogle sakriti prave namere potpu-
ne individualizacije društva u svrhu neometane „vladavine“ kapitalizma, 

17  Opstajanje orijentalističkog diskursa kroz vekove, bez obzira na promenu autora i poli-
tičkih, etničkih, religijskih i kulturnih predznaka je dobar primer za ilustraciju ove hipoteze. 

18  Ne treba zaboraviti ni da nemaju svi jednak pristup informacijama. Samim tim dostu-
pnost različitih diskursa je ograničena (van Dijk, 2003: 86). Ovo naročito treba imati na umu kada 
se analizira fenomen kakav je savremeni orijentalistički narativ, njegov obim i značaj. 
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danas desnica ima drugačije ideološko težište. Fokus se pomera upravo na 
pitanja etniciteta, fizičke bezbednosti i očuvanja, kako radnih mesta, tako i 
nacionalne kulture domicilnog evropskog i američkog stanovništva. Jedan 
od osnovnih potpornih stubova određenja desnice je islamofobija, odno-
sno antiislamizam (Bakić, 2007: 35)19. Orijentalističkim i rasističkim nara-
tivima (koji su svojevrsni preduslov za islamofobiju) „smeta“ politički ko-
rektan govor. Kraj XX veka i početak XXI veka bili su obeleženi uplivom 
„političke korektnosti“ u javni diskurs i, baš kao što je i van Dijk ilustro-
vao na primeru sa rasizmom, implementacija „političke korektnosti“ po-
stala je sastavni deo „kognitivnih mapa“ pojedinaca. Pa ipak, u poslednjih 
nekoliko godina, zbog sve učestalijih terorističkih napada i masovnih mi-
gracija sa Bliskog istoka, ponovo se na semantičku pozornicu vratio dis-
kurs koji je odbacio „političku korektnost“ i reaktuelizovao orijentalizam.

Kao što ćemo videti upravo na primeru Donalda Trampa, ali i nekih 
drugih savremenih političkih aktera, orijentalistički narativ dobija glavnu 
ulogu na diskurzvnoj mapi. Na krilima ideala o potpunoj slobodi (govora) 
neki politički akteri postavljaju pitanje o tome zašto bi sloboda bila rezer-
visana samo za manjine? Zar se ne sme čuti glas i onih koji imaju drukčiji 
svetonazor? Da li je „politička korektnost“ značila slobodu za jedne a ste-
ge za neke druge?

Demonizovanje „političke korektnosti“ i okretanje logike 
slobode govora u korist ekstremističkih diskursa

Senzacionalističkim izjavama, specifičnim stilom života i poprilično 
radikalnim stavovima o različitim temama (od kursa spoljne politike do 
pitanja rodne ravnopravnosti), Tramp je predizbornu kampanju i početak 
svoje vladavine učinio uzbudljivijim i drugačijim od mnogih prethodnih. 
Svakako da razne vrste skandala (verbalni, politički, korupcionaški, sek-
sualni itd.) nisu nepoznate političkim elitama u SAD-u, međutim, Trampo-

19  Prema mišljenju Jove Bakića, u simptome desnice, pored antiislamizma spadaju i krajnji 
rasizam i nacionalizam, klerikalizam, antisemitizam, antiliberalizam, antisocijalizam (i antianarhi-
zam i antikomunizam), homofobija, seksizam, ksenofobija, antiamerikanizam, antimasonstvo. De-
snica je, takođe, zainteresovana za proučavanje fašističke literature, veoma je negativno orijentisa-
na prema globalizacijskim procesima, obeležava je visok stepen autoritarizma a njen ideal je jed-
nokonfesionalno, jednorasna i jednonacionalna država (Bakić, 2007: 35-37). Svakako, pomenu-
te simpotme treba posmatrati u idealnotipskom kontekstu i oni služe samo kao referentni okvir za 
procenu određenih stranaka, pokreta i aktera a ne kao realni primer desnice u dijahronoj ili sinhro-
noj perspektivi.
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va retorika je umnogome prešla granice u javnosti uobičajenih, i što je naj-
važnije, „politički korektnih“ diskursa. Osim direktnog vređanja političkih 
oponenata, ideoloških protivnika (pre svega levičara), drugih država, žena, 
afroamerikanaca, Meksikanaca i drugih etničkih manjina u SAD, jedan od 
potpornih stubova Trampove beskrupulozne političke semantike je i veo-
ma zapaljiva naracija usmerena protiv muslimana, naročito protiv migra-
nata koji sa Bliskog istoka emigriraju u zapadne zemlje. Iako je, kao što 
smo rekli, orijentalizam (kao potporni stub islamofobije) sastavni deo pro-
grama desnih i konzervativnih stranaka (kao što je i Republikanska partija 
u SAD-u), Tramp je jedan od retkih (mada nipošto i jedini!) koji se otvo-
reno suprotstavio polici korektnosti u javnim govorima i afirmisao orijen-
talističke stavove kao legitimno političko stanovište. Zbog toga smatramo 
da je Trampov diskurs (kao i, posledično, diskurs jednog dela njegovih pri-
stalica) adekvatna ilustracija suspendovanja „političke korektnosti“.

Orijentalistički diskurs karakteriše izostanak prepoznavanja bilo ka-
kve diferencijacije unutar islama – kako na nivou religije, dogme i frak-
cija, tako i na nivou muslimanskih zemalja i stanovništva uopšte20. U jed-
nom intervjuu za CNN, kada ga je novinar upitao da li bi trebalo voditi 
rat između Zapada i radikalnog islama ili između Zapada i islama uopšte, 
Tramp je odgovorio da je odgovor radikalni islam, ali da je te razlike veo-
ma teško definisati i razdvojiti muslimane jedne od drugih. Kako on tvrdi, 
zapravo se ne može znati ko je ko21.

U sličnom stilu je govorio i na jednom od svojih predizbornih skupo-
va. Argumentujući svoj stav o tome da bi trebalo izbaciti sirijske izbeglice 
koje su već došle u SAD a novima zabraniti ulaz u tu zemlju, Tramp je opet 
naglasio nemogućnost razlikovanja muslimana. On je upozorio da se nika-
da ne može pouzdano znati ko od njih čini tajnu terorističku armiju22. Ova-
kvu retoriku čuli smo i od nekih drugih državnika. Viktor Orban je izjavio 
da su „Migracije Trojanski konj terorizma“ i da ljudi koji dolaze „ne žele 
da žive u skladu sa našom kulturom i običajima, već prema svojim – ali po 

20  Jedan od najpoznatijih islamologa danas, Olivije Roj, takođe upozorava na opasnost mo-
nolitnog posmatranja islama. Kako on kaže, islam je sve samo ne unificirana religija i nipošto se ne 
smeju zanemariti socijalni, kulturni pa i geografski kontekstu koji uslovljavaju i različita ispoljava-
nja i praktikovanja ove religije (Fekete, 2009: 85).

21 http://www.dailymail.co.uk/news/article-3485353/Islam-hates-Donald-Trump-conti-
nues-anti-Muslim-campaign-major-TV-interview.html (pregledano 17.6.2017.)

22 https://www.washingtonpost.com/politics/trumps-anti-muslim-rhetoric-plays-well-with-
fans-but-horrifies-others/2016/02/29/477f73dc-de37-11e5-846c-10191d1fc4ec_story.html (pregle-
dano 17.6.2017.)
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evropskim standardima života“23. Ovo su primeri u kojima možemo pri-
metiti odsustvo bilo kakve „političke koreknosti“. Nema više one seman-
tičke ograde o kojoj je van Dijk govorio. Kao što je pomenuti autor prime-
tio, u većini slučajeva, čak i kada su zastupljeni rasistički stavovi, pojedi-
nac nastoji da napravi semantički otklon od ideološke pozicije za koju zna 
da je politički nekorektna („Nisam rasista, ali…“). Ovo je slučaj čak i sa 
nekim savremenim pristalicama desne ideologije. Tako, na primer, Mari-
on Marešal Le Pen (Marion Marechal Le Pen), najmlađi poslanik francu-
skog parlamenta, članica političkog odbora „Nacionalnog fronta“ (i unu-
ka Žan Mari Le Pena (JeanMarie Le Pen) i sestričina Marin Le Pen (Ma
rine Le Pen)) svoje izlaganje u jednom intervjuu počinje narativnom ogra-
dom da neki od migranata beže od strašnih situacija, ali već nakon pravlje-
nja tog otklona tvrdi da se „evropski narodi nalaze u neravnoteži što se ti-
če njihovih života, zbog velikog broja pristiglih izbeglica, sa radikalno ra-
zličitom kulturom i načinom života“. Na kraju izlaganja završava sa opo-
minjanjem zapadnih vlasti i podsećanjem na terorizam, „Zatim, u tim ko-
lonama migranata su infiltrirani islamistički teroristi: dvojica džihadista sa 
pariskog fudbalskog stadiona prošli su granicu kao azilanti koji su tražili 
utočište na našem kontinentu“24.

Na ovom primeru se jasno može uočiti retorička gradacija: najpre se 
počinje sa otklonom od orijentalizma (nisu svi azilanti radikalni islami-
sti), potom se podseća na drugačiji način života muslimana (i implicira se 
ugroženost evropske kulture) i tek na kraju se jasno ističe strah od teroriz-
ma i podsticanje islamofobije. Za razliku od gorepomenute izjave Le Pe-
nove, Trampova izjava: „Islam nas mrzi. To je ogromna mržnja. Moramo 
završiti sa time. Tu postoji neverovatno velika mržnja prema nama“25 pra-
vi je primer eksplicitne suspenzije „političke korektnosti“. To je bila samo 
kulminacija njegovih dotadašnjih izjava u vezi sa problemom terorizma i 
sve većeg broja muslimanskih migranata. Podstičući sastavni element sa-
vremene islamofobije – ugroženost Zapada od strane islama, Tramp je lo-
gično došao do zaključka da bi trebalo zatvoriti džamije, proterati sve sirij-
ske izbeglice a novima zabraniti pristup. Jer, zaista, pa kako drugačije po-

23  http://beta.rs/vesti/politika-vesti-svet/56193-orban-migracija-je-trojanski-konj-teroriz-
ma (pregledano 17.6.2017).

24  Geopolitika – intervju sa Marion Marešal Le Pen „Priznanje Kosova ogromna greška“ 
(broj 96. mart 2016).

25 http://www.dailymail.co.uk/news/article-3485353/Islam-hates-Donald-Trump-conti-
nues-anti-Muslim-campaign-major-TV-interview.html (pregledano 17.6.2017.)



128 Nataša Jovanović

stupiti ukoliko vas neko iskonski mrzi?26 Na optužbe demokratskih kandi-
data (Hilari Klinton, Hillary Clinton) i Bernija Sandersa (Bernie Sanders)) 
da legitimiše rasizam, Tramp odgovara da on samo pokušava da odbrani 
američki narod od spoljnog neprijatelja27. Tramp je, odmah nakon dolaska 
na mesto predsednika SAD-a zaista i pokušao da sprovede u delo zatvara-
nje granica za pridošlice iz muslimanskih zemalja28.

Na jednom od Trampovih predizbornih skupova (u Oklahomi), mla-
dić u publici razvio je veliki transparent na kome je pisalo „Islamofobija 
nije rešenje“. Nakon intervencije policije natpis je sklonjen a mladić je na-
pustio skup, međutim Tramp je, vidno besan što pripadnici obezbeđenja 
nisu brže i silovitije rešili ovaj „problem“, uzviknuo: „Naša zemlja ide do-
đavola zbog toga što je politički korektna“29. Na taj način je, ovoga puta i 
eksplicitno potvrdio optužbe demokratskih kandidata i širom otvorio vra-
ta rasističkom, seksističkom, orijentalističkom i drugim diskriminušućim 
diskursima i poželeo im dobrodošlicu.

Tramp je, takođe, izjavio da bi trebalo napraviti bazu podataka o mu-
slimanima koji žive u SAD-u i da bi ih, na neki način, trebalo označiti kao 
pripadnike islamske veroispovesti. Kada ga je novinar upitao da li je to isti 
princip koji su primenjivali u nacističkoj Nemačkoj kada su obeležava-
li Jevreje, Tramp je, uz prepoznatljiv „osmeh od milion dolara“’30 umesto 
odgovora uzvratio pitanjem „A šta Vi mislite?“31 i napustio prostoriju. Ova 

26  Trampovu kandidaturu mahom podržavaju evangelisti. On je više puta izjavio da hri-
šćani, a posebno evangelisti treba da imaju veću političku moć. Evangelistički pastor iz Nove Ka-
roline izjavio je da „moramo izabrati čoveka koji veruje u ime Isusa Hrista“ i na taj način podr-
žao Trampovu kampanju (https://www.washingtonpost.com/politics/trumps-anti-muslim-rhetoric-
plays-well-with-fans-but-horrifies-others/2016/02/29/477f73dc-de37-11e5-846c-10191d1fc4ec_
story.html (pregledano 17.6.2017.)

27 http://www.nbcnews.com/politics/2016-election/donald-trump-attacks-muslims-islam-
hates-us-n535656(pregledano 17.6.2017.)

28  http://www.politika.rs/sr/clanak/373123/Dulijani-Tramp-trazio-legalan-nacin-da-zabra-
ni-ulaz-muslimanima (pregledano 17.6.2017). 

29 https://www.washingtonpost.com/politics/trumps-anti-muslim-rhetoric-plays-well-with-
fans-but-horrifies-others/2016/02/29/477f73dc-de37-11e5-846c-10191d1fc4ec_story.html (pregle-
dano 17.6.2017.)

30  U skladu sa opisom koji je Rajt Mils (Charles Wright Mills, 1916-1962) još sredinom 
prošlog veka upečatljivo dao kada je analizirao pripadnike američke privredne i političke (i vojne) 
elite, nadovezujemo istovetnost deskripcije aktera današnje elite. „Njegovo lice je uvek imalo ‘pri-
jateljski i pristupačan izraz’ a njegov osmejak, kako je primetio jedan od njegovih kolega, ‘sam nje-
gov osmeh vredeo je milione’“ (Mils, 1998: 188).

31 http://edition.cnn.com/2015/11/20/opinions/obeidallah-trump-anti-muslim/ (pregledano 
17.6.2017.) 
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vešto (i veoma opasno) napravljena diskurzivna analogija zaista je „kulmi-
nacija orijentalističkog samopouzdanja“ (Said, 2008: 69).

U skladu sa van Dijkovom tvrdnjom, još jednom ćemo naglasiti po-
stojanje različitih diskursa koji zauzimaju mesto u javnoj sferi. Međutim, 
novi orijentalistički diskurs postaje poprilično dominantan kako u Evropi 
tako i u SAD-u. Sa jačanjem desnice raste i popularnost orijentalističkog 
diskursa. Međutim važi i princip vice versa – zbog već utemeljene islamo-
fobije, sve veći broj građana zapadnih zemalja glasa za desno orijentisane 
stranke i pokrete koji im, kako veruju, nude rešenje ovog problema.

Da je orijentalizam uzeo maha među širim društvenim slojevima u 
SAD-u pokazuju i istraživanja. Prema podacima jednog ispitivanja stavo-
va američke populacije prema islamu, čak dve trećine od ukupnog broja 
republikanskih glasača (dakle i Trampovih, ali i pristalica drugih republi-
kanskih kandidata) zalaže se za trajnu zabranu ulaska muslimana u SAD. 
Ukoliko se posmatraju južne države taj broj je još veći. Na pitanje da li će 
islam u odnosu na druge religije verovatnije podstaći nasilje, 68% republi-
kanskih glasača odgovorilo je potvrdno. Ukoliko pođemo od pretpostav-
ke da orijentalizam jeste sastavni deo ideološke matrice desno orijentisa-
nih političkih opcija, ovi podaci nisu iznenađujući. Međutim, odgovori de-
mokratskih pristalica i neopredeljenih jesu interesantni za analizu. Naime, 
čak 40% neopredeljenih i 30% demokratskih birača takođe smatra da će 
muslimani primeniti nasilje pre nego pripadnici drugih religija32. Ovi po-
daci zaista treba da budu upozoravajući, posebno u kontekstu sve veće in-
terakcije muslimana i nemuslimana na evropskom i američkom tlu na ni-
vou svakodnevnog života.

Trampove pristalice, u skladu sa diskursom svog lidera, idu i korak 
dalje od gore navedenih podataka. Logična posledica Trampovog orijenta-
lističkog narativa su islamofobične izjave njegovih glasača. Kao što smo 
rekli, skidajući rukavice „političke korektnosti“ on je omogućio da se ta-
kva retorika čuje i u javnosti33. Tako jedna šezdesetosmogodišnjakinja iz 
Oklahome podržava zatvaranje svih džamija u SAD-u zato što: „Oni kori-
ste religiju kako bi opravdali ubijanje ljudi“. Njena vršnjakinja iz istog me-

32 http://www.huffingtonpost.com/entry/republicans-donald-trump-anti-muslim_us_56e-
2d92ee4b065e2e3d59aef(pregledano 17.6.2017.)

33  Možemo pretpostaviti da su ovi ljudi na sličan način razmišljali i pre, ali nije im bilo 
omogućeno a posebno nisu bili podstaknuti da na taj način govore u javnosti. 
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sta precizira ovaj stav: „Napadnuti smo. Kuran nije miroljubiv. Kuran na-
laže da se uništi svako ko nije musliman“34.

I dok jedan mladić za vreme Trampovog govora u Nju Hempširu uzvi-
kuje da „mi imamo problem u ovoj zemlji, taj problem se zove muslima-
ni“, devojka (koja se deklarisala kao Trampov glasač) na ulici vrišti da sve 
muslimane treba ubiti35, dvadesetjednogodišnji Čarli Šejn iz Teksasa pot-
puno samouvereno zaključuje da se Tramp „samo trudi da Amerikanci bu-
du sigurni. Naši životi su važniji od njihovih i to je realnost“36.

Umesto zaključka

U radu smo pokazali teorijsku i praktičnu podlogu nastanka „politički 
korektog“ govora. Na idejnim temeljima jednake slobode za sve, seman-
tička transformacija trebalo je da rezultira i većim slobodama u društvu 
generalno. Jedna od bitnih karakteristika paradigme „politike korektnosti“ 
je imperativna sloboda „manjina“ da budu ravnopravni sa svim drugima.

Naglasili smo i kontinuitet i komplementarnosti orijentalizma i „poli-
tičke korektnosti“. Presudnost značaja jezika za formiranje i reprodukciju 
orijentalizma svakako ostaje neupitna. Međutim, u drugom delu rada vide-
li smo da će orijentalizam, uprkos implementaciji „političke korektnosti“ 
ostati važan segment diskurzivnog dijapazona u savremenom svetu. Ko-
ji će oblik biti dominantan tj. da li će uticaj „političke korektnosti“ ipak 
ostati legitimni diskurzivni okvir za rasprave o islamu, ili će orijentalizam 
i islamofobija preuzeti primat to u ovom trenutku ne možemo da znamo. 
No, ono što možemo zaključiti je da će određeni društveni slojevi i poli-
tički akteri težiti ka tome da se ekstremna retorika normalizuje. Pozivaju-
ći se na to da su zbog „tiranije političke korektnosti“ svi oni koji ne misle 
liberalno bili ućutkivani, pojedinci na značajnim pozicijama „dižu glas“ 
protiv toga da sloboda govora pripada samo onima koji misle na „politič-
ki korektan“ način.

34 https://www.washingtonpost.com/politics/trumps-anti-muslim-rhetoric-plays-well-with-
fans-but-horrifies-others/2016/02/29/477f73dc-de37-11e5-846c-10191d1fc4ec_story.html (pregle-
dano 17.6.2017.)

35 http://www.ibtimes.com/video-shows-donald-trump-supporter-yelling-anti-islam-kill-
muslims-death-threats-2344709 (pregledano 17.6.2017.)

36 https://www.washingtonpost.com/politics/trumps-anti-muslim-rhetoric-plays-well-with-
fans-but-horrifies-others/2016/02/29/477f73dc-de37-11e5-846c-10191d1fc4ec_story.html (pregle-
dano 17.6.2017.)
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Diskusija o razvoju, kritici i ugroženosti „političke korektnosti“ da-
nas otvorila je važno pitanje o granicama slobode (govora). Otvorila je ba-
rem dva bitna problema – prvo je pitanje ko ima pravo da određuje slobo-
de? Koje su strukture ili akteri legitimni da jednima omogućuju glasnost 
a drugima zatvara vrata javnog govora? A drugo pitanje je pitanje „zre-
losti“, odnosno nivoa političke kulture koja je potrebna da bi jedno druš-
tvo podnelo odgovornost koju sa sobom nosi sloboda. Da li će sloboda bi-
ti zloupotrebljena ili će se ispoljiti u svom najboljem obliku, zavisi isklju-
čivo od razvijenosti političke kulture i spremnosti članova društva da pre-
uzmu prava i obaveze u skladu sa različitim vidovima slobode (pa i slobo-
de govora).

Kao što je i van Dijk pokazao, društvena realnost prelomljena u jeziku 
veoma je kompleksna. Pluralizam retorika opstajaće i u budućnosti, samo 
je pitanje u kojoj meri će „politička korektnost“ održati zastupljenost, od-
nosno da li će se, i na koji način, rasistička i orijentalistička retorika razvi-
jati i bivati sve zastupljenija. Kako god izgledala semantička budućnost, 
ne treba nikada izgubiti iz vida ono na šta Iver Nojman ukazuje: „Analize 
stvaranja kolektivnog identiteta trebalo bi da doprinesu, bez obzira na to 
koliko malo, našem životu sa različitostima, a ne tome da neki od nas iz-
gube život zbog drugosti“ (Nojman, 2011:56).
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NATAŠA JOVANOVIĆ37

PARADOX OF FREEDOM OF SPEECH: 
SUSPENSION OF ‘POLITICAL CORRECTNESS’ 

IN CONTEMPORARY DISCOURSE AS 
CATALYST OF ENHANCEMENT OF RACIST 

AND ORIENTALISTIC RHETORIC

Abstract

In this paper we will present genesis of the development of ‘political correctness’, 
from the sixties to the present. Also, we will present the implementation of ‘political corre
ctness’ in political discourse and the the consequences of predominant use of the motive 
of freedom in public narratives. As an example of contemporary latent (ie. unintended) 
consequence of encouraging freedom of speech we will analyze the revival of Orientali
stic discourse of Muslims and Islam in general. The center of this work is analysis of the 
rhetoric of US President Donald Trump (and other Western politicians) who  is questio
ning the adequacy and utilitarian of ‘policy correctness’ . He, also imply the possibility 
of (ab) use of freedom of speech. The logic of complete freedom (of speech) provides that 
everyone has the right to express their opinion. In this context, one of the main questions 
that contemporary right parties are asking is why are racist, xenophobic and Orientali
stic attitudes prohibited? The main goal of this paper is to answer the research, philosop
hical and humanistic question  where are the limits of freedom and what kind of limits of 
freedom are desirable to preserve elementary cultural, political, religious, and above all, 
human dignity? Which level of political culture is enough to reach so that we can say that 
society can take the rights and responsibilities which entails full liberalization? This, bro
ad questions, will be considered precisely in the context of freedom of speech.

Keywords: freedom of speech, ‘political correctness’, Orientalist discourse, religio
us tolerance, contemporary right position

37  University of Belgrade, Department of Sociology, Faculty of Philosophy, natasa.jova-
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МИ ЛОШ М. ВЕ СИН1

ЛИ ЦА И НА ЛИЧ ЈА ЛИЧ НЕ И ДРУ ШТВЕ НЕ  
СЛО БО ДЕ ПО УЧЕ ЊУ ОТА ЦА ЦР КВЕ ОД ИС ТО КА

Резиме:

У овом ра ду се, на по чет ку, из ла же ста ро за вет но и но во за вет но по и ма ње 
сло бо де, и то пр вен стве но сло бо де као да ра Бо жи јег, али исто вре ме но и као сло бо
де од (не ко га и не че га) и сло бо де за (не ко га и не што). За тим се об ја шња ва са мо по
ре кло ре чи – сло бо да, ка ко у из вор но би блиј ским је зи ци ма: је вреј ском и грч ком, та ко 
и у по је ди ним са вре ме ним је зи ци ма. Во де ћи на гла сак у овом ра ду је на све то о тач
ком уче њу о сло бо ди, али и на раз ли ка ма ко је по сто је у ту ма че њи ма сло бо де, с јед
не, и сло бод не во ље, с дру ге стра не. По себ но се по ми ње сло бо да ју ро ди во сти, као 
осо бе ног фе но ме на у скло пу пра во слав ног под ви жни штва.

Кључ не ре чи: сло бо да, сло бод на во ља, роп ство, из ла зак, Пас ха, Ста ри За вет, 
Но ви За вет, за кон, слу же ње Го спо ду, Све ти Оци, ју ро ди вост.

Увод

По че ћу опи сом јед ног су сре та са осо бом ко ја нам ов де да нас, 
сло бод но то мо гу у име свих нас да ка жем, то ли ко не до ста је. Био је 
фе бру ар ме сец, ове го ди не, и оти шао сам у по се ту Ака де ми ку Вла де-
ти Је ро ти ћу, ко ји се, тих да на, ле чио у бол ни ци на Бе жа ниј ској ко си 
у Бе о гра ду. Ушав ши у ње го ву со бу за те као сам про фе со ра ка ко, за вр-
ша ва ју ћи ве че ру, чи та је дан чла нак из ча со пи са Ре ли ги ја и то ле ран ци
ја. Ви дев ши ме, др Је ро тић је хи тро устао, пру жио ми ру ку, а за тим се 
и за гр ли смо. Мо је пр ве ре чи, за и ста спон та но и искре но из го во ре не, 
би ле су: – Про фе со ре, Ви сјај но из гле да те. Бр зо ме је пре ки нуо, ре кав-
ши: – Од мах ста ни те и чуј те шта упра во баш са да чи там. За ми сли те – 
про сто у истом да ху на ста ви про фе сор – у овом из у зет ном члан ку го-
во ри се, из ме ђу оста лог, и о чу ве ном не мач ком фи ло со фу Ше лин гу. И 
зна те ли шта би Ше линг са да ре као на Ва ше ре чи о мом „сјај ном“ из-
гле ду? Ре као би баш оно што ма ло пре про чи тах: „Све из гле да, са мо 
јед но је сте.“ – И у пра ву је. Ја, мо жда, у Ва шим очи ма, дра ги оче Ми-

1 Па рох хра ма Све тог Ар хан ге ла Ми ха и ла у Ју жном Чи ка гу – Лен син гу, и про фе сор на 
Бо го слов ском фа кул те ту у Ли бер ти ви лу, Или ној, САД, mives1690@aol.com
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ло ше, до бро из гле дам, али без об зи ра на из глед, за и ста је Ше линг у 
пра ву, јер „са мо јед но је сте“. А то што је сте, на ста ви про фе сор, укљу-
чу је и Бо жи ју сло бо ду да нас не ка да по се ти и кроз бо лест и кроз не-
моћ, а на на шој сло бо ди је да то дра го вољ но при хва ти мо. Та ко упра во 
ре че наш ува же ни про фе сор, и те ре чи су ми да нас нај по де сни ји увод 
у оно што же лим да по де лим са ва ма. А на ше мо ли тве и ми сли иду, 
и то не са мо да нас, ка што бр жем опо рав ку Вла де те Је ро ти ћа, е да би 
нас по но во, на не ком но вом ску пу, обо га тио рас ко шном ду би ном сво-
је му дро сти и до бро те.

Чу ве ни дан ски фи ло соф, те о лог, пси хо лог и пе сник, за чет ник 
фи ло со фи је ег зи стен ци ја ли зма, Се рен Кјер ке гор, за пи сао је у сво ме 
Днев ни ку и ово: „Нај стра шни ја ствар да ро ва на чо ве чан ству је сте из-
бор, сло бо да“ (Кјер ке гор, 2003).2 Мо жда је сло бо да за и ста „нај стра-
шни ја“ ствар ко ју има мо, али је, сва ка ко и нај ве ли чан стве ни ја. Ниг де 
се та ко бли ско не пре ла ма ју од бле сци пу но ће Бо жи је сло бо де са про-
ја ва ма сло бо де ко ју је Бог да ро вао чо ве ку, не го у на шој мо гућ но сти 
из бо ра. Сло бо да као про ја ва опре де ље ња ка све то сти, до бро ти и ле-
по ти би ла би, сва ка ко, ли це, тј. све тлост сло бо де, док би из бор са мо-
во ље, зла и ха о са би ло на лич је, тј. там на стра не сло бо де.

Же ља нам је да у овом из ла га њу, оно ли ко ко ли ко то про стор до-
пу шта, па жњу усред сре ди мо ка уче њу Све тих ота ца Цр кве од ис то-
ка о сло бо ди, и то ка ко о оној ка ко лич ној, та ко и о сло бо ди за јед ни це, 
по чев ши ипак од по и ма ња сло бо де у Би бли ји.

По и ма ње сло бо де у Ста ром За ве ту

Ма да ће мо, ка ко то и хро но ло шки ред на ла же, по че ти од ста ро-
за вет ног по и ма ња сло бо де, ов де ће мо ипак пр во по ме ну ти је дан но-
во за вет ни стих ко ји нај бо ље и нај леп ше са жи ма све би блиј ске, да-
кле и ста ро за вет не и но во за вет не, тек сто ве о сло бо ди. То су ре чи Све-
тог апо сто ла Па вла из Дру ге по сла ни це Ко рин ћа ни ма, где апо стол ка-
же: Где је Дух Го спод њи, та мо је сло бо да (2. Кор. 3:17). Ста ро за вет на 
те ма Из ла ска као да ри ва ња сло бо де, је и те ка ко при сут на и код апо-
сто ла Па вла, као што је и око сни ца Дру ге Књи ге Мој си је ве, јер је Дух 
Го спод њи, пре не го што је из вео Свој на род из Егип та, пр во да ро вао 

2 За ни мљи во је при ме ти ти да је Кјер ке гор, као млад, оти шао у Бер лин упра во за то да 
би та мо слу шао Ше лин го ва пре да ва ња, ко ја га ни су по себ но оду ше ви ла.
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Мој си ју да мо же сло бод но да раз го ва ра са Ја хве ом (Far ley, 2005). На 
то ука зу ју сле де ће ре чи из Књи ге Из ла ска:

По том при сту пи ше сви си но ви Изра и ље ви, и за по ве ди им све 
што му ка за Го спод на го ри си нај ској. А кад им Мој си је из го во ри, за
стре ли це сво је по кри ва лом. Али кад Мој си је до ла жа ше пред Го спо да 
да с њим го во ри, ски да ше по кри ва ло док не би иза шао, а иза шав ши ка
зи ва ше си но ви ма Изра и ље вим што му се за по ве да ше (2. Мојс. 34:34).

Баш за то, Апо стол Па вле, у 18. сти ху 2. Ко рин ћа ни ма и по ми ње 
от кри ве но ли це ка да, об ја шња ва ју ћи ко ли ку то сло бо ду има мо пред 
Го спо дом, пи ше:

Сви ми пак ко ји от кри ве ним ли цем од ра жа ва мо сла ву Го спод њу, 
пре о бра жа ва мо се у тај исти лик, из сла ве у сла ву, као од Ду ха Го спо
да (2. Кор. 3:18).3

Пр ви при мер за реч – сло бо да у Ста ром За ве ту, ма да ни је и хро-
но ло шки пр ви, на ве шће мо из Тре ће Књи ге Мој си је ве – Ле вит ске, где 
Го спод, да ју ћи Мој си ју упут ства о ус по ста вља њу тзв. Ју би лар не го-
ди не, ка зу је ова ко:

И по све ти те го ди ну пе де се ту, и про гла си те сло бо ду у зе мљи сви
ма ко ји ма жи ве у њој, то не ка вам је опро сна го ди на, и та да се вра
ти те сва ки на сво ју ба шти ну, и сва ки у род свој вра ти те (3. Мојс. 
25:10).

У по ме ну том сти ху ви ди мо спој лич не сло бо де са дру штве ном 
сло бо дом, као што пре по зна је мо и оно што би смо да нас на зва ли по
ли тич ком сло бо дом.4

3 На дру гом јед ном ме сту, на и ме, у По сла ни ци Је вре ји ма, Апо стол Па вле ће опи са ти 
лич ни Мој си јев из ла зак из роп ства, тј. на чин на ко ји је он учи нио свој жи вот ни из бор, јер: Ве
ром Мој си је, ка да је од ра стао, од ре че да се на зи ва син кће ри Фа ра о но ве, и ви ше во ља ше да 
стра да са на ро дом Бо жи јим не го да има при вре ме ну на сла ду гре ха (Је вр. 11:24–25).

4 Ма да ће мно гим на шим са вре ме ни ци ма у XXI-ом ве ку зву ча ти не ве ро ват но, ипак се 
ва ља под се ти ти да ис хо ди ште по ли тич ких сло бо да, па са мим тим и де мо кра ти је као во ље ве-
ћи не, по ти че из Ста рог За ве та. Та ко у 1. Књи зи Са му и ло вој на ла зи мо и ове ре чи, а у ве зи са 
из бо ром ца ра: А Го спод ре че Са му и лу: „По слу шај глас на род ни у све му што ти го во ре, јер не 
од ба ци ше те бе не го ме не од ба ци ше да не ца ру јем над њи ма. Ка ко чи ни ше од оно га да на ка да 
их из ве дох из Егип та до да нас, и оста ви ше ме и слу жи ше дру гим бо го ви ма, по свим тим де
ли ма чи не и те би. За то са да по слу шај глас њи хов, али им до бро об ја сни и ка жи на чин ко јим 
ће цар вла да ти над њи ма“ (1. Сам. 8:7–9).
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Сле де ћи при мер, ко ји ка зу је о то ме ка ко Бог ко ри сти сво ју сло бо-
ду у од но су на про ја вље но на лич је дру штве не сло бо де, на во ди мо из 
Књи ге Про ро ка Је ре ми је:

За то ова ко ве ли Го спод: „Ви не по слу ша сте ме не да про гла си
те сло бо ду сва ки бра ту сво ме и бли жње му сво ме, ево, ја про гла ша вам 
сло бо ду на су прот ва ма“, го во ри Го спод, „ма чу, по мо ру и гла ди, и пре
да ћу вас да се по ту ца те по свим цар стви ма зе маљ ским.“ (Јер. 34:17).

Чи та ју ћи го ре на ве де не ре чи сва ка ко да тре ба има ти на уму ве о-
ма че сту упо тре бу ан тро по мор фи за ма у ли те рар ном тка њу Ста ро га 
За ве та, тј. оне стил ске фи гу ре ко јом се Бо гу при пи су ју људ ске осо-
би не.5

Ме ђу свим књи га ма Ста ро га За ве та те ма сло бо де, као што је 
већ ре че но, ипак нај гла сни је од је ку је са стра ни ца 2. Књи ге Мој си је ве 
(Књи га Из ла ска). У пр вој Бо жи јој за по ве сти, ко ју је Го спод од ре дио 
Бо го и за бра ном на ро ду да ју ћи За кон Мој си ју, чи та мо ре чи ко ји ма Го-
спод опо ми ње Свој на род о то ме КО их је из ба вио из еги пат ског роп-
ства: Ја сам Го спод Бог твој, ко ји сам те из вео из зе мље еги пат ске, из 
до ма роп ско га. Не мој има ти дру гих Бо го ва уз ме не (2. Мојс. 20:2–3). 
Ове Бо жи је ре чи ука зу ју на сло бо ду као дар, као из раз Ми ло сти Го
спод ње. Ни ма ло ни је слу ча јан ре до след би блиј ских де ша ва ња, а у ве-
зи са из ла ском Бо го и за бра ног на ро да из Егип та. Из ла ску је пр во прет-
хо ди ла Пас ха (2. Мојс. 12:2–9) и обе ле жа ва ње до вра та ка је вреј ских 
до мо ва у Егип ту кр вљу јаг ње то вом.6

5 Ва жно је на по ме ну ти да се при пи си ва ње људ ских осо би на Бо гу од ви ја не са мо на 
по љу фи зич ких, не го и емо тив них осо би на, ма да се, стрикт но гле да ју ћи, у слу ча је ви ма ка да 
се Бо гу при пи су ју емо тив не осо би не љу ди, та ли те рар на фи гу ра на зи ва ан тро по па ти зам. „У 
Књи зи По ста ња Бог је пред ста вљен као не ко ко го во ри (1. Мојс. 1:3), ко ви ди (1. Мојс. 1:4). 
Бог се ше та у вр ту у пред ве чер је (1. Мојс. 1:8). Али, по ред фи зич ких ка рак те ри сти ка, Бо гу се 
при пи су ју и емо тив не осо би не свој стве не чо ве ку, па чи та мо да је Бог: љу бо мо ран (2. Мојс. 
20:5), гне ван (Пс. 77:9), али да се Бог мо же и по ка ја ти (1. Сам. 15:11).“ (Bro mi ley, 1995, 136). 

6 Ово је пра сли ка Но во за вет не Пас хе – Вас кр се ња, као вр хун ског чи на сло бо де, тј. 
из ба вље ње од ро бо ва ња гре ху и смр ти и по бе де над њи ма. Нај сли ко ви ти је, а исто вре ме но и 
нај по тре сни је при ме ре па ра ле ла из ме ђу ста ро за вет ног јаг ње та из Егип та и но во за вет ног Јаг
ње та Бо жи јег (Хри ста), на ла зи мо у древ ној хри шћан ској ли тур гиј ској по е зи ји (по себ но оној 
на ста лој из ме ђу III-ег и IX-ог ве ка). У 12. сти ху 36. хим не Ни си биј ске пе сме, Све ти Је фрем 
Си рин (IV век), тај сјај ни из да нак си риј ског бо го сло вља и по е зи је, ова ко опи су је ја ди ко ва ње 
смр ти над по бе дом пас хал ног Јаг ње та: Ко ће ми вра ти ти дан Мој си јев? – ре че смрт – Он ми 
је устро јио пра зник! Јер то јаг ње ко је је би ло за кла но у Егип ту, да ло ми је пр вен ца из сва ког 
до ма: го ми ле и го ми ле пр во ро ђе них по ре ђао је за ме не на вра ти ма ше о ла. А ово пас хал но Јаг
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Бо го и за бра ни на род је од по чет ка сво је исто ри је при мао по ру-
ке, кроз За кон и Про ро ке, да ал тер на ти ва роп ству ни је сло бо да у не-
ком ап стракт ном зна че њу, да кле не – сло бо да од, не го – сло бо да за! 
Ово – за има свој нај пле ме ни ти ји об лик у сло бо ди да се слу жи Го спо-
ду. Да кле, слу же ње не као роп ство, не као дуг, не ни као оба ве за, не го 
слу же ње као про ја ва ди ја ло га. Ово се нај ја сни је ви ди из опи са чу де-
сних до га ђа ја ко ји су прет хо ди ли из ла ску Изра и ља из Егип та, али пре 
то га и у Бо жи јој по ру ци фа ра о ну:

И одо ше Мој си је и Арон Фа ра о ну, и ре ко ше: „Ова ко ве ли Го спод 
Бог је вреј ски: до кле ћеш се про ти ви ти да се не по ни зиш пре да мном? 
Пу сти на род мој да ми по слу жи“ (2. Мојс. 10:3).

У Књи зи Из ла ска на и ла зи мо на још јед ну бит ну од ли ку сло бо де, 
а то је да чо век не тре ба да се по во ди за ве ћи ном, ако ве ћи на на ги ње 
оно ме што ни је до бро, а то, опет, ја сно ука зу је на ди рект ну ве зу из ме-
ђу сло бо де и од го вор но сти:

Не иди за мно жи ном на зло, и не го во ри на су ду по во де ћи се за ве
ћим бро јем да се из вр не прав да (2. Мојс. 23:2).

Ста ри За вет нам ме ђу мно гим ка рак те ри сти ка ма сло бо де, ка зу-
је и о сло бо ди као нај де ло твор ни јем из ра зу опра шта ња. С тим у ве-
зи смо већ и на ве ли при мер из Књи ге Ле вит ске (25:10), док ће мо ов-
де по ме ну ти јед но ме сто о опра шта њу из Књи ге По но вље них За ко на:

Сва ке сед ме го ди не опра штај. А опра шта ње да би ва ова ко: ко ме 
је ко ду жан што, не ка опро сти што би мо гао тра жи ти од бли жње га 
сво га, не ка не тра жи од бли жње га сво га и од бра та сво га, јер је опра
шта ње Го спод ње огла ше но (5. Мојс. 15:1–2).

За вр ша ва ју ћи овај кра так осврт на по је ди не ста ро за вет не тек сто-
ве у ко ји ма је до ми нант на те ма сло бо де, не мо же мо а да се не освр не-
мо и на Псал ме, јер у њи ма, кроз мно ге сти хо ве, про ве ја ва исто риј ско 
се ћа ње на пе ри од ро бо ва ња и на из ла зак Бо го и за бра ног на ро да из по-
тла че но сти (Bul lock, 2001). Та ко у Псал му 81. на и ла зи мо и на ове ре чи:

Укло нио сам ра ме на ње го ва од бре ме на, ру ке ње го ве опро сти
ше се ко та ри ца. У не во љи си ме до зи вао, и из ба вих те. (Пс. 81:6–7).

ње опу сто ши ло је ше ол, ожи ве ло мр тве и од ве ло их од ме не. Оно јаг ње на пу ни ло је гро бље за 
ме не, а Ово је опу сто ши ло гро бо ве ко ји су би ли на пу ње ни (Ал фе јев, 2010, 276).
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У овом Псал му се на ла зе и ре чи ко је су не баш ди рект но на во ђе-
ње Пр ве Бо жи је за по ве сти из Де ка ло га, али ко је у се би има ју и те ка-
ко по знат ехо те за по ве сти, али исто вре ме но и при звук Бо жи је „ту-
жба ли це“ о то ме ка ко је Ње гов на род зло у по тре био сло бо ду, и ка ко је, 
кроз са мо во љу, по ка зао за пра во на лич је дру штве не сло бо де:

Слу шај на ро де мој и за све до чи ћу ти, Изра и љу, о кад би ме по
слу шао. Да не бу де у те бе ту ђе га Бо га, и Бо гу стра но ме не мој се кла
ња ти. Ја сам Го спод, Бог твој, ко ји сам те из вео из зе мље еги пат ске, 
отво ри уста сво ја и ја ћу их на пу ни ти. Али не по слу ша на род мој гла
са мо га, Изра иљ не ма ри за ме. И ја их пу стих на во љу ср ца њи хо ва, 
не ка хо де по сво јим ми сли ма (Пс. 81:8–12).7

Псал мо пе сник се у 105. Псал му опо ми ње ка ко је уоп ште до шло 
до то га да Изра иљ до ђе у Еги пат, као што не за бо ра вља ни Мој си-
ја као оно га ко га је Бог иза брао да по ве де на род изра иљ ски из зе мље 
еги пат ске:

Та да до ђе Изра иљ у Еги пат, и Ја ков се пре се ли у зе мљу Ха мо ву. 
И на мно жи Бог на род свој и учи ни га ја че га од не при ја те ља ње го вих. 
Пре вр ну се ср це њи хо во те омр зну ше на на род ње гов, и чи ни ше лу кав
ство слу га ма ње го вим. По сла Мој си ја, слу гу сво га, Аро на иза бра ни ка 
сво га, по ка за ше ме ђу њи ма чу до твор ну си лу ње го ву и зна ке ње го ве у 
зе мљи Ха мо вој (Пс.105:23–27).

Но во за вет но по и ма ње сло бо де

као што смо оде љак о схва та њу сло бо де у Ста ром За ве ту по че ли 
јед ним но во за вет ним сти хом, та ко ће мо са да и ре чи о но во за вет ном 
по и ма њу сло бо де за по че ти на во ђе њем јед ног ста ро за вет ног ци та та:

Дух је Го спо да Бо га на ме ни, јер ме Го спод по ма за да ја вљам до
бре гла се крот ки ма, по сла ме да за ви јем ра ње не у ср цу, да огла сим за
ро бље ни ма сло бо ду и су жњи ма да ће им се отво ри ти там ни ца. Да 
огла сим го ди ну ми ло сти Го спод ње. (Ис. 61:1–2).

7 Ту ма че ћи ово ме сто из 81. Псал ма, Све ти Вла ди ка Ни ко лај (Ве ли ми ро вић) ка же да 
се ове ре чи Псал ма: „од но се на ста ро за вет ни Изра иљ, али у пот пу но сти и на но во за вет но чо-
ве чан ство, тј. Хри шћан ство! Ста ви ли су љу ди сво ју во љу из над во ље Бо жи је, упра во пре зре-
ли су во љу Бо жи ју и по сво јој во љи и сво јим ми сли ма уре ђи ва ли су свој жи вот, пи са ли сво је 
фи ло со фи је, ства ра ли им пе ри је и кул ту ре, осва ја ли и ро би ли, зи да ли и ру ши ли и под ру ше-
ви на ма сво јих са мо вољ них зи да ри ја уми ра ли. И Бог их не спре чи на том по губ ном пу ту, не го 
пу сти их на во љу ср ца њи хо ва, да хо де по ми сли ма сво јим, тј. по сво јим фи ло со фи ја ма, пла-
но ви ма и ра чу ни ма“ (Вла ди ка Ни ко лај, XIV, 1997, 174).
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Ове ре чи чи та мо и у Је ван ђе љу по Лу ки, исти на са не знат ним раз-
ли ка ма:

Дух је Го спод њи на ме ни, за то ме по ма за да ја вим је ван ђе ље си ро
ма си ма, по сла ме да ис це лим скру ше не у ср цу, да про по ве дим за ро бље
ни ма да ће се от пу сти ти, и сле пи ма да ће про гле да ти, да осло бо дим 
по тла че не, и да про по ве дам при јат ну го ди ну Го спод њу (Лк. 4:18–19).

Ова ко је Го спод Исус Хри стос, до шав ши у свој град, у На за рет, 
чи та ју ћи у си на го ги ре чи из Књи ге про ро ка Иса и је, на го ве стио да је 
Он тај ко ји је до шао да до не се сло бо ду, и да је Он за пра во ис пу ње
ње За ко на и Про ро ка. Оно што је, та ко че сто, окре та ло мно ге Ису со-
ве су на род ни ке од то га да по слу ша ју глас ње гов и по ђу за њим, би-
ло је упра во њи хо во раз о ча ра ње, јер он као Ме си ја ни је био „она кав“ 
Ме си ја ка квог су они оче ки ва ли. На и ме, под сло бо дом Син Бо жи ји је 
ми слио на сло бо ду од гре ха и смр ти, а не на би ло ка кав вид по ли тич-
ке сло бо де, ко ју су оче ки ва ли Ју де ји. За то је Хри стос оним Је вре ји ма 
ко ји по ве ро ва ше у ње га и ре као:

 Ако ви оста не те у на у ци мо јој, за и ста сте мо ји уче ни ци, и по
зна ће те исти ну, и исти на ће вас осло бо ди ти. Од го во ри ше му: Ми смо 
се ме Авра мо во, и ни кад ни ко ме ни смо ро бо ва ли. Ка ко ти го во риш: по
ста ће те сло бод ни? Исус им од го во ри: За и ста, за и ста вам ка жем да 
сва ки ко ји чи ни грех роб је гре ху (Јн.8:31–34).

Ни је уоп ште слу чај но да Хри стос го во ри о Исти ни ко ја ће вас 
осло бо ди ти (Јн. 8:31), и то не о исти ни као не ком фи ло соф ском, или 
пак мо рал ном, кон цеп ту, не го о Исти ни ко ја је Лич ност, јер у Сво јој 
опро штај ној бе се ди са уче ни ци ма, Хри стос им ука зу је на Се бе и ка-
же: Ја сам пут и исти на и жи вот (Јн. 14:6).8 У истом обра ћа њу уче-
ни ци ма Спа си тељ по ми ње и Ду ха Исти не, то вр хов но ме ри ло сло бо-
де ко ја се про ја вљу је пр вен стве но у сло бо ди љу ба ви, јер ве ли:

8 Го во ре ћи о то ме ка ква је свр ха фи ло со фи је све тов не, за раз ли ку од оне по Хри сту, 
Све ти Гри го ри је Па ла ма, у Ше стом По ле мич ком Сло ву Про тив Аки ди на, ка же и ово: „нај ко-
ри сни ји део (фи ло со фи је) пој мо ва је сте ис тра жи ва ње бо жан ских дог ма та, ко је из но си нај чи-
сти ју мо гу ћу исти ну о Оно ме Ко ји уисти ну је сте, и ко ја пре ва зи ла зи сва ко по сто је ће би ће. Уз 
њу (тј. исти ну, прим. прев.) је сте ве ра, ко ја је из над сва ког до ка зи ва ња, као не ка кво не до ка-
зи во на че ло ко је је из над све ште ног до ка зи ва ња. Та ве ра пред ста вља трај ни те мељ оних ко-
ји су чвр сто га уве ре ња, на ње му ло гос кроз ис тра жи ва ње об је ди њу је оно што сле ди, а у вер-
ни ци ма уте ме љу је исти ну кроз све то и при клад но зна ње, та ко да оне ко ји са зна ју, те сно по-
ве зу је са пред ме ти ма са зна ња“ (Све ти Гри го ри је Па ла ма, 2014, 232).
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Ако ме љу би те за по ве сти мо је др жи те, и ја ћу умо ли ти Оца и 
да ће вам дру гог Уте ши те ља да пре би ва с ва ма ва век, Ду ха Исти не, 
ко га свет не мо же при ми ти, јер га не ви ди, ни ти га по зна је, а ви га по
зна је те, јер с ва ма пре би ва, и у ва ма ће би ти (Јн.14:15–17).

Сло бо да љу ба ви, кроз др жа ње за по ве сти, да кле сло бо да у Исти-
ни, као нај све тли је ли це про ја вље не лич не сло бо де, сто ји на су прот 
тзв. „сло бод ној љу ба ви“ као из ви то пе ре ној и зло у по тре бље ној сло-
бо ди, или ти там ном на лич ју лич не сло бо де. Пи та ње ко је би ов де, а 
у ве зи са тзв. „лич ном сло бо дом“, ва ља ло по ста ви ти, сва ка ко би мо-
гло да гла си: Мо же ли уоп ште би ти ре чи о по сто ја њу истин ске „лич не 
сло бо де“, без по сто ја ња лич но сти?9 Ов де, сва ка ко, ни је реч о „лич но-
сти“ тек као о по је дин цу, изо ло ва ној ин ди ви дуи, не го о осо би све сној 
сво је Бо го ли ко сти ко ја је на пу ту ка зре ло сти, дру гим ре чи ма на пу-
ту уса вр ша ва ња, или бо го слов ски ис ка за но – на му ко трп ној, али и ра-
до сној, ста зи не пре ста ног тру да око до сти за ња по до би ја, да кле оно га 
што нам је, као но си о ци ма ли ка Бо жи јег, за да то.10

Но во за вет ни грч ки је зик за по јам сло бо де нај че шће упо тре бља ва 
реч – elev te ria – и то ма хом у зна че њу сло бо де од ро бо ва ња, али исто 
та ко и сло бо де да се чи ни, од но сно да се из бе га ва чи ње ње оно га што 
не до при но си спа се њу. Та ко код Апо сто ла Па вла чи та мо:

 Али ни Тит, ко ји бе ше са мном, и бе ше Је лин, не би при мо ран да 
се обре же, и то због при до шле ла жне бра ће што се уву ко ше да ухо де 
сло бо ду на шу, ко ју има мо у Хри сту Ису су, да нас за ро бе (Гал. 2:3–4).

У ис тој По сла ни ци, Апо стол бла го ве сти о сло бо ди у Хри сту, и 
ова ко по ру чу је Га ла ти ма:

9 Пи шу ћи о Све том Мак си му Ис по вед ни ку као, ве ро ват но, пр вом бо го сло ву ко ји у по-
и ма њу чо ве ка пре ла зи од ло гич ког ка ег зи стен ци јал ном по и ма њу, Ни ко ла Лу до ви кос нам да-
је ве о ма је згро ви ту де фи ни ци ју лич но сти ка да ка же: „Лич ност је ег зи стен ци јал ни под виг ко-
ји во ди ка „по об лич ју“ (Лу до ви кос, 2010, 55). Бо го слов ски ду бо ко уко ре ње на, а исто вре ме-
но и пси хо ло шки усме ре на је сте и ми сао, Епи ско па кру ше вач ког Да ви да, да је „са ма лич ност 
ди на ми чан од нос из ме ђу ико не и по до би ја, са за бе ле шком да је ду хов на бу со ла ви ше окре-
ну та ка по до би ју, ра ди обо стра ног по кла па ња у јед ном тре нут ку, по кла па ња ико не и по до би-
ја“ (Пе ро вић, 2011, 70).

10 Све при сут ни ја на лич ја ис по ља ва ња тзв. „лич них сло бо да“, а без лич но сти, сва ка-
ко да да ју за пра во из у зет ном ду бин ском пси хо ло гу и бо го сло ву Иоани су Кор на ра ки су ко-
ји у аске ти зму ви ди је ди ни на чин е да би се чо век са чу вао „сло бод ним од остра шће них по-
гле да ши зо фре ни је. И још ви ше да га из ба ви од про це са ши зо фре ног са мо о ту ђе ња“ (Кор на-
ра кис, 1998, 100).
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Стој те, да кле, у сло бо ди ко јом нас Хри стос осло бо ди, и не дај
те се опет у ја рам роп ства ухва ти ти (Гал. 5:1).

Да нас не ка ко по себ но ак ту ел но зву че ре чи Апо сто ла Пе тра ко ји 
нам је оста вио сјај ну де фи ни ци ју роп ства, ре кав ши: јер од ко га је ко 
по бе ђен то ме и ро бу је (1. Пе тр. 2:19). Ове ре чи ве о ма пре ци зно оба-
сја ва ју све ко ли ку са вре ме ну ле пе зу не бро је них об ли ка за ви сно сти, а 
све у име „сло бо де“, по ка зу ју ћи уисти ну још јед но на лич је, ка ко лич-
не та ко и дру штве не сло бо де. Оба ова кључ на сти ха из 1. Пе тро ве 
гла се ова ко:

Јер го во ре ћи на ду ве не и су јет не ре чи пре ла шћу ју на те ле сне же
ље и раз врат оне ко ји су ствар но по бе гли од оних што жи ве у за блу
ди, обе ћа ва ју ћи им сло бо ду и са ми су ро бо ви по ква ре но сти, јер од ко га 
је ко по бе ђен то ме и ро бу је (1. Пе тр. 2:18–19).

Ова кав на чин ко ри шће ња ре чи – elev te ria – а за по јам сло бо де, о 
ко ме чи та мо у пре ђа шњем сти ху, мо же се да ка ко про ту ма чи ти и као 
сло бо да за чи ње ње оно га шта ко по же ли. Али исто та ко, у прет ход-
ној гла ви исте по сла ни це, Апо стол Пе тар да је пој му сло бо де јед ну са-
свим дру га чи ју ква ли та тив ну ко но та ци ју, јер сло бо ду ви ди као опре-
де ље ње ка чи ње њу до бра:

Јер је та ко во ља Бо жи ја да до бро чи не ћи ућут ку је те не зна ње 
без ум них љу ди, као сло бод ни, а не као они ко ји ко ри сте сло бо ду за при
кри ва ње зло бе, не го као слу ге Бо жи је (1. Пе тр. 2:15–16)

Све ти Апо стол Ја ков, брат Го спод њи, пр ви епи скоп Цр кве у Је-
ру са ли му, по ве зу је, у сво јој По сла ни ци сми сао ста ро за вет них за по ве-
сти, из Де ка ло га, и но во за вет них за по ве сти о љу ба ви па, ука зу ју ћи на 
јед ну но ву ди мен зи ју осу де, пи ше ова ко:

Та ко го во ри те и та ко тво ри те као они ко ји ће за ко ном сло бо де 
би ти су ђе ни, јер ће оно ме би ти суд без ми ло сти ко ји не чи ни ми ло сти, 
а ми лост сла ви по бе ду над су дом (Јак. 2:12–13).

У По сла ни ци Ри мља ни ма на и ла зи мо, у из вор ном тек сту, на је дан 
ве о ма за ни мљив гра ма тич ки об лик ге ни ти ва од ре чи – ele u te ria, тзв. 
Епик се ге тич ки ге ни тив, ка да апо стол ова ко пи ше хри шћан ској за јед-
ни ци у Ри му:
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Јер се твар по ко ри та шти ни, не од сво је во ље, не го због оно га 
ко ји је по ко ри, са на дом да ће се и са ма твар осло бо ди ти од ро бо ва
ња про па дљи во сти на сло бо ду сла ве де це Бо жи је * την ελευΘεριαν της 
δοξης των τεκνον του Θεου* (Римљ. 8:20–21).

Сва ка ко да би се ов де тре ба ло освр ну ти и на оно ме сто код Апо-
сто ла Па вла, где он упо тре бу сво је лич не сло бо де ста вља у слу жбу Је-
ван ђе ља:

Ни сам ли апо стол? Ни сам ли сло бо дан? Зар ни сам ви део Ису са 
Хри ста, Го спо да на ше га? Ни сте ли ви де ло мо је у Го спо ду? Ако дру ги
ма ни сам апо стол, али ва ма је сам, јер сте ви пе чат мо је га апо стол
ства у Го спо ду (1. Кор. 9:1–2).11

У за вр шет ку овог одељ ка освр ну ће мо се по но во на ре чи из По
сла ни це Га ла ти ма, где Апо стол Па вле ука зу је на сло бо ду као на по-
зив да се слу жи у љу ба ви:

Јер сте ви, бра ћо, на сло бо ду по зва ни, са мо не сло бо ду за уга ђа
ње те лу, не го да из љу ба ви слу жи те јед ни дру ги ма. Јер се сав за кон ис
пу ња ва у јед ној ре чи, у овој: Љу би бли жње га сво је га као се бе са мо га 
(Гал. 5:13–14).

Но во за вет но по и ма ње сло бо де нам не дво сми сле но ка зу је шта 
сло бо да је сте, али и шта сло бо да ни је. И сам Го спод, као и Ње го-
ви апо сто ли сло бо ду ви де као слу жбу љу ба ви, и то ка ко кроз слу же-
ње Бо гу, та ко и кроз слу же ње бли жњем. Али Но ви За вет ве о ма ја сно 
озна ча ва и сва она ста ња зло у по тре бље не и из ви то пе ре не сло бо де, ко-
ја је, пре вас ход но кроз ро бо ва ње гре ху и стра сти ма, нај о па сни ји вид 
роп ства. Сло бо да од гре ха и смр ти нам је Бо гом да ро ва на, али то уоп-
ште не зна чи да ни је нео п хо дан и наш труд. На про тив. Бог нас же ли 
сло бод не, али нас ни ка да не при си ља ва не го нас по зи ва да сво је вољ-
но иза бе ре мо да по ђе мо за Њим: Ко хо ће за мном да иде не ка се од
рек не се бе и узме крст свој, и за мном иде (Мк. 8:34). Сло бо да, у сва-
ком слу ча ју, ни ка да ни је сло бо да од од го вор но сти, јер ће се: .за сва
ку пра зну реч ко ју ре ку љу ди да ти од го вор у дан су да (Мт. 12:36), не-

11 У овим ре чи ма је ве о ма при ме тан ак це нат на то ме да је „Па вле апо стол Ко рин ћа ни-
ма, по што је он осни вач њи хо ве за јед ни це“ , али и да сво је апо стол ство „су штин ски по ве зу је 
са ми си јом и ши ре њем Је ван ђе ља са ци љем осни ва ња ло кал них цр кве них за јед ни ца“ (Дра-
гу ти но вић, 2010, 61). 
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го сло бо да да се, по ре чи ма Ми тро по ли та Ка ли ста Ве ра, во ли и да се 
увек чи не пра ви из бо ри (Wa re, 1979).

По ре кло зна че ња ре чи – сло бо да у не ким 
ста рим и са вре ме ним је зи ци ма

Ма да ово ни је рад фи ло ло шке при ро де, ипак би би ло за ни мљи во, 
а и за на шу те му ва жно, по ме ну ти и по ре кло зна че ња са ме ре чи – сло-
бо да, и то пр во у зна че њи ма те ре чи ко ја на ла зи мо у ста рим је зи ци ма, 
а по том и у не ким са вре ме ним је зи ци ма.

А) – Ста ро је вреј ски. Из раз ко јим се у ста ро је вреј ском је зи ку 
озна ча ва сло бо да је сте- chuphshah (3. Мојс. 19:20), док се за по јам 
сло бо дан ко ри сти – chophshi (2. Мојс. 21:2, 21:26, 21:27, 5.Мојс. 15:12, 
15:18, Јов 3:19, Ис. 58:6, Јер. 34:9 итд.).12 Али, ко ри сти се и из раз – de-
ror, у зна че њу сло бо дан ток, про ток, сло бо да. (3: Мојс. 25:10).

Б) – Грч ки. За при дев – сло бо дан, у но во за вет ном грч ком је зи-
ку нај че шће на и ла зи мо на реч – ele ut he ros (Мт. 17:26, Јн. 8:33, Рим. 
6:20, 1. Кор. 7:21, 1. Пе тр. 2:16 итд.), док се за име ни цу – сло бо да ко-
ри сти реч – ele u te ria (Гал. 21:4, Гал. 5:1, 2. Пе тр. 2:19 итд.).13 Реч ele-
u te ria не ки по ве зу ју са бо ги њом Еле у те ри јом, али исто та ко се по ми-
ње и да је у до ба Ан ти ке – Ele u te ria био је дан од епи те та бо ги ње Ар-
те ми де. Бур керт је ми шље ња да је реч до шла од име на бо ги ње плод-
но сти – Eile ithya (Bur kert, 1985, 26). За ни мљи во је и јед но ети мо ло-
шко ту ма че ње ове ре чи ко је ка зу је да по ти че од спо ја – eleu и – eran 
(erao, era mai), у зна че њу – сти ћи на же ље но од ре ди ште, на ме сто ко-
је се стра стве но во ли.14

В) – Ла тин ски. Ла тин ска реч – Li ber tas – по ти че од име на исто-
и ме не рим ске бо ги ње сло бо де. Пре Дру гог пун ског ра та, го ди не 238. 
пре Хри ста, Ти бе ри је Грах је по ди гао храм овој бо ги њи на јед ном од 
се дам рим ских бре жу ља ка- на авен тин ском. Њен лик се, не ду го по-
сле Не ро но ве смр ти, на шао и на рим ском сре бр ном нов цу, као што је 
и све до да нас при су тан на нов чи ћи ма мно гих зе ма ља, на при мер на 
апо е ни ма швај цар ских ра пе на, а од 1848. се на ла зи и на Ве ли ком пе-

12 Ви ше о је вреј ским ре чи ма за пој мо ве: сло бо да, сло бо дан, сло бод но итд. ви де ти код 
Young (1979, 373).

13 Ви ше о зна че њу грч ких ре чи ко ји ма се озна ча ва ју пој мо ви: сло бо да, сло бо дан итд. 
ви де ти код Ba u er (1979, 250).

14 Ви ше о ово ме ви ди код Ba u er (1979, 306).
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ча ту Фран цу ске.15 У Ста ром Ри му је био по знат тзв. Чин Ma nu mis sio 
vin dic ta, тј. Ри ту ал ни чин ко јим је ро бо вла сник, пред ма ги стра том, да-
вао сло бо ду сво ме ро бу.16

Г) Фран цу ски. Фран цу ска реч – li ber te, ла тин ског по ре кла сва ка-
ко, у упо тре би је од XIV-ог ве ка, и то у зна че њу гра ђан ске или по ли-
тич ке сло бо де, а при дев – li ber, у упо тре би од кра ја XV-ог ве ка је озна-
ча вао ста ње сло бо де од де спот ске или ауто крат ске вла сти.17

Д) Не мач ки. По мно гим ту ма чи ма, не мач ка реч за сло бо ду – Fre i-
he it из ве де на је из ре чи ко јом се озна ча ва мир – Fri e de – (као и при дев 
– frei), а у ве зи је са ста рим нор диј ским бо жан ством – Фри дом (Freyja, 
Frit ha), али је при дев – frei био озна ка и за не ко га ко је: мио, драг, во-
љен. Fri e de, као мир, је за пра во пе ри од из ме ђу два пе ри о да крв них не-
при ја тељ ста ва, ме ђу ста ро-гер ман ским пле ме ни ма, ка да би, у вре ме-
ну ми ра, до ла зи ле до из ра жа ја жен ске од ли ке бо ги ње Фри де.18 Оно 
што се да ва ло као за ло га ми ра зва ло се – Bot, и то би обич но био нај-
бо љи ко мад жи во тињ ског ме ста од бу та.19

Ђ) Ен гле ски. Ен гле ска име ни ца – fre e dom и при дев – free ви ше 
ука зу ју на лич ну не за ви сност. Од 1480. – free се сре ће као из раз ко ји 
опи су је сло бо ду нео гра ни че ног кре та ња. Око 1550. реч fre e dom се све 
че шће ко ри сти као из раз за нео ме та но чи ње ње, по на ша ње и из ра жа-
ва ње, а од 1579. се упо тре бља ва и за сло бо ду при пад но сти од ре ђе ној 
др жа ви, или пак ме сту. Од 1620. на и ла зи мо и на из раз: ta ke li ber ti es, у 
зна че њу: ићи из ван гра ни ца по сед ни штва, док се од 1758., а у зна че-
њу сло бод ног – до пу ште ног од су ство ва ња, све че шће ко ри сти из вор-
но на у тич ки из раз – le a ve of ab sen ce.20

15 Чу ве на Ста туа Сло бо де у њу јор шкој лу ци је по клон Фран цу ске Аме ри ци 1886. го-
ди не, а рад је по зна тог фран цу ског скулп то ра Бар тол диа.

16 Пред став ник ма ги стра та би ста вљао штап на гла ву ро ба, про гла ша ва ју ћи га сло бод-
ним чо ве ком vin di ca vit in li ber ta tem, док би ро бо вла сник из го ва рао ре чи: hunc ho mi nem li be rum 
es se vo lo. Ви ше о зна че њу ла тин ских ре чи: li ber tas и li ber ta tem, ви де ти код: Valpy (1999, 228).

17 На пре дак фран цу ског је зи ка је нео дво јив од од лу ка епи скоп ског са бо ра у Ту ру 813. 
го ди не, ка да је, пр ви пут до та да, об ја вље но да про по ве ди чу ве них бе сед ни ка тре ба чи та ти 
на ла тин ском, али: и да их про по вед ни ци тре ба да пре ве ду in ru sti cam Ro ma nam lin gu am. Од
лу ка до не се на у Ту ру опи са на је као „кр ште ни ца фран цу ског је зи ка“ (Бра ун, 2010, 577–8).

18 Ви ше о нор диј ско и ста ро-гер ман ској бо ги њи Фри ди ви де ти код: Lin dow (2001, 
126). 

19 Оту да и не мач ка реч – Botschaft (иза слан ство, да нас – ди пло мат ско пред став ни-
штво). 

20 Ви ше од зна че њу ен гле ских ре чи за: сло бо дан, сло бо ду, од су ство итд. ви де ти у The 
Ox ford En glish Dic ti o nary (1985, 803–4, 1192).
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Ж) Срп ски. Ети мо ло ги ју срп ске ре чи – сло бо да, нај по зна ти ји 
ети мо лог на ших про сто ра Пе тар Скок до во ди у ве зу са пра сло вен-
ским – своб и своб ство, у зна че њу осо бе сло бод не од роп ства. Али 
исто та ко има ве зе и са оним ко је: суо-бх-ос, тј. Осо ба ко ја при па да 
пле ме ну или ста ну је на вла сти тој зе мљи. За ни мљи во је да је са мо на 
Ко сме ту био у упо тре би при дев – сло бо ди ја, и то као де ми ну тив од 
ре чи за оно га ко је сло бо дан. Али, по ве зу је се реч – сло бо да и са – сло
во взе ти, у сми слу – опро сти ти се (од не ко га).21

Све то о тач ко по и ма ње лич не и дру штве не сло бо де

По сма тра ју ћи са вре ме ног чо ве ка, па са мим тим и са вре ме ног 
хри шћа ни на, ка ко лу та из ме ђу ствар не сло бо де на ко ју је по Бо го-
ли ко сти сво јој при зван, и без број них, ве о ма при ма мљи вих, при ви да 
„сло бо де“, ко ја нео сет но, али до след но, чо ве ка хва та у мре жу ра зно-
род них за ви сно сти, да кле – роп ства, ве о ма је оправ да но упи та ти се: 
за што се у Пра во сла вљу, од вај ка да, а да нас све ви ше, да је ве ли ки зна-
чај све то о тач ком уче њу? Ни је ли за ход ка исти ни, љу ба ви и прав ди, 
до вољ но сле ди ти ре чи Све то га Пи сма? Упра во се о то ме и ра ди ка да 
се да нас, све ви ше, окре ће мо сло ву све то о тач ког уче ња, јер су Све ти 
Оци не тек са мо нај до след ни ји ту ма чи Бо жи је ре чи, не го и вр сни де-
ла те љи лич ног опи та – аске зе, без че га не ма истин ског по и ма ња би-
блиј ских по ру ка. Све ти Оци ни су, ка ко би не ки же ле ли да их ви де, тек 
са мо део „тра ди ци је“, не го су око сни ца Пре да ња, а Пре да ње, ка ко је 
то са жео о. Ге ор ги је Фло ров ски, „пред ста вља ис пу ње ње Пе де сет ни-
це.. Пре да ње је моћ да се по у ча ва, ис по ве да и све до чи и об ја вљу је из 
ду би на ис ку ства Цр кве, ко је сваг да је сте исто и не на ру ше но“ (Фло-
ров ски, 2005, 552).22

21 За ни мљи во је Ско ко во за па жа ње да је сло вен ски об лик у де ми ну ти ву – сло бо ди ја, 
у упо тре би са мо на Ко сме ту, пре шао са срп ског у ру мун ски је зик – svo bod zia, у ско ро исто-
вет ном зна че њу. Ви ше о ети мо ло ги ји срп ске ре чи – сло бо да, ви де ти код: Skok (1971, 286)

22 Па жње је вред но и ми шље ње Ака де ми ка Вла де те Је ро ти ћа ко ји је сво је ис ку ство 
ле ка ра пси хи ја тра и пси хо те ра пе у та обо га тио ка ко лич ним ду хов ним тру дом, та ко и из у ча ва-
њем ва зда са вре ме них по гле да Све тих Ота ца ка да је у пи та њу чо век са та ко при влач ном ле-
пе зом из бо ра ко ја се ши ри пред њим, па нам је, с тим у ве зи, оста вио и ову по ру ку: За ди вљу
ју ће је ка ко су по је ди ни Све ти Оци ду бо ко са гле да ли су шти ну зби ва ња у чо ве ко вом, не са мо 
ду шев ном, не го и те ле сном жи во ту, уоча ва ју ћи и нај сит ни је зна ке ис по ља ва ња ка ко здра вог, 
та ко и бо ле сног пси хо фи зич ког жи во та чо ве ка (Је ро тић, 2000, 19).
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С об зи ром да је по и ма ње лич не сло бо де нео дво ји во од по сто ја-
ња сло бод не во ље, освр ну ће мо се пр во на фе но мен сло бод не во ље. 
На мер но овој те ми да је мо пред ност да би смо је, пре ци зно сти ра ди, 
ипак раз ли ко ва ли од са ме сло бо де као та кве, и то упра во има ју ћи на 
уму чи ње ни цу ду хов но-исто риј ског ис ку ства из два ми ле ни ју ма хри-
шћан ства о то ме да је сло бо да во ље ве о ма зна ча јан чи ни лац у ис по ља-
ва њу не са мо лич не не го и дру штве не сло бо де.

Че сто се по и сто ве ћу ју лич на сло бо да и сло бо да во ље, а оне, по-
на вља мо, ипак ни су исто. Све ти Ди а дох Фо ти киј ски, жи вео од 400. до 
486., ве о ма пре ци зно де фи ни ше сло бод ну во љу, ка да ка же:

Сло бод на во ља је сна га ду ше да се, на мер ним из бо ром, опре де ли 
у прав цу оно га што смо од лу чи ли. Бу ди мо за то си гур ни да се на ша ду
ша од луч но усме ра ва са мо у прав цу оно га што је до бро, е да би до брим 
ми сли ма увек пре ва зи ла зи ли на ше се ћа ње о оним злим (St. Di a doc hos 
of Pho ti ki, 1979, 253).

За Па вла Ев до ки мо ва сло бо да и сло бод на во ља ни су си но ни ми, 
па за то упо зо ра ва:

Не тре ба ме ша ти пси хо ло шки тер мин во ља и ме та фи зич ки 
тер мин „сло бо да“.Сло бо да је ми стич ка осно ва во ље. Во ља је још по
ве за на са при ро дом, она је пот чи ње на ну жда ма и не по сред ним ци ље
ви ма. Сло бо да се од но си на дух, на лич ност. Ка да до стиг не свој вр ху
нац, он да сло бод но же ли са мо исти ну и до бро (Ев до ки мов, 2001, 47).23

Све ти Ма ка ри је Еги пат ски, жи вео од 300. до 390., учи да Бо жи-
ја бла го дат ни ка да не пот чи ња ва чо ве ко ву во љу, ни ти огра ни ча ва ње-
го ву сло бо ду:

Бла го дат не чи ни да чо век не мо же да се опре де ли за зло, ти
ме што би мо жда на сил но пот чи ња ва ла ње го ву во љу, већ му она да је 
сло бо ду из бо ра, да би се ви де ло да ли чо ве ко ва во ља на ги ње вр ли ни, или 
злу. За кон се не оба зи ре на чо ве ко ву при ро ду не го на ње гов сло бо дан из
бор, ко ји је у ста њу да се опре де ли би ло ка до бру, или ка злу (St. Ma ka
ri os of Egypt, 1984, 338).

Све ти Гри го ри је На зи јан зин, по знат и као Гри го ри је Бо го слов, 
жи вео од 330. до 389., ви ди чо ве ко ву сло бо ду пр вен стве но као дар 

23 Ев до ки мов у до га ђа ју Бла го ве сти ви ди Бо жан ско ис хо ди ште сло бо де, али не ма ње 
и њен циљ, па уисти ну по ет ски на дах ну то пи ше: Бла го ве сти тељ Ар хан ђел и Пре све та Дје ва 
ко ја га слу ша обра зу ју це ли ну у је дин стве ној сим фо ниј ској то нал но сти. То је скра ће на исто
ри ја све та, ње го во бо го сло вље је у је дин стве ном Ло го су, суд би на све та и са мог Бо га за ви си
ла је од сло бод ног ис хо ђе ња тог Ло го са (исто.).
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Бо жи ји, али исто вре ме но и као Бо гом му на ме ње ни украс. По уче њу 
овог Све ти те ља кон цепт сло бод не во ље је нео дво јив од је дин ства те-
ла и ду ха.24 Бог се, пре ко сво јих деј ста ва, пре ко про ја ва Сво јих енер-
ги ја, от кри ва чо ве ку као тран сце дент но би ће и то, по Све том Гри го-
ри ју, ни у ком слу ча ју не огра ни ча ва не за ви сност људ ско га ума. Сâм 
про цес ис по ља ва ња сло бод не во ље се про ја вљу је кроз од нос те ла и 
ду ха, а као ис по ља ва ње уз ви ше но сти Ства ра лач ке Ре чи Бо жи је, па за-
то Све ти Гри го ри је Бо го слов, у сво јој зна ме ни тој Бе се ди на Ро жде
ство, и ка же:

Бог ства ра чо ве ка и од већ ство ре не ма те ри је узи ма те ло, а од 
Се бе удах њу је жи вот (што је Бо жи ја реч на зва ла име ном ра зум не ду
ше и Бо жи јег ли ка) и као да ства ра не ки дру ги свет – у ма лом ве ли ки. 
Бог ства ра чо ве ка ко ји је јед но вре ме но и дух и те ло – дух ра ди бла го да
ти, те ло ра ди пре у зви ша ва ња, дух да би смо про сла вља ли До бро тво ра 
на шег, те ло, пак, да би смо стра да ли и са стра да ва ју ћи под се ћа ли се о 
ње го вој ве ли чан стве ној мо ћи. То га чо ве ка, укра сив ши га и об да рив ши 
сло бо дом ко ја по све до ча ва до бро ту Да ро дав че ву, Бог по ста вља у рај 
да бу де де ла тељ бе смрт но га. Да ро вао му је и за кон ра ди ко ри шће ња 
сло бо де. (St. Gre gory Na zi an zen, 2004, 348).25

По Све том Гри го ри ју Ни сиј ском, жи вео од 331. до 395., ле по та 
пр во бит ног ли ка, тј. ли ка Бо жи јег, ни ка да не би ни мо гла да за жи ви у 
чо ве ку, уко ли ко би та ле по та би ла ма у че му огра ни че на. С об зи ром 
да је чо век ство рен по обра зу и по до би ју Бо жи јем:

Чо век је и у по гле ду сло бод не во ље за др жао то по до би је у од но су 
на Оно га чи ја је во ља из над све га. Чо век ни је по стао роб стра сти за
хва љу ју ћи ма ка квим при нуд ним окол но сти ма спо ља, јер је ње гов осе
ћај пре ма оно ме што га при вла чи за ви сио је ди но од ње го ве сло бод не 
про це не. Да кле, био је сло бо дан да иза бе ре шта год по же ли (St. Gre
gory of Nyssa, 2004, 357).

24 Ве шта чи ство рен су коб из ме ђу те ла и ду ха ни је свој ствен људ ској при ро ди, и за то 
је ви ше не го оправ да но ми шље ње Ев до ки мо ва ко ји твр ди да „кон фликт ко ји по ла ри зу је свет 
и те ра га на бор бу, ни је бит ка из ме ђу ду ха и ма те ри је, већ ме ђу ду хо ви ма раз ли чи те при ро-
де“, ука зу ју ћи ти ме на зна чај ре чи ко је чи та мо у за вр шној но во за вет ној књи зи – От кро ве ње 
Јо ва но во 12:17 (Ев до ки мов, 2001, 120).

25 Гри го ри јев стил, а то сва ка ко ва ља на по ме ну ти, у ко ме се он ве о ма окрет но ко ри сти 
„из ра зи ма хри шћан ско те о ло шких ан ти те за“ (Re ut her, 1969, 66), ука зу је да је при вид на тен-
зи ја, ма да би ов де био ве о ма при кла дан и му зич ки из раз – кон тра пункт, за пра во оно што је 
свој стве но са мој чо ве ко вој при ро ди и да је и то, у сва ком слу ча ју, дар од Бо га.
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Све ти Јо ван Ка си јан, жи вео од 360. до 435., је био сја јан при-
мер ту ма ча и пре но си о ца оно га што би са вре ме ни со ци о ло зи на зва-
ли – ин кул ту ра ци ја. По сле не ко ли ко де це ни ја про ве де них у Егип ту, 
где се под ви за вао, али и где је по се ћи вао древ не пу сти ња ке и за пи си-
вао мно го то га што је чуо и ви део, Ка си јан је око 415. го ди не сти гао у 
Мар сељ. Ње го ви тек сто ви о еги пат ским пу сти ња ци ма от кри ли су ње-
го вим чи та о ци ма на за па ду је дан њи ма до та да не по зна ти свет.26 По-
ве зу ју ћи ста ро за вет не одељ ке о Мој си ју и све му што је прет хо ди ло 
из ла ску Бо го и за бра ног на ро да из Егип та, а ка зу ју ћи о то ме ка ко Бог и 
те ка ко узи ма у об зир на ше раз ли ке ко је сва ка ко да ути чу и на сте пен 
ис по ља ва ња сло бо де, Ка си јан ду бин ски са гле да ва до га ђа је из исто ри-
је људ ско га спа се ња и за кљу чу је:

Све то Пи смо са би ра на шу сло бод ну во љу ка раз ли чи тим сте
пе ни ма са вр шен ства, а све то у за ви сно сти од ди на ми ке, ста ња и 
ме ре сва ке по је ди не ду ше. Уоп ште и ни је би ло мо гу ће пред ло жи ти 
сви ма за јед но исти ни во ду хов ног са вр шен ства, јер не по се ду је сва
ко исту вр ли ну, на стро је ње во ље, или пак исту рев ност. За то Реч Бо
жи ја пру жа пред нас раз ли чи те сте пе не и раз ли чи те ме ре са вр шен
ства (St. John Cas sian, 1985, 150).

Са вре ме ни чо век се, све че шће, по зи ва на „окол но сти“, ка ко би 
„оправ дао“ сво ја ма ла, или ве ли ка ро бо ва ња, ко ја он, сва ка ко, до жи-
вља ва као „пре ми ју сло бо де“. Све че шће да нас чу је мо да љу ди ка-
жу ка ко би „под дру га чи јим окол но сти ма“ сва ка ко „бо ље“, или ба рем 
дру га чи је, по сту пи ли. На рав но, увек је лак ше има ти из го вор да смо 
„под окол но сти ма“ не го има ти од ва жно сти па се уз ди ћи из над окол-
но сти и пре ва зи ћи их. Те ма о уло зи ме ста и окол но сти уоп ште ни је 
но ва. У сво јој зна ме ни тој Ше стој Оми ли ји о Ста ту а ма, Све ти Јо ван 
Зла то у сти, жи вео од 347. до 407., го во ре ћи о под ви гу тро ји це мла ди-
ћа у ужа ре ној пе ћи у Ва ви ло ну (3. гла ва Књи ге Про ро ка Да ни ла), на-
гла ша ва да је ва тра, ко ја је би ла на ме ње на њи хо вом му че њу, у пра вом 
сми слу осло бо ди ла мла ди ће, а да је су штин ски спа ли ла њи хо ве му чи-
те ље ко јих се, фи зич ки, ни је ни до та кла. А све то нам је да то као при-
мер да би смо на у чи ли да: „си гур ност, или пак ка зну, не до но си ме-

26 Све ти Јо ван Ка си јан је мо жда нај за слу жни ји што се мо на шко-аскет ска тра ди ци ја 
хри шћан ског ис то ка пре не ла и на за пад, јер је он за и ста био пре но си лац, ре кли би смо сло-
бод но, ду хов не ин кул ту ра ци је ис то ка у окри љу за па да, јер је: по ка зао да мре же пре но са ин
фор ма ци ја у хри шћан ској цр кви и да ље мо гу да пре мо сте ве ли ке раз да љи не из ме ђу ис то ка и 
за па да и из ме ђу „рим ске“ и „вар вар ске“ Евро пе (Бра ун, 2010, 150).
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сто где жи ви мо, са мо по се би, не го на чин на ко ји жи ви мо“. А он да да-
је сјај ну де фи ни ци ју сло бо де те ла, ка да ве ли:

Ни је осло бо ђе ње од ка зне оно што чи ни те ла сло бод ним, не го ис
трај ност у пра вед ном на чи ну жи во та. Те ла ове тро ји це мла ди ћа су, у 
на ве де ном слу ча ју, би ла пот пу но сло бод на иако су се на ла зи ла у ужа
ре ној пе ћи, и то за то што су мла ди ћи прет ход но ски ну ли са се бе бре
ме ро бо ва ња гре ху (St. John Chryso stom, 2004, 385–6).

Све ти Мак сим Ис по вед ник, ко ји је жи вео од 580. до 662., се с 
пра вом убра ја ме ђу пр ве ег зи стен ци ја ли сте хри шћан ског Бо го сло-
вља. Ка да је у пи та њу чо ве ко ва во ља, њен циљ је, по уче њу Све тог 
Мак си ма, „пу но ћа при ро де у Бо гу“ (Лу до ви кос, 2010, 54). Ту по но-
ћу је не мо гу ће до сег ну ти без љу ба ви, те је за то, за Све тог Мак си ма, 
љу бав нај бо ља и нај са же ти ја де фи ни ци ја сло бо де. Као што је љу бав 
глав но обе леж је Бо га, та ко би и чо век, као Бо го ли ко би ће, тре ба ло да 
не пре ста но уз ра ста у љу ба ви. И то увек и пре ма сви ма. Бо го ли ка љу-
бав ни ка да не пра ви раз ли ку.27

Ка да је, пак, у пи та њу чо ве ко ва во ља, и пра вац у ко ме се она 
усме ра ва, Све ти Мак сим учи да по сто је три узро ка ко ја нас усме ра ва-
ју ка до бру, и три ка злу. Као што по сто ји до бра во ља, као је дан од три 
узро ка за из бор до бра, та ко по сто ји и зла во ља као је дан од три узро-
ка за из бор зла:

По сто је три узро ка ко ји нас по кре ћу на до бро: се ме на (до бра у 
на ма) од при ро де, све те си ле (Ан ђе ли) и до бра во ља. При род на се ме
на (до бра) по кре ћу нас да „оно што хо ће мо да на ма чи не љу ди, и ми 
слич но чи ни мо њи ма“ (Лк. 6:31), или као ка да ви ди мо не ко га у не во
љи или ну жди и при род но му ука же мо ми лост. Све те си ле нам по ма
жу ка да по кре ну ти на до бро де ло на ђе мо до бре са рад ни ке и успе ва мо. 
А до бра во ља, ка да, раз ли ку ју ћи до бро од зла, из а би ра мо до бро. Три 
су опет узро ка ко ји нас по кре ћу на зло: стра сти, де мо ни и зла во ља. 
Стра сти – ка да же ли мо не ку ствар не ра зум но. И опет, ка да се гне ви
мо или љу ти мо без пра ва. А де мо ни – ка да у не ма ру на шем – улу чив ши 
згод но вре ме, из не на да нас на пад ну са ве ли ком же сти ном, по кре ћу ћи 

27 Све ти Мак сим ви ди Бо жи ји од нос пре ма сва ком чо ве ку ис кљу чи во као од нос љу-
ба ви, па за то са ве ту је да би и љу ди тре ба ло да во ле без ли це мер ја, тј. да не гле да ју ко је ко, 
јер: Као што Бог, бу ду ћи по при ро ди до бар и бе стра сан, све под јед на ко љу би као сво ја ство
ре ња, но вр лин ског про сла вља као бли ског се би по ду ху, а по роч ног ми лу је по сво јој до бро ти и 
обра ћа ка жња ва ју ћи га у ово ме све ту, та ко и чо век ко ји је по сво ме на стро је њу до бар и бе
стра сан, све љу де под јед на ко љу би: вр лин ског због при ро де и за до бро рас по ло же ње во ље, а 
по роч ног због при ро де и са стра да ња, ми лу ју ћи га као не ра зум но га и као оно га ко ји у та ми хо
ди (Све ти Мак сим Ис по вед ник, 1992, 32).
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го ре ука за не стра сти и њи ма слич не. А зла во ља ка да, у зна њу до бра, 
на про тив из а би ра мо зло (Све ти Мак сим ис по вед ник, 1992, 80–81).28

Мно ги су се Све ти Оци Цр кве од Ис то ка за ни ма ли пи та њем чо-
ве ко ве сло бо де, као и ње го ве сло бод не во ље. На по ме ну смо на по чет-
ку овог одељ ка да је је дин стве ност и нај ви ша од ли ка све то о тач ког 
уче ња упра во у то ме што су Оци на је дан, на ма да нас, про сто не ве ро-
ва тан на чин у се би ус по ста ви ли хар мо ни ју из ме ђу ура ња ња у Бо го-
от кри ве не по ру ке да те нам у Све том Пи сму, не пре кид ног тру да око 
умно жа ва ња ду ше ко ри сних зна ња и, из над све га, не у мор ног и не пре-
ста ног лич ног аскет ског под ви га. На рав но да су се Све ти Оци у мно-
го че му раз ли ко ва ли јед ни од дру гих, али оно што их све по ве зу је је-
сте њи хо ва не са ло ми ва до след ност у ис пу ња ва њу две нај ве ће Хри-
сто ве за по ве сти. Оне о љу ба ви: пре ма Бо гу и пре ма бли жњем. Про ја-
ва те све то о тач ке љу ба ви до ди ру је и ово на ше до ба, јер у вре ме ну све 
при сут ни је ду хов не осе ке све то о тач ки ли ко ви и њи хо ве по у ке из ра-
ња ју пред на ма као не по гре ши ви све ти о ни ци ко ји, ве о ма пре ци зним 
сно пом све тло сти сво јих Бо го на дах ну тих ре чи, и дан да нас усме ра ва-
ју мно ге ду ше ко је про сто ва пи ју за сло бо дом ко ја не спу та ва, не по-
ро бља ва, не го ка спа се њу во ди.

Је дан од ве ли ких под ви жни ка, али и бри љант них по зна ва ла ца 
скри ве них и нео све тље них ку та ка чо ве ко ве лич но сти, био је Све ти 
Исак Си рин, чи ји се жи вот од ви јао од пр ве че твр ти не сед мо га ве ка, 
па све до пр вих де це ни ја осмо га ве ка. На стра ни ца ма сво јих Аскет
ских оми ли ја, Ава Исак нам је, из ме ђу оста лих му дрих по ру ка, оста-
вио и ре чи о сло бо ди. Чи та ју ћи ре чи Све тог Иса ка, као да по ред се-
бе ви ди мо пре ци зног хи рур га ду ше, не ма ње и те ла, ко ји пр во зна лач-
ки по ста вља ди јаг но зу, а за тим ве штим скал пе лом аскет ских ве шти на 
од стра њу је де лић по де лић ис тру ле лог тки ва, а исто вре ме но на но си и 

28 Све ти Мак сим Ис по вед ник по ред пра ве во ље, тј. сло бо де, го во ри и о тзв. гно мич
кој во љи. У уче њу Све тог Мак си ма о гно мич кој во љи, са вре ме ни те о лог и пи сац Епи скоп за-
пад но а ме рич ки др. Мак сим (Ва си ље вић), ви ди про стор за бо го слов ско раз у ме ва ње нај но ви-
јих от кри ћа би о хе ми је и не у ро би о ло ги је. У сво јој ве о ма за па же ној сту ди ји: По сто ји ли би о
хе ми ја сло бо де?, епи скоп Мак сим ве о ма ори ги нал но уоча ва да би се: Гно мич ка во ља (te li ma 
gno mi kon) као сло бо да из бо ра („li ber tas mi nor“ све тог Ав гу сти на) мо гла об ја сни ти би о хе миј
ски бу ду ћи да им пли ку је ду а ли тет и дво сми сле ност на ни воу мо жда ног ста бла, где се ан га
жу ју од ре ђе не хе миј ске ре ак ци је ко је се да ју ре ги стро ва ти. Сло бо да „за“, пак, је сте афир
ма ци ја би ћа кроз за јед ни ча ре ње са Бо гом, ти ме она не под ле же пси хо со мат ским про це си
ма (Ва си ље вић, 2009, 123). 
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ле ко ви ти ме лем на обо ле ла ме ста ду ше и те ла. У сво јој 27. Оми ли ји, 
Ава Исак до во ди чо ве ко ву сло бо ду у те сну ве зу са умом а, шта ви ше, 
во љу чак на зи ва и вр ли ном и пи ше ова ко:

Ду хов на вр ли на, или са вр шен ство је, по са мој при ро ди, кћер вр
ли не чо ве ко ве во ље. Због то га је баш сло бо да, а не роп ство, при род на 
сна га и од ли ка ума. Али ако се сло бо да окре не на јед ну стра ну, или дру
гу, па и оста не та мо, она та да по ра ђа јед ну но ву си лу ко ја не при па да 
при род ном по рет ку. Ка да се то че до ро ди, та да се сло бо да пот чи ња
ва при ну ди, ко ја од тог тре на го спо да ри сло бо дом, а усу ђу јем се и ре
ћи да је сло бо да од та да у око ви ма и да уоп ште не ма вла сти над со
бом. Али ипак је ум, ко ји мо же про ниц љи во да ви ди, у ста њу да у сва
ком мо мен ту уочи ка ко при ну да по ко ра ва сло бод ну во љу. уко ли ко јој се 
она са ма по ко ра ва. (St. Isa ac The Syrian, 1984, 134–5).

Овај не пот пу ни при каз све то о тач ког уче ња о сло бо ди био би још 
не пот пу ни ји уко ли ко се не би смо по ме ну ли и Све тог Јо ва на Ле ствич-
ни ка, Игу ма на Си нај ског, ко ји је жи вео од 525. до 608. Сво јим бо га-
тим аскет ским ис ку ством, ко је је, са стра ни ца сво га чу ве ног де ла Ле
стви ца, по де лио са мно гим бо го че жњи вим ду ша ма из свих по ко ље-
ња по то њих епо ха хри шћан ске исто ри је, Све ти Јо ван Си нај ски је не-
пре ва зи ђе ном ду хов нич ком ве шти ном, ка кву ни је про ја вио ни је дан 
ду бин ски пси хо лог до на ших да на, опи сао ди на ми ку ко ја вла да ме ђу 
свим чо ве ко вим ум ним, ду шев ним и те ле сним си ла ма. Та ко, на јед-
ном ме сту, он ка же и ово:

Уз др жа ва ње од зла је по че так по ка ја ња. По че так по ка ја ња – 
по че так спа се ња. А по че так спа се ња је до бра во ља. До бра во ља ра ђа 
труд. А по че так тру да су вр ли не. По че так вр ли на – цват. Цват вр ли
не – де ла ње. По род вр ли не је на ви ка. Плод и по род упор не бри ге о сво
јој ду ши је оби чај. Од ово га се ра ђа чи ње ње до бра. А чи ње ње до бра је 
мај ка стра ха Бо жи јег. Страх Бо жи ји ра ђа др жа ње за по ве сти, ка ко 
не бе ских та ко и зе маљ ских. Др жа ње за по ве сти је знак љу ба ви. А по
че так љу ба ви је огром на сми ре ност. (Све ти Јо ван Ле ствич ник, 1963, 
180).29

29 Сми ре ност као јед ну од во де ћих од ли ка сло бо де ви ди и зна ме ни ти ру ски ста рац 
XIX-ог ве ка – Све ти Ма ка ри је Оп тин ски, јер у јед ној по у ци сво ме ду хов ном ча ду, он пи ше: 
Шта мо же мо да ми сли мо о се би ако не ма мо сми ре ња? Пре све га, тре ба да бла го да ри мо Бо
гу што нас сми ра ва, ма кар и про тив на ше во ље. А ти ма шташ о уми шље ној сло бо ди! Ни
је ли она го ра од роп ства, ако над на ма го спо да ре стра сти? (Све ти ста рац Ма ка ри је Оп тин-
ски, 2007, 415).
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Сва ка ко да је у ра ду овог оби ма аутор не пре ста но из ло жен из ве-
сној вр сти са мо пре ко ра, јер ни је по ме нуо све оне ко је би, у тка њу јед-
ног ова квог тек ста, сва ка ко тре ба ло по ме ну ти. Но, и по ред то га, на-
да мо се да смо овим одељ ком, ба рем до не кле при бли жи ли сли ку све-
то о тач ког уче ња о сло бо ди, и то пр вен стве но оном де лу ауди то ри ју-
ма ко ји ни је у сва ко днев ном кон так ту са па три стич ком ли те ра ту ром.

Ју ро ди вост – не сва ки да шња сме лост, или пра ва сло бо да?

По ла ко се при бли жа ва ју ћи кра ју ово га ра да, сма тра мо да би он 
остао у ве ли кој ме ри не до ре чен, ако се у ве зи са те мом лич не и дру-
штве не сло бо де, и то из угла по сма тра ња, али и ма ле ног зрн ца ис-
ку стве ног до жи вља ја, јед ног пра во слав ног све ште ни ка, не би ма кар 
украт ко освр ну ли и на „Ју ро ди ве Хри ста ра ди“.

Ју ро ди вост (лу дост) Хри ста ра ди је мо жда нај те жи, а за мно ге и 
пот пу но не ра зу мљив и не при хва тљив, вид пра во слав ног под ви жни-
штва. Углав ном су ју ро ди ви би ли од бе гли мо на си, ко ји би, по по врат-
ку „ у овај свет“, да кле, у свет из ван ма на сти ра, чи ни ли на из глед не-
про ми шље не и пот пу но бе сми сле не ства ри, жи ве ћи, на из глед, жи во-
том ули ча ра, скит ни ца, пи ја на ца и про би све та. Али иако жи ве ћи у та-
квом дру штву, или баш за хва љу ју ћи то ме, они би има ли не ве ро ват ну 
сме лост и сло бо ду да сва ко ме ка жу оно што им је на ср цу, вр ше ћи ти-
ме јед ну не ве ро ват ну, али ве о ма ствар ну, про роч ку ми си ју. „У жи во ту 
и по на ша њу ових све ти те ља, Цр ква ви ди ис ку ство и по се бан дар Ду-
ха Све то га, је дан од нај си ло ви ти јих об ли ка про роч ке про по ве ди“ (Ја-
на рас, 2007, 47) .30 Ме ђу тим, ни су са мо „од бе гли“ мо на си, или мо на-
хи ње, узи ма ли на се бе ово не сва ки да шње под ви жнич ко бре ме под ко-
јим се сва ки ју ро ди ви од ри че и нај ма њег де ли ћа по зи тив не, или „ле-
пе“ сли ке о се би са мом, не го су то чи ни ли и по себ ној по бо жно сти на-

30 Ме ђу нај по зна ти јим под ви жни ци ма под ви дом ју ро ди во сти Хри ста ра ди, Ја на рас 
по ми ње: Св. Си ме о на Еме ског, жи вео од 527. до 567., Св. Ан дри ју Кон стан ти но пољ ског, жи-
вео од 880. до 946., Св. То му Ју ро ди вог и Св. Лу ку Ефе ског, из је да на е стог ве ка, Св. Јо ва на 
Ју ро ди вог, усну лог 1490. (про гла шен све тим на Мо сков ском Са бо ру 1674.), Све тог Ва си ли-
ја Ју ро ди вог, усну лог 1552. (по знат и као Ва си ли је Бла же ни, по ко ме је на зва на и чу ве на цр-
ква на Цр ве ном тр гу у Мо скви), Све тог Јо ва на Мо сков ског, усну лог 1589., и мно ге дру ге. (Ја-
на рас, исто, 50, 51). Али и не та ко дав на про шлост, као и са да шњост, има ли су и има ју сво је 
ју ро ди ве, о ко ји ма се тек по не где чу је не ка реч, и ко ји „че ка ју“ по ве сни ча ре ко ји ће и о њи-
ма не што ре ћи. На рав но, ју ро ди ви нај ма ње др же до то га да се о њи ма зна. Упра во за то и ни-
је до ступ на обим ни ја ли те ра ту ра ка да су у пи та њу ју ро ди ви.
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стро је ни ла и ци. Би ло да је у пи та њу „бив ши“ мо нах, или „чуд ни Бо-
го мо љац“ из ре да ла и ка – на ро да Бо жи јег, сва ка ју ро ди ва осо ба пот-
пу но од се бе од стра њу је и по след њу трун ку соп стве ног ега, до бро-
вољ но при ста ју ћи да бу де под смех и ру гло сви ма. Али ис под те ре та 
тог ни ма ло ла ког од ри ца ња, вре ме ном из ра ста огром на сло бо да ре-
чи, кроз са оп шта ва ње оно га о че му сви ћу те, и то пра во у ли це они-
ма пред ко ји ма сви ћу те. Ју ро ди ви под ви жник на мер но кр ши не са мо 
дру штве на не го и цр кве на пра ви ла, пот пу но од ба цу ју ћи ма ка кву кон-
вен ци о нал ност, при стој ност, па че сто и ми ни мум уљуд но сти. На ју-
ро ди вом све та ко сто ји и он сам та ко из гле да да би увек био иза зов за 
око ли ну.31

У че му је то ју ро ди вост иза зов за око ли ну? Тај иза зов се пр вен-
стве но ја вља као пре не ра же ност и из не на ђе ње, и то ма хом код оних 
ко ји су „по и сто ве ти ли ве ру и исти ну са се ку ла ри зо ва ним схва та њем 
мо рал не ис прав но сти и кон вен ци о нал не при стој но сти“ (Ја на рас, 
исто, 52). А Ју ро ди ви упра во ко ри сте то из не на ђе ње и на фо ну тог из-
не на ђе ња они са оп шта ва ју оно о че му се ина че не го во ри, ба рем не 
гла сно, ис по ља ва ју ћи ти ме не ве ро ват ну сна гу исти не и до ка зу ју ћи да 
су, упр кос свим спо ља шњим окол но сти ма, они за пра во је ди ни сло-
бод ни у кон вен ци ја ма око ва ном дру штву.

Уме сто на во ђе ња од ло ма ка из Жи ти ја по је ди них Ју ро ди вих, же-
лео бих да ов де по де лим са ва ма јед но лич но до жи вље но ис ку ство са 
осо бом ко ју ње на око ли на уве ли ко, и већ ду го, по сма тра и до жи вља-
ва као Ју ро ди ву.

Го ди на је би ла 1983. На по чет ку ок то бра ме се ца до шао сам из 
Лу цер на у Швај цар ској (где сам та да био на пост-ди плом ским сту-
ди ја ма) за Бе о град, ка ко бих се при кљу чио јед ној по кло нич кој гру пи 

31 На ро чи то је у Ру си ји био на гла су под виг ју ро ди вих. Ско ро сва ки град, па и гра-
дић, је имао свог ју ро ди вог, или ју ро ди ву. И ко ли ко год да су их љу ди гле да ли с ни по да шта-
ва њем, ипак су у њи ма пре по зна ва ли Бо жи је љу де и ве сни ке Бо жи јих по ру ка. Лик Ју ро ди вог 
је, на при мер, уло га по себ ног ка рак тер ног ти па у чу ве ној опе ри Мо де ста Му сорг ског Бо рис 
Го ду нов, пи са ну по тек сту ве ли ког по е те Алек сан дра Пу шки на. Ју ро ди ви Ива нич, у по ме ну-
тој опе ри, ту гу је јер су му не ва ља ли де ча ци оте ли нов чић – ка пе јеч ку. У том из цр кве из ла зи 
цар Бо рис окру жен сви том и пи та за што Ју ро ди ви пла че. Ју ро ди ви се сам обра ћа ца ру, а цар 
по том на ре ђу је да се ка зне пре ступ ни ци и да се Ју ро ди вом вра ти нов чић, па он да мо ли Ју ро-
ди вог да се по мо ли за ње га, на шта Ју ро ди ви од го ва ра: „ Не, Бо го ро ди ца не да да се мо ли за 
ца ра Иро да“, што је на рав но био ис пад Ју ро ди вог, а шок за ца ра и за све при сут не, јер се о то-
ме ћу та ло, а сви су зна ли да су те ре чи алу зи ја на уби ство ца ре ви ћа Ди ми три ја ко ји је уби јен 
по Бо ри со вом на ре ђе њу, ка ко би се Бо рис до мо гао пре сто ла.
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ко ју је он да шњи ста ре ши на По двор ја Мо сков ске па три јар ши је у Бе-
о гра ду, са да по чив ши про то је реј Ва си ли је Та ра сјев, чу ве ни отац Ва-
сја, во дио у Ру си ју и Гру зи ју. У Ру си ју на пра зник Пре по доб ног Сер-
ги ја Ра до ње шког у, та да, За гор ску, а да нас Сер ги је вом Па са ду, по том 
у он да шњи Ле њин град на сла ву Ду хов не ака де ми је и у Ки јев на сла-
ву По кров ског ма на сти ра, а на кра ју у пре сто ни цу Гру зи је – Тби ли-
си, на про сла ву 1500-те го ди шњи це Хри шћан ства у Гру зи ји. С об зи-
ром да сам био ме ђу нај мла ђим чла но ви ма гру пе, увек сам не ка ко, 
куд год да се ишло, био на за че љу. Оно га да на ка да нам је у Тби ли-
си ју био на про гра му оби ла зак древ них зна ме ни то сти тог гра да чу де-
сне ар хи тек ту ре и бо га тог ко ло ри та спо ја раз ли чи тих кул ту ра, до жи-
вео сам, као и ско ро сви из на ше гру пе, су срет са јед ном са вре ме ном 
ју ро ди вом осо бом. Про ла зе ћи ули ца ма Тби ли си ја, од јед ног тр га ис-
пред не ке древ не цр кве до дру гог, при шла ми је же на оде ве на у пот-
пу но не склад ну и, ре кли би смо, одр па ну оде ћу, ма хом цр не бо је, но-
се ћи у ру ка ма огром ну ко та ри цу пу ну гру зиј ских ле пи ња. Чув ши да 
го во ри мо не ким сло вен ским је зи ком, гур ну ла ме је кра јем ко та ри це у 
ла кат и ре кла: – Узми. При стој но сам се за хва лио, ре кав ши да смо не 
та ко дав но до руч ко ва ли и да ни сам гла дан. По но во ме је гур ну ла кра-
јем ње не ве ли ке ко та ри це и ре кла: – Не ну дим за то што сте глад ни, не-
го за то што мо ра те да уз ме те. Хај де узми. Да је не бих „увре дио“, узео 
сам, и то ве о ма оба зри вим по кре том, јед ну од ма њих ле пи ња из ина-
че пре пу не ко та ри це ко ју је те шком му ком но си ла. – Узми још јед ну – 
би ла је упор на. – За и ста вам хва ла, али до вољ но је. – Ма не, не за те-
бе, узми са да и за све оста ле. И, да не бих ду жио, ни је се сми ри ла док 
сва ко из на ше гру пе, а би ло нас је пре ко три де сет, ни је у ру ка ма имао 
сво ју ле пи њу. Но вац за ле пи ње уоп ште ни је хте ла да при ми. При ла зи-
ла је мно ги ма из гру пе, сме ја ла се му шким ман ти ли ма, или жен ским 
ко сти ми ма, ци пе ла ма, кра ва та ма и оста лом. Са че ка ла нас је док смо 
ушли у јед ну обли жњу цр кву, а он да ми је опет при шла и ре кла: – Ви 
мо ра да сте или не ки до бри љу ди, или ве ли ки гре шни ци, ка да стал но 
из цр кве у цр кву иде те. Об ја снио сам јој ко смо и ода кле смо. У том 
смо сти гли и до јед ног од мно гих град ских уз ви ше ња, ода кле се пру-
жао пре ди ван по глед на ве ли ки део гра да Тби ли си ја. – Е, па ка да сте 
цр кве ни љу ди, а до шли сте да ви ди те на ше цр кве, са да ви ме ни ле по 
от пе вај те не ку ва шу срп ску по бо жну пе сму. На рав но да смо, во ђе ни 
„ре дом и при стој но шћу“ оста ли не ми, а и да не за не ма ри мо чи ње ни-



Ли ца и на лич ја лич не и дру штве не сло бо де по уче њу ота ца цр кве од ис то ка  157

цу да је то би ло са да већ дав не 1983. да кле пре па да Бер лин ског зи да, 
пре са мо стал но сти Гру зи је, пре па да ко му ни зма. Ви дев ши нас она-
ко збу ње не, она је мир но на ста ви ла: – Е па до бро, ка да не ће те ви, он-
да ћу да пе вам ја. Да пе вам и да се и за вас мо лим, а ви са мо иди те у 
цр кве. И по че ла је да пе ва, да пе ва и да пе ва. Јед ну пе сму, па још јед-
ну, па још јед ну, увек по сле сва ке пе сме об ја шња ва ју ћи ко ме је та пе-
сма би ла по све ће на: Пре све тој Бо го ро ди ци, Све том Ге ор ги ју, Ан ђе лу 
Хра ни те љу, Све том Ни ко ла ју, Све тој Ни ни, про све ти тељ ки Гру зи је, 
итд. За и ста је има ла ве о ма при ја тан глас, ле по обо јен и ве о ма ујед на-
чен. И сва ку пе сму би пе ва ла за тво ре них очи ју, а ис пру же них ру ку и 
отво ре них дла но ва. Ко та ри цу је, прет ход но, она ко ис пра жње ну, ста-
ви ла на ши ро ки зид огра де ис пред нас. Чла но ви на ше гру пе су се ме-
ђу соб но гле да ли, и ка да нас је про шло по чет но из не на ђе ње, сва ко је 
од нас по же лео не што да јој по кло ни. Не ку чо ко ла ди цу, жва ку, бом бо-
ну, не ку ико ни цу или кр стић, што смо ми из та да не ко му ни стич ке, не-
го „са мо“ со ци ја ли стич ке, оне, Ју го сла ви је „сме ли“ да но си мо пре ко 
гра ни це, за раз ли ку од жи те ља он да шњег Со вјет ског Са ве за. А Еле-
ни, та ко јој је би ло име, је хте ла сва ко га да до дир не, на сва чи ји ра чун 
не ку ша лу да из се бе пу сти, али увек, ско ро у пра вил ним вре мен ским 
ин тер ва ли ма, за тва ра ју ћи очи и хо да ју ћи у круг ис пру же них ру ку, као 
да је сле па. Па би опет отво ри ла очи, за по чи њу ћи не ку но ву пе сму. А 
он да је до шло вре ме да се ауто бу сом по ђе да ље.

Вра тив ши се у хо тел да би смо се спре ми ли за све ча но Бде ни је у 
Са бор ној цр кви пре ле пе ар хи тек ту ре и див ног име на – Си он, све ште-
ник ко ји је у име Гру зиј ске па три јар ши је био за ду жен да бу де те ве-
че ри са на ма, пи тао нас је ка ко смо про ве ли дан и шта нам се нај ви-
ше сви де ло. И про сто у глас, сви ми из го во ри смо: – Еле ни! Не по ме-
ну смо јед ну је ди ну цр кву, ни му зеј, ни трг, ни га ле ри ју, али сви углас 
по ме ну смо: Еле ни. – А та ко зна чи, упо зна ли сте на шу Еле ни, уз ос-
мех ће до бро ду шни гру зиј ски про та. – А зна те ли ви, дра ги мо ји Ср би, 
зна те ли ви ко је она? Сва ка ко ми сли те да је јед на од мно гих су ма шед-
ших ко јих, искрен да бу дем, баш и не ма ма ло ов де. А где их уоста лом 
не ма? Али, не. На ша Еле ни ни је ни лу да, ни без ум на, она се са мо по-
на ша као да је та ква. И ми, сви ми ов де око цр кве ба рем, сви је ми до-
жи вља ва мо као ју ро ди ву же ну. На рав но, мно ги жи те љи на ше га гра да 
ми сле да је ша ша ва, јер се та ко и по на ша, али њој уоп ште ни је ста ло 
до то га шта се о њој при ча. А ми око Цр кве, ми је во ли мо, ма да ни је 
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ла ко са њом, јер би стал но да нас хра ни оним ње ним ле пи ња ма и са-
мо би да пе ва, а и да ми пе ва мо. А те ле пи ње ко је вам је по де ли ла, не 
узев ши ни па ру за то, то је ина че њен по сао, јер она од про да је тих ле-
пи ња жи ви. „Ра ди“ за две пе ка ре и „про да је“, а за пра во раз да је њи хо-
ве ле пи ње. Узме не ка да и но вац, па он да дâ не ком про сја ку, а вла сни-
ку пе ка ре вра ти у ко та ри ци пе сак, или не ко ђу бре, или не ке кр пе ко је 
на ђе по ули ци. А вла сни ци, не ки до бри, па и по бо жни љу ди, и не оче-
ку ју баш не ки „ве ли ки до би так“ од то га што Еле ни „про да“. Али, ка-
жем вам, иза те ма ске на зо ви лу до сти, кри је се јед на од, исти ну вам 
ка жем, нај у че ни јих и нај ум ни јих же на Гру зи је, па и це лог Со вјет ског 
Са ве за. На ша Еле ни је, слу шај те па жљи во (на рав но не тре ба ни по-
ме ну ти да је око ње га та да би ла му кла ти ши на. Сви смо се пре тво ри-
ли у ухо), на ша Еле ни је док тор ки бер не ти ке и астро фи зи ке. Сту ди ра-
ла је, ма ги стри ра ла и док то ри ра ла на уни вер зи те ту Ло мо но сов у Мо-
скви. По сле сјај но од бра ње не док тор ске те зе, од мах јој је по ну ђе но да 
оста не на уни вер зи те ту и да пре да је. Ме ђу тим, она је сво јом од лу ком 
не тек из не на ди ла све око се бе, не го за и ста и шо ки ра ла. Над ле жни-
ма се ле по за хва ли ла на па жњи и ре кла: Ја сам свој дуг др жа ви и дру-
штву оду жи ла и са да же лим да одем у ма на стир. А то се све де ша ва-
ло сре ди ном се дам де се тих го ди на. У оно вре ме, ка да би не ко на про-
сто ру Со вјет ског Са ве за из ра зио та кву же љу, пр во би мо рао да про ђе 
ко зна ко ли ко „спе ци ја ли стич ких“ пре гле да, па ако би за и ста био упо-
ран у сво јој на ме ри, мо жда би тој осо би, по сле ни за го ди на, за и ста и 
по шло за ру ком да оде у ма на стир. И у ко ји ма на стир, ка да је оста-
ло све га не ко ли ко деј ству ју ћих ма на сти ра? Еле ни ни ка ко ни је успе-
ва ла да из деј ству је до зво лу да оде у не ки ма на стир и она је он да, та ко 
ми то ту ма чи мо – ре че нам уз осмех све ште ник – он да је она од лу чи-
ла да на се бе узме бре ме ју ро ди во сти. Иде по гра ду, пе ва цр кве не пе-
сме, кр сти се пред сва ком осо бом, пред сва ком ку ћом, при ча шта хо ће 
и ко ме хо ће, али, ве руј те, она у том свом ка зи ва њу и на ле во и на де-
сно, у том исме ја ва њу свих и све га, она та ко че сто ка же не што од че га 
нам за ста не дах, и на осно ву то га, ја за и ста не мам дру го об ја шње ње, 
ба рем ми љу ди из Цр кве ве ру је мо да Дух Бо жи ји про го ва ра кроз њу. 
На рав но, Дух Бо жи ји мо же да про го во ри кроз сва ко га од нас, али она 
је јед на од рет ких ко ја се исти не не сти ди, ко ја исти ну сви ма у очи ка-
зу је. И што је око ли на нео збиљ ни је схва та, она све ви ше и ви ше, кроз 
ре чи и ша ле ко је при ча, из но си на ви де ло на лич је мно гих жи во та. Не, 
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она ни ко га не ого ва ра. Да ле ко од то га. Али, она сва ко ме у ли це ка же 
оно што сма тра да је по ру ка за ту осо бу. А ка зу је оно, у то ме и је сте 
за го нет ка, о че му зна са мо та осо ба ко јој се обра ћа и мо жда још дво-
је-тро је љу ди из нај бли жег окру же ња те осо бе. Е да зна те, баш ми је 
дра го да сте је сре ли. И мо рам вам ре ћи да ће те је ви де ти и ве че рас. 
Еле ни сва ко ве че до ла зи у цр кву и до бро вољ но про да је све ће. Ве о ма 
је са ве сна у то ме. Зна мо да, исти на, че сто де ци дâ по не ку све ћи цу и 
бес плат но, али сла ва Бо гу.

И за и ста, сти гав ши у Са бор ни храм, ви дех иза пул та где се про да-
ју све ће по зна то ли це од ју трос. Све је исто, али је је ди но њен по глед 
био обо рен. Ве ро ват но је прет по ста ви ла да смо већ чу ли „ко је она“, и 
не са мо да је скла ња ла по глед, не го је жу стрим ге сто ви ма ру ку од би ја-
ла ма ка кав кон такт са би ло ким из на ше гру пе. Не ке од же на из гру пе 
су при шле и про сто јој на си лу да ле не ке сит не по кло не – ма ра му, пар 
ху ла-хоп ча ра па, и на рав но – жва ке, жва ке и жва ке. По же лех и ја не-
што да јој дам. Све слат ки ше и све жва ке и ико ни це и кр сти ће сам раз-
де лио. Имао сам са мо јед ну ствар ко ју сам мо гао да јој по кло ним, али 
ми се од то га ни је ра ста ја ло. А по ми слио сам, ни је да ни сам, по ми слио 
сам да јој дам упра во то што је ме ни мно го зна чи ло. А би ле су то јед не 
обич не ву не не бро ја ни це, ко је сам увек но сио уз се бе, по клон од јед не 
не ма ње ин те ре сант не лич но сти не го што је и са ма Еле ни, успо ме на 
од јед ног див ног стар чи ћа, мо на ха Ми са и ла (са да већ одав но упо ко је-
ног) из ма на сти ра Бла го ве ште ња стра гар ског, на Руд ни ку. Др жао сам 
чвр сто те бро ја ни це у ру ци, а оне су за пра во др жа ле ме не „у ша ци“ то-
ком тог крат ког, али ве о ма ди на мич ног, ди ја ло га из ме ђу „ме не и ме не“. 
Је дан од „дво ји це“ је ипак мо рао да по бе ди. При шао сам Еле ни, са оне 
стра не иза пул та, бла го је до та као по ра ме ни ма и ка да се окре ну ла са-
мо сам јој без ре чи ста вио бро ја ни це у ру ку, за тво рив ши бр зо ње ну ру-
ку сво јом, ти хо јој ре као – мо ли те се, се стро Еле ни, за ме не гре шног, 
и уда љио се. По гле ди су нам се сре ли у де ли ћу се кун де, у оном ин тер-
ва лу вре ме на ка да јој про стор ни је да вао да би ло шта ка же. Као од го-
вор, по здра ви ла ме је бла гим осме хом, не спрет ним сти ском ру ке, бр зо 
се по том окре нув ши сво ме пул ту са све ћа ма.

На мер но из о ста вљам сва ки ко мен тар, па чак и бла ги по ку шај ма 
ка квог „ту ма че ња“ оно га што ми се та да де си ло. Оно што знам, то је 
не по гре ши ви и у ме ни трај но при сут ни осе ћај да је то био је дан од 
нај жи во пи сни јих су сре та у мо ме жи во ту.
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Уме сто за кључ ка

Уме сто освр та на све до са да ре че но, а у по ку ша ју са жи ма ња 
исто риј ски и хро но ло шки ра зно род них, а ипак хар мо нич но по ве за-
них, обла сти све та Ста рог и Но вог За ве та и све та Ота ца Цр кве од Ис-
то ка, за о кру жио бих овај рад са пар ми сли, а у ве зи са оним што се да-
нас, ско ро сву да у све ту, до жи вља ва као не ко „ис пу ње ње“ свих оче ки-
ва них сло бо да, или пак као сам „вр ху нац“ сло бо де. Реч је о де мо кра-
ти ји, и о ли бе ра ли зму. Пр во ће мо о ли бе ра ли зму. Са вре ме ни ли бе ра-
ли зам, и то ма хом онај за пад ног ис хо ди шта, је сте су штин ски ја ко да-
ле ко од свих прет ход них ли бе рал них по кре та ко ји су уцр та ни на ма-
пи исто риј ског по сто ја ња са вре ме ног све та. Са вре ме ни ли бе ра ли зам 
да нас има то ли ко ма ло ве зе са истин ском сло бо дом, а има та ко мно го 
то га са сво јим дру гим име ном, а оно је – оправ да ње стра сти. Стра сти, 
ма ка ко се са вре ме ни чо век око то га тру дио, не мо гу да усре ће чо ве-
ка, а по го то во не мо гу да ис пу не ње го ву ду шу, ко ја се пу ни све по губ-
ни јим и по губ ни јим са др жа ји ма. Ви дев ши да ни су ус пе ле да ис пу не 
сво ју пр во бит ну „ми си ју“, тј. да уне су у чо ве ка сре ћу и спо кој ство, 
стра сти уме сто да на пу сте бој но по ље, упор но оста ју и да ље при сут-
не у чо ве ку, и то ка ко на по јед ни нач ном – лич ном пла ну, та ко ни шта 
ма ње и на дру штве ном, из об ли ча ва ју ћи се у но ве об ли ке, а за пра во 
умно жа ва ју ћи па то ло шке фор ме не би ва лог на чи на ми шље ња, ка зи ва-
ња и по на ша ња. То чи ни по је ди нац, још увек ја ко да ле ко да до сег не 
и дно дна ода кле по чи ње уз ра ста ње у прав цу раз во ја лич но сти. Али 
то чи ни и дру штво, јер по ме ну те па то ло шке фор ме по ла ко, али ве о-
ма при мет но, узи ма ју на се бе одо ру за ко ни то сти и та да им ви ше ни-
ко ни шта не мо же. Сви смо сло бод ни. А то ли ко роп ства око нас. Све-
при сут ност па то ло шких про ја ва, као нај ру жни јих ка ри ка ту ра здра вих 
и све жих жи вот них за ма ха, зах те ва све ви ше и ви ше про сто ра, и због 
то га ли бе ра ли зам мо ра не ми нов но да до ве де до то га да је све до зво-
ље но и да је све у ре ду, да је све нор мал но и да све тре ба баш та ко да 
бу де. Да кле, не ра ди се тек са мо о про гла ша ва њу па то ло ги је као не чег 
здра вог, не го се све гла сни је иде и у про це се оправ да ва ња. А чим не-
што мо ра да се оправ да ва, иза то га сто ји ма кар пла ми чак исти не да је 
реч о не чем што не би ва, или ба рем не би тре ба ло да би ва, али, ето, у 
име сло бо де, у име на прет ка, сва ку ће мо глу пост про гла си ти за ин те-
лек ту ал ни до мет, сва ки кри ми нал за вр ху нац сме ло сти, а сва ку за ви-
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сност за моћ ни крик сло бо де. Јер, шта хо ће те? Све је по за ко ну. Све је 
сло бод но. Ово је де мо кра ти ја.

До ђо смо та ко и до са мог кра ја, а на ње му и до сло ва о не из бе жној 
де мо кра ти ји. Сви да нас го во ре о де мо кра ти ји, али је ма ло оних ко ји 
же ле да по ме ну да де мо кра ти је не би ва без оног основ ног са стој ка – 
без де мо са! А ко чи ни де мос? Шта је де мос? Де мос је, ба рем не ка да, 
би ла ску пи на сло бод них, про све ће них, до бро оба ве ште них по је ди на-
ца ко ји су уме ли да иза бе ру оно што је нај бо ље за на пре дак и успех 
дру штва, за јед ни це. Уко ли ко у де мо кра ти ји не до ста је де мос, а из о ста-
нак де мо са је да нас бол но при ме тан на све че ти ри стра не све та, та да 
„де мо кра ти ју“ спро во ди не де мос, не го оно што је на су прот де мо су, а 
на су прот де мо су је – ohlos! А од те ре чи до би смо и ми, то ме слич ну, 
реч ко ју сва ко раз у ме – олош. Та ко да би да нас би ло мно го уме сни је и 
тре нут ку при ме ре ни је го во ри ти о оло кра ти ји, уме сто што се го во ри о 
оно ме че га за пра во не ма, тј. о де мо кра ти ји.

И на по слет ку, ево ре чи, на лик све жој во ди из по то ка ко ји сло бод-
но те че, ре чи ко је ме, ако не сва ко га да на а оно ба рем јед ном не дељ-
но, др же и те ка ко буд ним ка да раз ми шљам, или ма кар поч нем да де-
лам у прав цу ма ка кве, или ма чи је сло бо де, а по себ но тек ка да кре ну 
ве сти о но вим до стиг ну ћи ма ово вре ме не де мо кра ти је. А те ре чи су, 
искре но осе ћам и ми слим, ре чи на шем вре ме ну по треб не, јер су са-
вре ме ни од јек оних дав но из го во ре них ре чи ко је чи та мо у Књи зи Из
ла ска (2. Мојс. 23:2). Ре чи гор ке, али ни ка ко ру жне, већ исти ни те. Ре-
чи сло бо дом из бру ше не, па за то и вред не. Ре чи то ли ко да ле ке од све-
при сут не „по ли тич ке ко рект но сти“, а што је са мо но ви еуфе ми зам за 
– све до зво ље ност па то ло ги је. Ре чи јед ног са вре ме ног ру ског про по-
вед ни ка, оца Ан дре ја Тка чо ва, истин ског по бор ни ка сло бо де, сме лог 
све ште ни ка ко ји је ра до сни ве сник сло бо де у Хри сту ко ја ни че, и ка 
на ма иде, из љу ба ви Бо го чо ве ка. Ево тих ре чи:

Реч „сло бо да“ ли ше на ми сли о Бо гу, о ис ку пље њу на шег те ла, 
до чи јег на сту па ња „сте ње мо са ми у се би“ (Рим. 8:23), је сте не ка
кав под смех и из ру ги ва ње. Сло бо да без Бо га је не ка ква смрад на лаж, А 
сва ка смрад на лаж ко ја жон гли ра све тим пој мо ви ма је идол. Упра во 
идол, а не не што дру го.

 Чо век мир но гле да ре кла ме о гри ња ма у ду ше ку или о хло ру у во
ди из во до во да. О гри ња ма у дру штве ној све сти и хло ру у соп стве ној 
гла ви чо век слу ша већ с мно го ма њим сте пе ном то ле ран ци је.
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Зар гла са ње не иза зи ва у ва ма не го до ва ње? Од но сно сам прин цип 
у ко јем по бе ђу је ве ћи на? У ме ни иза зи ва. Не што ми го во ри да ве ћи
на уоп ште не мо ра би ти у пра ву у су шти ни. Ве ћи на мо же чу до ви шно 
би ти у за блу ди. А про пи су је јој се не по гре ши вост ра су ђи ва ња са мо на 
осно ву ко ли чин ске над мо ћи. То је у нај ма њу ру ку чуд но, а у прин ци пу је 
чу до ви шно. Шта ве ћи на уоп ште схва та? На шта се она осла ња? Да 
ли увек мо ра да иза бе ре нај бо ље и да ли је по не кад у ста њу да иза бе
ре нај го ре? За ми сли мо да је ве ћи на због не че га од лу чи ла да се хра ни из 
сеп тич ких ја ма сма тра ју ћи да је то еко но мич но и при род но. Про сто 
за ми сли мо то у ви ду ми са о ног екс пе ри мен та. И шта да ра ди ма њи
на ко ја за о ста ло и кон зер ва тив но ви ше во ли да има на сто лу цр ни и 
бе ли хлеб? С тач ке гле ди шта про це ду ре све је бес пре кор но: по бе ди ла 
је ци фра. Али с тач ке гле ди шта исти не де си ла се ан тро по ло шка ка
та стро фа – љу ди су да ли пред ност оно ме што се не је де. Две по ја ве 
су се де си ле за јед но: ан тро по ло шка ка та стро фа и по бе да де мо крат
ских про це ду ра (Тка чов, 2016, 108–112).
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МИ ЛОШ ЈЕ ЛИЋ1

„СВЕ МИ ЈЕ ДО ЗВО ЉЕ НО, АЛИ СВЕ 
НЕ КО РИ СТИ…“ (1. КОР 6, 12).

ХРИ ШЋАН СКО СХВА ТА ЊЕ 
СЛО БО ДЕ У ДРУ ШТВЕ НОМ КОН ТЕК СТУ.

Ре зи ме:

Хри шћа ни чвр сто ве ру ју да је сло бо да је дан од нај вред ни јих да ро ва ко је је Бог 
у ства ра њу пре дао чо ве ку. Сло бо дом се чо век раз ли ку је од оста лих ство ре них би ћа 
на зе мљи. Ипак, сло бо да чо ве ку пред ста вља и сво је вр стан те рет, јер га по зи ва на 
од го вор ност пре ма се би и дру го ме. Ка ко да раз у ме мо ре чи апо сто ла Па вла да нам 
је све до зво ље но, али да нам све не ко ри сти? Да ли и ка ко да ове ре чи по ве же мо са 
жи во том чо ве ка – хри шћа ни на у са вре ме ном све ту? Ово су не ка од пи та ња на ко
ја аутор на сто ји да у ра ду дâ од го вор. 

Кључ не ре чи: Сло бо да, од го вор ност, љу бав, за јед ни ца, апо стол Па вле, Цр
ква у Ко рин ту 

За хри шћа не, сло бо да је дар од Бо га. Хри шћан ска ан тро по ло ги-
ја нас учи да је од свих ство ре ња је ди но чо век сло бо дан, јер је је ди но 
он ство рен да ли чи на Бо га – Би ће сло бо де par ex cel len ce2. У ег зи стен-
ци јал ном сми слу, ово прак тич но зна чи да је чо век ство рен као би ће 
за јед ни це, јер је и Бог Би ће за јед ни це три бо жан ске Лич но сти – Оца, 
Си на и Све то га Ду ха. Ме ђу тим, са вре ме ни пој мо ви о сло бо ди не ма ју 
мно го до дир них та ча ка са по ме ну тим ту ма че њем.

Још је Ци це рон го во рио да је су шти на сло бо де у то ме да сва ко 
жи ви она ко ка ко же ли. Да нас се под ви дом бор бе за раз ли чи та пра-
ва, не рет ко про мо ви ше пот пу но пер вер ти ра на пред ста ва сло бо де. Реч 
је ни о че му дру гом до иде ји о „пот пу ном одва ја њу чо ве ка од сва ког 
тра ди ци о нал ног (ре ли ги о зног, на ци о нал ног, исто риј ског) на че ла (па 
чак и би о ло шког – тран срод ност), ка ко би мо гао да без би ло ка квих 

1 Вероучитељ у Основној школи „Херој Радмила Шишковић“ у Смедеревској Паланци 
и докторанд на Православном богословском факултету Универзитета у Београду, milosjelic@
gmail.com

2  Уп. 1. Мој 1, 26-27.
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огра ни че ња оства ру је сво је на го не, же ље и по бу де (под ву као М.Ј.)“3. 
Чи ни се да ни је слу чај но што се у до ку мен ту под на зи вом „Осно-
ви уче ња Ру ске Пра во слав не Цр кве о до сто јан ству, сло бо ди и људ-
ским пра ви ма“ кон ста ту је да је „сла бост ин сти ту ци је људ ских пра ва... 
у то ме што она, шти те ћи сло бо ду из бо ра (αὑτεξουσoíον), све ма ње и 
ма ње узи ма у об зир мо рал ну ди мен зи ју жи во та и сло бо ду од гре ха 
(ɛ̓λευθερíα)“4. „Сло бод ни из бор гу би сво ју вред ност и сми сао уко ли-
ко се окре ће злу“5, на во ди се у по ме ну том до ку мен ту. Слич но ми сли 
и по чив ши про фе сор, о. Ра до ван Би го вић: „У за пад но е вроп ској ци ви-
ли за ци ји да нас по сто је те жње да се људ ска пра ва про ту ма че као за до-
во ље ње нео б у зда них при ват них људ ских по тре ба“6.

Ов де мо же мо да по ста ви мо пи та ње: Да ли је сло бо да за и ста у 
за до во ље њу лич них, при ват них, изо ло ва них људ ских по тре ба, же ља 
и на го на, или је истин ска сло бо да у не чем дру гом? У на став ку тек-
ста ће мо на сто ја ти да у крат ким цр та ма по ка же мо ка кво је аутен тич-
но хри шћан ске раз у ме ва ње сло бо де и шта та кво ви ђе ње сло бо де под-
ра зу ме ва у ши рем дру штве ном кон тек сту. По ћи ће мо од све то о тач ког 
схва та ња пој ма сло бо де, да би смо се он да по за ба ви ли све до чан стви-
ма Све тог апо сто ла Па вла и ње го вим ис ку ством са Цр квом у Ко рин-
ту, ка да је прак тич на ре а ли за ци ја сло бо де у пи та њу.

Све то о тач ко схва та ње пој ма сло бо де

„Мо дер ни пој мо ви сло бо де упа дљи во се раз ли ку ју од од го ва ра-
ју ћих за ми сли ко је су раз ви је не у кла сич ном и све то о тач ком до бу“7, 
пи ше Ки рил Го во рун, пот пред сед ник На став ног ко ми те та Мо сков ске 
па три јар ши је, у сво ме ра ду „Два зна че ња сло бо де у ис точ но-све то-
о тач ком пре да њу“. Пре ма Го во ру ну, у по ме ну том пре да њу сло бо да 
има ра зна зна че ња, чак при лич но раз ли чи та ме ђу со бом. Су штин ски, 
ипак, Ис точ ни Све ти Оци сло бо ду схва та ју дво стру ко: 1) као сло бо ду 

3  Ша рић, С., „Хри шћан ство пред иза зо ви ма пост мо дер не“, Re li gi ja i to le ran ci ja, Vol. 
XV, Nº27, ja nu ar-jun, 2017, 5-20, 9

4  „Осно ви уче ња Ру ске Пра во слав не Цр кве о до сто јан ству, сло бо ди и људ ским пра ви-
ма“, у: Људ ска пра ва у хри шћан ској тра ди ци ји, Бе о град: Слу жбе ни гла сник, 2009, 11-33, 17.

5  Исто.
6  Би го вић, Р., „Људ ска пра ва“, у: Људ ска пра ва у хри шћан ској тра ди ци ји, Бе о град: 

Слу жбе ни гла сник, 2009, 73-84, 75.
7  Го во рун, К., „Два зна че ња сло бо де у ис точ но-све то о тач ком пре да њу“, Бо го сло вље 1 

(2011) 8-19, 8.
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ко ја је уро ђе на и да та свим љу ди ма, и 2) као сло бо ду ко ју по је ди нац 
осва ја, за до би ја кроз ду хов ни под виг8. Иако раз ли чи те, ове две вр сте 
сло бо де – при род на са мо вла сност и ду хов на сло бо да, не мо гу да се 
по сма тра ју одво је но; да ни је пр ве не би би ла мо гу ћа ни дру га. 

Пр ви вид сло бо де ов де по ме ну те, пред ста вља спо соб ност да се 
чо век по на ша на не де тер ми ни сан на чин; на и ме, ни ко не мо же да ме 
на те ра да учи ним не што што сâм не же лим да учи ним. Реч је да кле о 
сло бо ди из бо ра (τò αὑτεξοὑσιον), ко ја је, као што смо то на са мом по-
чет ку кон ста то ва ли, да та чо ве ку у са мом чи ну ства ра ња, а ко ја у сво-
јој би ти пред ста вља би ра ње из ме ђу до бра и зла. Ви ши сту пањ ова кве 
сло бо де био би сло бод но опре де ље ње за До бро, то јест за Бо га.

Ов де тре ба да на гла си мо да Оци Ис то ка раз ли ку ју сло бо ду од во
ље. Сло бо да се ве зу је за лич ност, а во ља за при ро ду. Во ља је та ко ја 
по кре ће сло бо ду у же ље ном сме ру, иако је сло бо да пред у слов за ре-
а ли за ци ју во ље. Мо же мо за то да ка же мо да „сло бо да обез бе ђу је је-
дин ствен на чин на ко ји не ко оства ру је сво ју при род ну во љу“9. Ова-
кво схва та ње сло бо де, Оци Цр кве раз ви ли су као ре ак ци ју на, нај пре, 
гно сти ци зам и ари ја ни зам, а не што ка сни је и на мо но те ли ти зам10. Ка-
ко при ме ћу је Го во рун, ра но хри шћан ска ми сао је „за ми сао о сло бо ди 
раз ви ла као ал тер на ти ву ду а ли стич кој иде ји о злу као суп стан ци ји ко-
ја по се ду је соп стве ну при ро ду и по сто ји јед на ко са до брим су стан ци-
ја ма“11. Де фи ни са ње сло бо де као ду хов ног прин ци па (грч. ἐλευθερία), 
но во за вет ног је по ре кла, и то је дру ги вид све то о тач ког схва та ња сло-
бо де о ко јем пи ше Го во рун.

У кла сич ној ан ти ци, по јам сло бо де је у нај ве ћој ме ри озна ча вао 
ста тус по је дин ца – да ни је роб, већ сло бо дан гра ђа нин. Го то во иден-
тич но је и ста ро за вет но схва та ње сло бо де. Тек у Но вом за ве ту раз ви-
ја се иде ја уну тар ње сло бо де, ко ја је не за ви сна од спо ља шњег ста ту-
са. Ра но хри шћан ски спис Па стир Јер мин сло бо ду де фи ни ше као по-
слу шност Го спо ду. За хри шћа не не ма истин ске сло бо де, осим сло бо-
де у Хри сту. Све ти Јо ван Зла то у сти ка же: „Не ма сло бод но га, већ оно-
га ко ји жи ви у Хри сту“12. То је она вр ста сло бо де о ко јој про по ве да и 
Све ти апо стол Па вле.

8  Уп. Го во рун, К., нав. де ло, 18.
9  Го во рун К., нав. де ло, 15.
10  Уп. Го во рун К., нав. де ло, 8.
11  Го во рун К., нав. де ло, 9.
12  Ad The o do rum Lap sum, на вод пре ма: Го во рун К., нав. де ло, 18.
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Све ти апо стол Па вле – апо стол сло бо де 

По сла ни це Све тог апо сто ла Па вла са др же нај ра ни ју раз ра ду схва-
та ња хри шћан ске ве ре као сло бо де.13 Има ју ћи у ви ду уче ста лост по-
ми ња ња и ба вље ња пој мом сло бо де14, апо сто ла Па вла би смо са пра-
вом мо гли да на зо ве мо „апо сто лом сло бо де“15. До ду ше, ка ко при ме-
ћу је углед ни грч ки про фе сор Пе трос Ва си ли ја дис (Pe tros Vas si li a dis), 
„кон цеп ци ја сло бо де све тог Па вла је ге не ра ци ја ма [...] го то во ис кљу-
чи во раз у ме ва на као сло бо да од за ко на, сло бо да од гре ха и сло бо да 
од смр ти“16. Ова кво схва та ње, сма тра Ва си ли ја дис, мо гло је да бу де 
узро ко ва но прет по став ком да су за кон, грех и смрт као кључ ни пој-
мо ви у те о ло ги ји Све тог апо сто ла Па вла, не сум њи во мо ра ли да има-
ју ути ца ја и на ње го во схва та ње сло бо де17. У чи та вом но во за вет ном 
ка но ну, по јам сло бо да (као већ по ме ну ти грч ки екви ва лент ἐλευθερία) 
ја вља се нај че шће упра во у Па вло вим по сла ни ца ма, па мо же да се ка-
же и то да је апо стол Па вле „убе дљи во нај гла сни ји за ступ ник сло бо де 
у чи та вој Би бли ји“18, иако и он сло бо ду по ми ње у раз ли чи тим зна че-
њи ма, о че му нас Ва си ли ја дис де таљ но из ве шта ва у свом ра ду: „Па-
вле о сло бо ди“19. 

Пре ма Ва си ли ја ди су, је ди но у 1Кор 10, 29 су сре ће мо се са сло бо-
дом ко ја је спе ци фич но хри шћан ска, од но сно не ма хе ле ни стич ку по-
за ди ну.20 На и ме, реч је о то ме да су по је ди ни чла но ви ко ринт ске Цр-
кве сма тра ли да су сло бод ни да је ду идол ске жр тве, ве ру ју ћи да ти-
ме не гре ше, јер, бу ду ћи хри шћа ни, ни су при зна ва ли по сто ја ње па-
ган ским бо го ви ма. Ме ђу тим, ова квим сво јим по на ша њем са бла жња-
ва ли су оне сла би је у ве ри, па их апо стол Па вле опо ми ње: „Не бу ди те 
на спо ти ца ње ни Ју деј ци ма, ни Је ли ни ма, ни Цр кви Бож јој“ (1Кор 10, 
32). Оно што је ов де аутен тич но хри шћан ски при ступ, о че му Ва си ли-

13  Уп. Vas si li a dis P., „Paul on Fre e dom“, у: Pa do ve se, L., Pa o lo di Tar so: ar che o lo gia, sto
ria, ri ce zi o ne, Can ta lu pa: Ef fa tà, 2009, 263–276, 263 (=„St. Paul: Ap ostle of Fr e edom in Christ“, у: 
In the F oo tsteps of S aint Paul. An Ac ad emic Symp os ium, B oston: HC Or th odox Press, 2011, 153–
167, 153).

14  Уп. Гал 5, 1; Гал 2, 4; Рим 8, 21 и дру га слич на ме ста.
15  Уп. Vas si li a dis P., нав. де ло, 263.
16  Vas si li a dis P., нав. де ло, 264.
17  Исто. 
18  Vas si li a dis P., нав. де ло, 266.
19  Уп. Vas si li a dis P., нав. де ло, 268–272.
20  Уп. Vas si li a dis P., нав. де ло, 269.
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ја дис го во ри, је сте екли си о ло шка ди мен зи ја ко ју апо стол Па вле уво ди 
у раз у ме ва ње пој ма сло бо де: „Јер за што да мо ју сло бо ду су ди са вест 
дру го га“ (1Кор 10, 29). Дру гим ре чи ма, за што да мо је по сту па ње бу де 
на ште ту бра ћи и се стра ма у Хри сту? То је пот пу но но ви кон цепт сло-
бо де ко ји за свој циљ има утвр ђи ва ње за јед ни це, о че му Све ти апо-
стол Па вле у сво јој Пр вој по сла ни ци Ко рин ћа ни ма оп шир но пи ше. 

Да би смо бо ље раз у ме ли сми сао ова квог Па вло вог од ре ђе ња сло-
бо де као кор по ра тив не ре ал но сти, по за ба ви ће мо се на крат ко Цр квом 
у Ко рин ту.

Хри шћан ска сло бо да – при мер Цр кве у Ко рин ту

Апо стол Па вле је Цр кву у Ко рин ту осно вао око 50. го ди не, про-
вев ши та мо око го ди ну и по да на, о че му чи та мо у Де ли ма апо стол-
ским 18, 1–11. Ве ћи на чла но ва ко ринт ске Цр кве до ла зи ла је из не зна-
бо штва, ма да је очи глед но по сто јао и јак ју де о хри шћан ски еле ме нат, 
има ју ћи у ви ду обра ће ње Кри спа, ста ре ши не си на го ге у Ко рин ту и 
це ло куп ног ње го вог до ма, као и по сле ди це тог чи на: „И мно ги од Ко-
рин ћа на ко ји слу ша ху по ве ро ва ше и кр сти ше се“ (Дап 18, 8). 21

Ко ринт ска Цр ква је углав ном би ла са ста вље на од љу ди из ни жих 
дру штве них сло је ва, иако је би ло и бо га тих чла но ва22. Па вле се у сво-
ме пр вом Пи сму обра ћа Ко рин ћа ни ма, ре а гу ју ћи на њи хо ва ме ђу соб-
на под ва ја ња, ко ја су, осим раз ли ка у имо вин ском ста њу де ли мич но 
мо гла да бу ду про у зро ко ва на и са мом ор га ни за ци о ном струк ту ром за-
јед ни це.23 Оно што је очи глед но, а што за па жа мо док чи та мо по ме ну-
ту По сла ни цу, је сте да је су штин ски про блем ко ји су Ко рин ћа ни има-
ли био – про блем иден ти те та. До шав ши из раз ли чи тог дру штве ног, 
кул ту ро ло шког, етич ког ми љеа, сви чла но ви Цр кве у Ко рин ту су, као 
и сви хри шћа ни, кроз кр ште ње Ду хом Све тим за до би ли но ви, је дин-
стве ни иден ти тет у Хри сту, на шта их апо стол Па вле не дво сми сле но 
на ве ли ком бро ју ме ста у По сла ни ци под се ћа24. Ме ђу тим, про бле ми 
су се ја ви ли јер су не ки чла но ви Цр кве и по сле кр ште ња на ста ви ли да 
жи ве по ста рим, гре шним на ви ка ма. Удо Шне ле (Udo Schnel le) сма тра 

21  Уп. Schnel le, U., Apo stle Paul His Li fe and The o logy, Grand Ra pids, Mich: Ba ker Acad, 
2005, 194.

22  Исто.
23  Исто.
24  Уп. 1Кор 1, 4–9; 1,30; 3,16; 3,23; 6,11; 6, 15; 6,19; 8,6; 10, 16–17; 12,13; 12,27, итд.
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да су Ко рин ћа ни „очи то раз у ме ли сло бо ду као пи та ње сва чи јег ин ди-
ви ду ал ног пра ва као хри шћа ни на, што се у кон ти ну и те ту одр жа ва ло 
са њи хо вим со ци јал ним иден ти те том из ван Цр кве“25. Та ко су, на при-
мер, сво је спо ро ве и да ље ре ша ва ли пред па ган ским су до ви ма, а не у 
окви ри ма Цр кве26, или од ла зи ли про сти тут ка ма, ка ква је би ла на ши-
ро ко по зна та ко ринт ска прак са, због че га их Све ти апо стол по зи ва на 
од го вор ност27.

У већ по ме ну том су ко бу из ме ђу „ја ких“ и „сла бих“ ча но ва Цр кве 
у Ко рин ту (1. Кор 8), ви ди мо да су ови пр ви прак ти ко ва ли сло бо ду на 
по све ин ди ви ду а лан на чин, као осло бо ђе ње од кон вен ци о нал них ре-
ли гиј ских и мо рал них нор ми28. Ипак, не по сто ји ап со лут на сло бо да, 
ба рем не на она кав на чин на ко ји су је чла но ви Цр кве у Ко рин ту схва-
та ли. За то их апо стол Па вле под се ћа: „Све ми је до зво ље но, али све 
не ко ри сти; све ми је до зво ље но али не дам да ишта овла да мно ме“ 
(1. Кор 6, 12). И на дру гом ме сту: „Све ми је сло бод но, али све не ко-
ри сти; све ми је сло бод но, али све не из гра ђу је“ (1. Кор 10, 23). Ова-
ко го во ре ћи о сло бо ди, Све ти апо стол Па вле пре ба цу је лоп ту са пра-
ва по је дин ца на те рен ду жно сти и од го вор но сти уну тар за јед ни це29. 
„Ни ко не ка не тра жи што је ње го во, не го сва ки оно што је дру го га“ 
(1. Кор 10, 24) - апо стол Па вле ука зу је чла но ви ма ко ринт ске Цр кве да 
сло бо да ко јој тре ба да те же ни је лич на, већ за јед нич ка. Не до зво ље но 
је да члан за јед ни це жи ви мо рал но изо ло ва ним жи во том, због од го-
вор но сти пре ма за јед ни ци ко јој при па да.30 

Ме тод слу же ња – ме тод сло бо де

За што апо стол Па вле то ли ко ин си сти ра на сло бо ди? Раз лог је ја-
сан: да би учвр стио ко ринт ску цр кве ну за јед ни цу. Ње го во схва та ње 
сло бо де је, као што смо већ на ве ли, кор по ра тив но, не ин ди ви ду ал-
но. Он по ста вља оп шти, за јед нич ки ин те рес из над лич ног. Сло бо да 

25  Schnel le, U., нав. де ло, 207.
26  Уп. 1Кор 6, 1–11.
27  Уп. 1Кор 6, 15–18.
28  Уп. Schnel le, U., нав. де ло, 212.
29  Уп. Mac kie, Scot D., „The Two Ta bles of the Law and Paul’s Et hi cal Met ho do logy in 

1 Co rint hi ans 6:12–20 and 10:23–11:1”, The Cat ho lic Bi bli cal Qu ar terly 75, 2013, 315–334, 316.
30  Уп. Mitchell, Mаrgaret M., Paul and the Rhe to ric of Re con ci li a tion: An Exe ge ti cal In

ve sti ga tion of the Lan gu a ge and Com po si tion of 1 Co rint hi ans, Lo u i svil le, Ky: West min ster/John 
Knox Press, 1993, 121.
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се са да до жи вља ва у кон тек сту из гра ђи ва ња Цр кве као Те ла Хри сто-
вог. Освр ћу ћи се на сво је слу же ње Је ван ђе љу31, апо стол Па вле из ме-
ђу оста лог пи ше и о на чи ну на ко ји је он сâм прак ти ко вао сло бо ду: 

„Јер бу ду ћи сло бо дан од сви ју, сви ма се бе учи них ро бом, да их 
што ви ше при до би јем. И по ста дох Ју деј ци ма као Ју де јац, да Ју деј це 
при до би јем; они ма ко ји су под за ко ном као под за ко ном, да при до би-
јем оне ко ји су под за ко ном; они ма ко ји су без за ко на по ста дох као без 
за ко на, прем да ни сам Бо гу без за ко на, не го сам у за ко ну Хри сто ву, да 
при до би јем оне ко ји су без за ко на. Сла би ма по ста дох као слаб, да сла-
бе при до би јем; сви ма сам био све, да ка ко год не ке спа сем“ (1. Кор 9, 
19–22).

Ме тод ко ји апо стол Па вле при ме њу је у ре а ли за ци ји сло бо де, је-
сте ме тод слу же ња у љу ба ви, по угле ду на Хри ста. „Ни је по тен ци јал 
мо га соп стве ног ’Ја’, већ по тре ба тво је га ’Ти’ оно што об ли ку је Па-
вло во схва та ње сло бо де“32, ка же Удо Шне ле. Тек у пре пу шта њу се бе 
Бо гу и слу же њу Бо гу кроз до бро вољ но слу же ње дру гом чо ве ку, от-
кри ва се пра во, уну тар ње схва та ње сло бо де. 

* * *

За хри шћа не, сло бо да је ре ла ци о ни по јам. Она свој аутен тич ни 
из раз не на ла зи у нео гра ни че ном са мо-по твр ђи ва њу и са мо-оства ре-
њу, већ је пи та ње лич ног од но са; свој истин ски ка рак тер она сти че је-
ди но у од но су на дру гог хри шћа ни на и хри шћан ску за јед ни цу33. Сло-
бо да нам је да та да би смо је упо тре бља ва ли на ко рист соп стве ну и ко-
рист чла но ва кон крет не Цр кве ко јој при па да мо. Оту да и из вор спе ци-
фич но хри шћан ског мо ра ла, ко ји се не са сто ји у, ка ко се обич но сма-
тра и раз у ме, пу ком по што ва њу Де сет Бо жи јих за по ве сти, већ пре 
све га у сло бод ном ис пу ња ва њу Хри сто ве за по ве сти о љу ба ви: „Љу-
би бли жње га сво га као са мо га се бе“ (Мт 22, 39; Мк 12, 31), за по ве сти 
ко ја, по Хри сто вим ре чи ма, сто ји у ис тој рав ни са за по ве сти о љу ба ви 
пре ма Бо гу34; јер, по то ме ће нас љу ди по зна ти да смо Хри сто ви уче-
ни ци – ако бу де мо има ли љу ба ви ме ђу со бом.35 

31  Уп. 1. Кор 9.
32  Schnel le, U., нав. де ло, 217.
33  Уп. Schnel le, U., нав. де ло, 213.
34  Уп. Мт 22, 37–39; Мк 12, 30–31.
35  Уп. Јн 13, 35.
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Нај зад, од хри шћа на се оче ку је да има ју од го вор ност и пре ма ши-
рој дру штве ној за јед ни ци, јер су по зва ни да сво јим све до че њем у љу-
ба ви при зо ву на спа се ње и оне ко ји се још увек на ла зе из ван Цр кве. 
Ви де ли смо да је пи та ње сло бо де, она ко ка ко га схва та Све ти апо стол 
Па вле, из над све га пи та ње од ри ца ња од се бе у ко рист дру го га - дру-
гих. Ни је ли за и ста то оно исто што се и од нас, хри шћа на, и на шег 
при су ства у са вре ме ном све ту да нас тра жи? На да мо се да смо прет-
ход ним раз ми шља њи ма на за да ту те му ма кар ма ло до при не ли да од-
го вор на по ста вље но пи та ње бу де - по зи ти ван.
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СР ЂАН СИ МИЋ1

ИСЛАМ СКО И ХРИ ШЋАН СКО  
СХВА ТА ЊЕ СЛО БО ДЕ

Ре зи ме

Од нос из ме ђу чо ве ка и Бо га у исла му је не про ме њи во утвр ђен кроз „иба дет“, 
пра ви ла об ре до сло вља, ко јим му сли ман искре но при хва та свој по ло жај роп ске по
кор но сти ко ја је јед ном и за сваг да да та пра веч ним „ми са ком“ из ме ђу Ала ха и ње
го ве тво ре ви не. Ку ран и ислам ско пра во „ше ри јат“ по зна ју још јед ну те мељ ну вер
ску ду жност му сли ма на ко ја се де фи ни ше пој мом „му а ма лат“, ко ји об у хва та све 
аспек те од при ват ног до кул тур ног и јав ног жи во та му сли ман ске за јед ни це. На су
прот исла му у хри шћан ству Ло гос Бо жи ји ства ра чо ве ка по ико ни и по до би ју Сво
јем, као кру ну и вр ху нац све га ство ре но га. Уз ви ше ност чо ве ка у од но су на сва ство
ре ња је у то ме да је је ди но чо век ство рен по ико ни и по до би ју Бо жи јем, а не у ње го
вој слич но сти са ство ре ним све том. Сло бо да, а не ну жност је су шти на ико не Бо
жи је, јер без ње чо век не би мо гао да бу де на лик Бо гу. Спа се ње је увек плод си нер ги
је не ство ре ног Бо га и ство ре ног све та и чо ве ка ко ји је са здан по ико ни Бо жи јој, као 
кру на свих би ћа. Ово на зна че ње чо ве ка се ко нач но по твр ђу је у Хри сту, ко ји је је ди
ни у ста њу да спа се свет, јер и са мо име Исус – Спа си тељ ука зу је ко ме ће се, ка ко 
ка же ап. Па вле: „по кло ни ти сва ко ко ле но на не бе си ма и на зе мљи и под зе мљом“ 
(Фи липљ. 2, 10).

Кључ не ре чи: Ку ран и Све то Пи смо, роб Ала хов и си но ви Бо жи ји, ми сак и би
блиј ски ан тро по мор фи зам, хи ла фет и тај на Хри сто ва, му а ма лат и си нер ги зам.

У осно ви це ло куп не арап ско-ислам ске ду хов но сти и кул ту ре на-
ла зи се ислам ска Све та књи га Ку ран, ко ја је за му сли ман ске вер ни-
ке, не ство ре на и веч на, књи га од бес по чет но сти, од пре ства ра ња све-
та ис пи са на на не бе ској пло чи „пом но чу ва ној“ (Мај ци књи ге). Као 
Ала хо ва реч она је усме но са оп ште на а слу хом при мље на, по сред-
ством ар хан ђе ла Га ври ла, ко ја је за му сли ма не јед ном и за сваг да дâна 
и као та ква те о риј ски је не про ме њи ва и веч на. Књи га као Реч Бо жи ја, 
за ку ран ску ег зе ге зу, мо же би ти и ре мек де ло арап ске књи жев но сти у 
свом фи ло ло шком из ра зу ара би зма, у ма те ри ја ли зо ва ном и ка ли граф-

1 Пра во слав ни Бо го слов ски фа кул тет „Све ти Ва си ли је Остро шки“ у Фо чи, Уни вер зи-
тет у И. Са ра је ву, dr.sergios-simic@live.com
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ски пи са ном об ли ку (Мус хаф), чи ји је про то тип дат у „Књи зи ја сној“ 
или „у глав ној књи зи“ (уп. са су ром 43, 1-2).2

Пра по че так свих исто риј ских де ша ва ња про у зро ко ван је пре де-
сти на ци о ном во љом Бо жи јом и за то Ку ран го во ри о ,,Књи зи бри жљи-
во чу ва ној“ (су ра 56, 78) и о „пло чи пом но чу ва ној“ (су ра 85, 22). 
Ислам ско је ве ро ва ње да је згро и срж ку ран ске об ја ве чи ни „тев хид“ 
(taw hid), исти на о јед ном и је дин стве ном Бо гу и о ње го вој веч ној Бо-
жан ској ре чи. Дру га ва жна по ла зна и ис хо ди шна тач ка ислам ског ве-
ро и спо ве да ња чи не су на и ха дис ко ји по ред Ку ра на не уре ђу ју са мо 
сва ко днев ни жи вот вер ни ка по узо ру на Му ха ме да не го су и те мељ за 
ислам ску на у ку. Му сли ма ни ве ру ју да у ха ди су го во ри сâм Му ха мед а 
у Ку ра ну Алах, при че му је у ха ди су сми сао на дах нут док је у Ку ра ну 
на дах нут и ин спи ри сан и сâм сми сао тек ста као и сва ка реч. Осно ве 
ислам ске прав не на у ке „фикх“ (fikh) као и те о ло ги је на пр вом ме сту 
уте ме ље не су на Ку ра ну, а за тим у ха ди си ма ко ји се зо ву „усул“ (те ме-
љи, ко ре ни). Ислам ске уле ме су раз ви ле на у ку „илм“ (’ilm) из оби ља 
вер ских пре да ња „ха дис“ (ha dit) чи ји су ста во ви и за кључ ци фор ми-
ра ни и ко ди фи ко ва ни као ислам ска ју ри спру ден ци ја, a чи ја је кон кре-
ти за ци ја Све тог за ко на, с јед не стра не да та кроз „ше ри јат“ (š’aria), 
а с дру ге стра не у ди дак тич ко апо ло гет ској те о ло ги ји „ке ла му“ (ka
lam). Из раз ли чи тог ту ма че ња ве ре и пра во вер ја вре ме ном се раз ви ла 
по тре ба и за те о ре ти са њем (спе ку ла ци јом) из ко га су се по ред Ку ра на 
и тра ди ци је раз ви ла два но ва ме то до ло шка из во ра: за кљу чи ва ње по 
ана ло ги ји „ки јас“ (ki jas) и све оп шта са гла сност (кон сен зус) за јед ни-
це вер ни ка „иџ ма“ (idž ma). Као оба ве зно пре да ње она не ва жи са мо 
за ру ко вод ство за јед ни це ко ја слу жи за ус по ста вља ње прав них и култ-
них нор ми ни ти са мо за лич ни стил жи во та. Та ко ђе ни при род но-на-
уч ни ис ка зи, ко ји ва же за оп шта жи вот на ис ку ства, ни су ну жно оба ве-
зни. Уоп ште, на осно ву Му ха ме до ве су не ство рен је је дан из ни јан си-

2 За то је ин те ре сант но по ме ну ти и ми шље ње ве ли ког европ ског ори јен та ли сте и исла-
мо ло га Т. Нел де кеа ко ји је још кра јем про шлог ве ка сма трао да књи жев не из ра зе ара би зма 
тре ба тра жи ти у древ ној арап ској по е зи ји чи ја се: „есте ти ка ужи ва ња“ из ра жа ва ла лин гви-
ни стич ким, исто риј ским и фи ло ло шким мо ти ви ма ис тра жи ва ња. Ме ђу тим, то не зна чи да 
се мо же го во ри ти о арап ској исто ри ји, књи жев но сти и ето су а да се не по ђе од њи хо вог пр-
вог из во ри шта и нај вред ни јег књи жев ног спо ме ни ка као ре мек де ла арап ско ислам- ске књи-
жев но сти - Ку ра на ко ји је у су шти ни и књи жев но-фи ло ло шки из раз ара би зма. Уп. F. Ga bri-
je li, Arap ska knji žev nost, Sa ra je vo 1985, str. 27; Д. Та на ско вић, Ислам: дог ма и жи вот, Бе о град 
2008, стр. 53.
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ра ни си стем ко ји се де ли на че ти ри вер ско прав не шко ле.3 Тај си стем 
је од стра не прав ни ка де ли мич но про це њен раз ли чи тим сте пе ни ма 
и ни во и ма, али ко ји има својe упо ри ште и ис хо ди шну тач ку у Ку ра
ну, ко ји ка же: „Ка да Ал лах и По сла ник Ње гов не што од ре де, он да ни 
вјер ник ни вјер ни ца не ма ју пра во да по свом на хо ђе њу по сту пе. А ко 
Ал ла ха и По сла ни ка Ње го ва не по слу ша, тај је си гур но скре нуо с пра-
вог пу та“ (су ру 33, 36 уп. са 58, 5; 72, 23). Овај ауто ри тет је Му ха ме-
ду дат од Ала ха а та ко, по ислам ским ег зе ге та ма, и сâм Ку ран по твр-
ђу је: „Онај ко се по ко ра ва По сла ни ку по ко ра ва се и Ал ла ху; а онај 
ко гла ву окре ће − па, Ми те ни смо по сла ли да им чу вар бу деш“ (су ра 
4, 80).4 У од но су на сре ди шњу мо но те и стич ку дог му о јед но сти и је-

3 Ме ђу тим, до пу не са гла сно сти у ислам ском све ту ни кад ни је до шло, јер су ши и ти од-
ба ци ли кон сен зус за јед ни це вер ни ка, твр де ћи да је то изум су нит ске узур па ци је. При ста ли-
це ли бе рал не ирач ке шко ле ко је су ин си сти ра ле на прав ном те о ре ти са њу (спе ку ла ци ји), под 
во ђом Абу Ха ни фом (+ 767), ис ти ца ле су прин цип ана лог не де дук ци је и „из бор“ при о ри те-
та (is tih san). Да нас се она сма тра нај ве ћом ха ни фит ском шко лом су нит ског исла ма. Сво је вре-
ме но ха ни фит ски об ред је био зва ни чан у Осман ском цар ству, на Бал кан ском по лу о стр ву и 
у бив шим де ло ви ма Со вјет ског Са ве за. Кон зер ва тив на ме дин ска шко ла, под вођ ством Ма ли-
ка ибн Ана са (+ 795), је из вр ши ла ко ди фи ка ци ју су нит ске тра ди ци је и на пра ви ла ше му (ски-
цу од 1.700 прав них тра ди ци ја), при хва тив ши са гла сност ми шље ња (idž ma) ко је је као вер-
ска прак са при ме њи ва на у Ме ди ни. У слу ча ју пре ке по тре бе, до зво ља ва се при бе га ва ње тзв. 
ме дин ском оби чај ном пра ву као и лич ном ми шље њу (тј. до но ше њу за кључ ка), али уз оба ве-
зан кон сен зус. Сма тра се да ме ли кит ска шко ла да нас пре о вла да ва у се вер ној Афри ци, Ма-
гре бу и Ан да лу зи ји. Ша фит ском прав ном шко лом је ру ко во дио Му ха мед ибн Идрис ал Ша-
фи (+ 820), по знат и као „вр хов ни имам“, ко ји се опре де лио и при хва тио де ли мич ну спе ку-
ла ци ју али с из ве сним ре зер ва ма. Та ко се, на при мер, у не ком спо ру до зво ља ва осла ња ње на 
су ну али и на ра зум ски на чин за кљу чи ва ња (is tih san). Кон сен зус се при хва та са мо у из вор-
ном сми слу, да кле као оп ште му сли ман ски при ста нак ве ћи не, док се су бјек ти ван кри те ри јум 
од ба цу је. Да нас је ње гов мез хеб ак ту е лан у До њем Егип ту и ис точ ној Афри ци, Па ле сти ни, 
на ју го за па ду Ара би је и у ис точ ној Ин ди ји. По след ња шко ла је до би ла на зив по свом осни-
ва чу Ах мед ибн Хан ба лу (+ 855) ко ји је ва жио за бес ком про ми сног бор ца про тив му та зи лит-
ских ино ва ци ја, не до зво ља ва ју ћи ни ка кве мо ди фи ка ци је у тра ди ци ји ве ре. По ње го вом пу-
ри тан ском уве ре њу, ислам ска прав на на у ка про ис хо ди из Ку ра на, ха ди са и кон сен зу са Му-
ха ме до вих ас ха ба. Ки јас се рет ко при ме њу је а са мо стал но ра су ђи ва ње се од ба цу је као но-
во та ри ја. Да нас не ма ју ве ћи број при ста ли ца, из у зев у Са у диј ској Ара би ји. Ви ше о то ме ви-
ди: F. Hi ti, Isto ri ja Ara pa, Sa ra je vo 1988, str. 360−361; Д. Та на ско вић, Ислам: дог ма и жи вот, 
стр. 116−119; В.Џ. Кор нел, Плод др ве та са зна ња, у књ. Окс форд ска исто ри ја исла ма, Бе о град 
2002, стр. 111−112.

4 Као што му сли ма ни ве ру ју да је Ку ран нај ви ша ин стан ца ислам ског ве ро и спо ве да-
ња они та ко ђе ве ру ју и да је осно ва Му ха ме до вог про роч ког по сла ња уна пред да та у Све тој 
књи зи исла ма и за то је он узор у до но ше њу би ло ка квих од лу ка, јер Ку ран ка же: „Ал лах и ме-
ле ки Ње го ви бла го си ља ју Вје ро вје сни ка. О вјер ни ци, бла го си љај те га и ви и ша љи те му по-
здрав!“ (су ра 33, 56). Исто та ко, на дру гом ме сту се ве ли: „са мо мо гу да огла сим оно што је 
од Ал ла ха и по сла ни це Ње го ве. А оно га ко ји Ал ла ху и По сла ни ку Ње го ву не бу де по слу шан 
си гур но че ка ва тра џе хе нем ска; у њој ће вјеч но и за у ви јек оста ти“ или „а те бе смо са мо као 
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дин стве но сти Бо жи јој („тев хид“) и на не про ме њи ви „иба дат“ (роп-
ско обо жа ва ње) под ко јим се под ра зу ме ва ју оба ве зе и пра ви ла пу тем 
ко јих се оства ру је од нос из ме ђу чо ве ка и Бо га, од но сно вер ске ри ту-
ал не ду жно сти, оне су јед ном и за сваг да уста но вље не пра веч ним но-
мо цен трич ним „Уго во ром“ (mi sak) из ме ђу Бо га и чо ве ка. Упра во на 
осно ву тог „Уго во ра“ ислам ске уле ме сма тра ју да се сва ки чо век ра ђа 
пред о дре ђен за ислам и да је ho mo isla mi cus нај ста ри ји ар хи тип у чо-
ве ку. Кључ но ме сто је су ра 7, 172 у ко јој се го во ри о пра вре мен ском 
са ве зу Бо жи јем са пре ег зи стент ним бо ра ве ћим ду ша ма код Бо га, чи је 
је не по му ће но је дин ство са Бо гом чи сто све до чан ство.5

Је дан Бог са оп шта ва са мо јед ну и стал но не про ме њи ву об ја ву за 
цео људски род, а то је да по сто ји са мо јед на пра ва ре ли ги ја с при зи-
вом на исто вет ну слу жбу. Из то га ре зул ти ра да за исто ри ју људ ског 
ро да по сто ји са мо јед на спа со но сна исто риј ска конструк ци ја ко ја ће 
де ло ва ти уну тар све та, све док Бо жи ја прав да не бу де ко нач но спро-
веде на. Ова иде ја о спа со но сној ку ран ској исто риј ској кон струк ци ји 
фун да мен тал на је иде ја, ко ја је на ста ла из од би ја ња пар ти ку ла ри зма 
је вреј ског уче ња о иза бра ном на ро ду Бо жијем и хри шћан ског уче ња 
о Бо го чо ве ку Ису су Хри сту. Ку ран исто ри ју по сма тра као вре менску 
исто ри ју ко ја се схва та и раз у ме као сред ство спа се ња, у ко јој ће се 
сви до га ђа ји у будућ но сти от кри ти пре ма за слу зи и во љи Бо жи јој, а 
ко је ће љу ди ма по слу жи ти за спа се ње. Ово „те о цен трич но“ схва та-
ње ку ран ске исто ри је за ме ни ло је „ан тро по цен трич но“ схва тање ко-
је је ве ко ви ма го спо да ри ло Ара би јом. По ислам ском ве ро ва њу Му ха-
мед је по сла ник и про рок арап ског на ро да, пе чат свих про ро ка (ha tam 
an-n`аbijji) ка ко је и опи сан у ку ранској об ја ви.6 Раз лог ово ме је ве ро-

ми лост свје то ви ма по сла ли“ или пак „јер ти си, за и ста нај љеп ше ћу ди“ (су ре 72, 23; 21, 107; 
68, 4). Ко ри шћен је пре вод Ку ра на од Б. Кор ку та, Са ра је во 2002.

5 Ми сак је не рас ки ди ви пакт по ве ре ња или „пр во бит ни спо ра зум“ из ме ђу Бо га и Ада-
ма ка да је Алах још пре ства ра ња бу ду ћег чо ве чан ства из зе мље при звао још не ство ре ног 
Ада ма и си но ве ње го ве и упи тао их: „Зар Ја ни сам Го спо дар ваш“ (ala stu bi-rab bi kum)? И они 
су од го во ри ли: „Је си, ми свје до чи мо“ (ba la scha hid na – уп. су ру 7, 172). Му сли ма ни ве ру ју да 
је овај уго вор Алах скло пио у пра веч но сти са љу ди ма тј. са сво јим вер нич ким на ро дом Уп. 
H. Kor ben, Hi sto ri ja islam ske fi lo zo fi je, knj. 1, Sa ra je vo 1977, str. 205–206.

6 Му ха мед пре ма Ку ра ну ни је са мо по след њи про рок (n`a bi) и по сла ник (ra sul) по слан 
ро ду људ ско ме да об ја ви Књи гу у „ко ју не ма сум ње“ не го је и об ја ви тељ пра ве ве ре о по сто-
ја њу са мо јед но га и је ди но га Бо га Твор ца и стро го га Су ди је. Исто вре ме но, он је „упо зо ри-
тељ“ и „опо ми њач“ не вер ни ка о ско ром на сту па ју ћем и до ла зе ћем гне ву Бо жи јег на зе мљу. 
Раз ли ка из ме ђу про ро ка и по сла ни ка је у то ме што су про ро ци би ли лич но сти ко је су пи сме-
ну об ја ву лич но при ме ни ли и ко ри сти ли док су по сла ни ци би ли с Књи гом упу ћи ва ни на ро-
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ват но био тај што је, до по ја ве Му ха ме да, арап ском наро ду не до ста јао 
истин ски про рок ко ји би од Бо га до био об ја ву и дао пи са но от кро ве-
ње ка кво су на сво јим је зи ци ма већ има ли Је вре ји и хри шћа ни. Му ха-
мед је не сум њи во знао за овај про блем и сто га је же лео да сво јим су-
на род ни ци ма да ру је исто вет но пи смо на арап ском је зи ку, и да на тај 
на чин арап ски на род за до би је сво је ме сто у ко нач ној исто ри ји спа се-
ња све та и чо ве чан ства. Ве ра у ства ра ње све та и чо ве ка је фун да мент 
ислам ске ре ли ги је ко ја се у Ку ра ну (уп. су ру 30, 30) де фи ни ше и као 
„ре ли ги ја ства ра ња“ (din al fi tra). Акт ку ран ског ства ра ња, све та и чо-
ве ка, об у хва ћен је иде јом да је чи тав свет де ло Бо жи је и да се Тво рац 
не пре ста но бри не за ње но одр жа ва ње. Са тим у ве зи при сут не су две 
пред ста ве по че та ка ства ра ња; пр во је у ве зи са не пре ста ним ства ра-
лач ким де лом Бо жи јег ства ра ња:

„Ми смо ство ри ли не бе са и зе мљу и оно што из ме ђу њих – за 
шест вре мен ских раз до бља, и ни је нас оп хр вао ни ка кав умор“ (су ру 
50, 38 упор. са 65, 12), а дру го је ана лог но би блиј ском ства ра њу, али 
без си сте мат ских рас пра ва као што су она из ло же на у Књи зи по ста-
ња, за пра во слич но псал ми ма Ста ро га за ве та, у ко ји ма се Ство ри тељ 
не у мор но ве ли ча и сла ви.7 По ре дак ства ра ња вла да и у сâмој тво ре-
ви ни Бо жи јој, јер ка ко то Ку ран ве ли: „Онај ко ји је се дам не бе са јед-
на из над дру гих ство рио – ти у оно ме што Ми ло сти ви ства ра не ви-
диш ни ка ква не скла да, па по но во по гле дај ви диш ли ка кав не до ста-
так“ (су ра 67, 3); јер Он: „…све ства ра и чи ни склад ним, и ко ји с мје-
ром од ре ђу је и на дах њу је“ (су ра 87, 2–3). У та ко фор ми ра ним об ли-
ци ма „Бог удах њу је од сво га ду ха“ (min ru hihi; уп. са су ром 15, 29).

ду од ко га би тре ба ло ство ри ти но ву вер ску за јед ни цу. Има и ми шље ња да су про ро ци упу-
ћи ва ни сво ме на ро ду, а по сла ни ци чи та вом чо ве чан ству, прем да у Ку ра ну ова ли ни ја ни је ја-
сно раз гра ни че на. На чел но, сви про ро ци и по сла ни ци об ја вљу ју исто вет ну об ја ву док са мо 
Му ха мед, као „пе чат про ро штва“, по твр ђу је сва прет ход на от кро ве ња. Иако су не ки про ро ци 
по себ но по што ва ни и ве ли ча ни, као на при мер Исус с ти ту лом Ме си је, он је по Ку ра ну, са мо 
та ко на зван због свог де ви чан ског ро ђе ња, јер је као де те сма тран чи стим и са вр ше ним чо ве-
ком. Исто та ко, у ку ран ске про ро ке спа да ју и не ке лич но сти из ра зних би блиј ских и ван би-
блиј ских тек сто ва ко ји су у То ри би ли ви со ко це ње ни а ко ји су у Ку ра ну на ве де ни у кон тек-
сту упо зо ри те ља и во ђа на род них али са мо као слу ша о ци и пре но си о ци Ре чи Бо жи је. Пре-
ма ислам ској тра ди ци ји њи хо вој број из но си чак око 224.000 про ро ка и 315 по сла ни ка. Уп. 
J. Hen nin ger, Spu ren chri stlic her Gla u ben swa hr he i ten im Ko ran, Fre i burg 1951, str. 35; L. Ha ge-
mann, Prop he ten, Ze u gen des Gla u bens: Ko ra nische und bi blische De u tun gen, Graz-Wi en-Köln 
1985, str. 25−29.

7 Уп. су ру 24, 35 са Пс 104, 1–3; су ре 16, 15 и 27, 61 са Пс 104, 5–7; су ру 57, 27 са Пс 
139, 16–17 и др.
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Ми сао да је Бог ство рио чо ве ка „по свом об лич ју“ ли ку или обра-
зу Бо жи јем у Ку ра ну се ниг де не спо ми ње. Ку ран са мо го во ри да је чо-
век ство рен да бу де пред став ник или „на ме сник Бо жи ји“ (cha li fa Al
lah) на зе мљи и то за то да би мо гао да „оства ри во љу свог на ло го дав-
ца“.8 За пра во, циљ ку ран ског ства ра ња све та и чо ве ка је сте из ри чи то 
на гла ша ва ње да су свет и чи та ва тво ре ви на на ста ла ни из че га (ex ni
hi lo) као де ло јед но га и је ди но га (ahad) Бо га Твор ца и стро го га Су ди-
је, а не као де ло ви ше бо го ва: „и ре ци: Хва љен је Ал лах ко ји Се би ни
је узео дје те та и ко ји у вла сти не ма ор та ка, и ко ме не тре ба за штит-
ник због не мо ћи – и хва ле ћи Га ве ли чај“ (су ру 17, 111 уп. са 25, 2). Бог 
је ство рио чо ве ка, да га ис ку ша или про ве ри, да ли му је он ве ран или 
не, јер ка ко то Ку ран ве ли: „Он је у шест вре мен ских раз до бља не бе-
са и Зе мљу ство рио – а Ње гов При је сто је из над во де био – да би вас 
ис ку шао ко ји ће од вас бо ље по сту пи ти…“ (су ру 11, 7 уп. са 76, 2). У 
ве зи с тим Ку ран увек упо зо ра ва: „Жи вот на овом све ту је са мо игра и 
за ба ва, а онај сви јет је, за и ста, бо љи за оне ко ји се Ал ла ха бо је. За што 
се не опа ме ти те?“ (су ру 6, 32 уп. са 35, 5). Не вер ни ци су они љу ди ко-
ји: „ви ше во ле жи вот на овом не го на оном сви је ту“ (су ру 16, 107 уп. 
са 11, 15). Из то га и ре зул ти ра стал но апе ло ва ње на ра зум: „То су до и-
ста до ка зи љу ди ма ко ји па мет има ју“ (су ра 13, 4); „за љу де ко ји раз ми-
шља ју…ко ји по у ку при ма ју…ко ји хо ће да чу ју“ (су ра 16, 11. 13. 65).

Овим ку ран ским аје ти ма ство ре на је еви дент на раз ли ка из ме-
ђу ово стра ног (du nja) и оно стра ног све та (ahi ra) и сто га чо ве чан ство 
тре ба де фи ни тив но да се опре де ли, су о че но с сво јом соп стве ном са-
ве шћу и искре ним вер ским убе ђе њем, хо ће ли или не ће да при хва ти 
исти ни тост ку ран ског уче ња о јед ном и је ди ном Бо гу.9 Као вр ху нац 
ис по ве да ња ку ран ског мо но те и зма, ислам ски ко мен та то ри на во де чу-
ве ну су ру „Искре ност“, ко ја се за јед но са пр вом су ром „При ступ“, 
сма тра сто же ром ислам ске ве ре: „Ре ци: Он је Ал лах – Је дан! Ал лах 
је Уто чи ште сва ком! Ни је ро дио и ро ђен ни је, и ни ко Му ра ван ни-
је!“ (су ра 112, 1–4). Исто та ко Ку ран опи су је и по је ди на де ла Бо жи јег 
ства ра ња и кроз зна ке (ayat) ко ји чо ве ку, уко ли ко по се ду је ра зум, та-

8 Ви ше о то ме ви ди: С. Си мић, Би блиј ски и апо криф ни тек сто ви у Ку ра ну, Бе о град 
2010, стр. 59; J. Bo u man, Gott und Mensch im Ko ran, Darm stadt 1977, str. 180.

9 Уп. С. Си мић, Ства ра ње и Вас кр се ње у у Ку ра ну, у: Ре ли ги ја и то ле ран ци ја бр. 15, 
Но ви Сад 2011, стр. 55- 57; R. Bo žo vić i V. Si mić, Poj mov nik isla ma, Be o grad 2003, str. 23 i 50; 
I. Mu sta fić, O. Jo va no vić, N. Ikić i E. Pa po: Glo sar re li gij skih poj mo va, Sa ra je vo 1999, str. 18 i 21.
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ко ђе тре ба да ука жу на ства ра лач ку еги стен ци ју и кре а тив ност јед но-
га Бо га, а не на по сто ја ње ви ше бо го ва. Ме ђу тим, ку ран ски пој мо ви 
о зна ци ма (ayat) не озна ча ва ју са мо Твор че ва де ла ука зу ју ћи нам на 
по сто ја ње са мо јед но га Бо га, не го и на то да је Он не у мо љи ви Ство-
ри тељ и стро ги Су ди ја. То и зна чи, те о ло шки ана ли зи ра но, да је реч о 
јед ном ам би ва лент ном пој му ко ји осим што пред ста вља ма ни фе ста-
ци ју си ле Бо жи је мо же озна ча ва ти и чу до ку ран ског сти ха ма да се че-
сто пре во ди са оба зна че ња. Сви ови ку ран ски зна ци (у де лу ства ра-
њу, у ре чи ма ра ни јих про ро ка, у про роч кој исто ри ји) чо ве чан ству тре-
ба да об ја ве од лу чу ју ћу и спа со но сну вест: да је Алах је ди ни и нај-
моћ ни ји Ство ри тељ.

За раз ли ку од ислам ског ше сто дне ва у Све том пи сму Ста рог за
ве та при су тан је ан то по мор фи зам би блиј ског от кри ве ња и бо го ја-
вље ња ко ји је сте ан тро по мор фи зам оте ло тво ре ња и очо ве че ња Бо га 
у Лич но сти Го спо да Хри ста. Још је ве ли ки о. Г. Фло ров ски ба ве ћи се 
овом про бле ма ти ком ис та као сле де ће: „Бог се спу шта чо ве ку и от кри-
ва му се. А чо век гле да, ви ди Бо га. И он опи су је шта ви ди и чу је, све-
до чи о то ме што му је от кри ве но. У то ме је са др жа на нај ве ћа тај на и 
чу до Би бли је што је она Бо жи ја реч на људ ском је зи ку.10 Ов де је нео п-
ход но по ме ну ти, да по уче њу Цр кве, мо же мо го во ри ти о прет по ста ја-
њу Ису са Хри ста и пре Ње го вог Очо ве че ња као Си на и Ло го са Бо жи-
је га на осно ву иден тич но сти и исто вет но сти Ипо ста си тј. Лич но сти. 
Ово прет по сто ја ње Хри сто во пред ска зи ва но је че сто у Ста ром за ве-
ту јер о Ње му го во ре сва про ро штва, обе ћа ва ња и иш че ки ва ња. Да-
кле, Хри стос је истин ски Бог от кро ве ња, тво рац све та и чо ве ка, про-
ми шља ња и спа се ња све та. Он је ико на Бо жи ја по ко јој је и са здан чо-
век и све ста ро за вет не те о фа ни је про ја вљу ју де ла ње Ло го са и Си на 
Бо жи је га а исто вре ме но и на ја вљу ју при пре му за Ње го во ова пло ће-

10 Овај ве ли ки пра во слав ни ми сли лац с пра вом твр ди да је још у Ста ром за ве ту реч 
Бо жи ја по ста је људ ска. Бог го во ри чо ве ку на је зи ку чо ве чи јем. Оту да до ла зи су штин ски ан-
тро по мор фи зам от кро ве ња. Об зи ром да је чо век ство рен по сли ци Бо жи јој, он мо же да опа-
жа Бо га, а са мим тим да је при хва ти и чу ва. У сва ком слу ча ју ка ко у Ста ром та ко и у Но вом 
За ве ту ми ви ди мо Бо га ко ји до ла зи чо ве ку, ко ји му се ја вља, а ви ди мо и љу де ко ји сре ћу Бо га 
и ослу шку ју Ње го ву реч и од го ва ра ју на Ње го ве ре чи. Ви ше о то ме ви ди: Г. Фло ров ски, От-
кро ве ње, фи ло со фи ја и те о ло ги ја, у: Пра во слав на те о ло ги ја, при ре дио Р. Би го вић, Бе о град 
1995, стр. 239–240.
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ње, очо ве че ње, од но сно за до ла зак у те лу као са вр ше ног Бо го чо ве ка 
Ису са Хри ста.11

Об зи ром да се хри сто ло шка ди мен зи ја Ста рог за ве та про ја вљу је 
у лич но сти Си на и Ло го са Бо жи је га, ко ји је пу но ћа и крај њи циљ чо-
ве чи јег би ћа, он да је ја сно и ра зу мљи во за што Цр ква на гла ша ва ер ми-
нев тич ки ме тод Стaрог за ве та ко ји се је ди но мо же ис прав но про ту ма-
чи ти Но вим за ве том. Са др жај и пу но ћа те о ло ги је Ста рог за ве та пред-
ска за на је у Но вом за ве ту, ко ји за пра во пред ста вља ју две фа зе јед ног 
и је дин стве ног от кри ве ња Бо жи јег чо ве ку, као и од ре ђе ну при пре му 
за ис пу ње ње пла на Бо жи јег, тј. До мо стро ја ко ји се од ви ја у лич но сти 
Го спо да Хри ста. Све ти апо стол Па вле у сво јим по сла ни ца ма нај бо-
ље ту ма чи реч Све то га Пи сма ка да га по и сто ве ћу је са „тај ном Хри-
сто вом“, го во ре ћи: Тај на ко ја је са кри ве на од ве ко ва и на ра шта ја са-
да се ја ви (Кол. 1,26) тј. го во ре ћи да је јед но и исто Хри стос и тај на 
Хри сто ва.12 Упра во за то и Го спод Хри стос хо ће да ли тур гиј ско са бра-
ње, Ев ха ри сти ја не бу де спо мен на Ње го ва де ла, ре чи и уче ња, већ на 
Ње га Сâмо га, јер по ап. Па влу Цр ква је Те ло ова пло ће но га Спа си те-
ља Хри ста, стуб и твр ђа ва исти не (1. Тим. 2, 15; Еф. 1, 23; 2, 21–22) 

11 До каз о прет по сто ја ња и веч но сти Лич но сти Ису са Хри ста под ра зу ме ва до каз о ње-
го вом бо жан ству, као не ство ре ног би ћа, што и зна чи, ако је не ство рен да је ве чан. Сва дру-
га би ћа су ство ре на, твар на, са мим тим огра ни че на и смрт на. Она мо гу да по сто је веч но са-
мо и је ди но, у не пре ста ној сло бод но-љу бав ној за јед ни ци са Бо гом. Упра во због то га, Бог све 
ства ра, са ци љем да се Син Бо жи ји ова пло ти и да на тај на чин сје ди ни тво ре ви ну са Бо гом. 
Бо жи ја љу бав ко ја др жи свет у по сто ја њу про ја вљу је се кроз јед ну кон крет ну лич ност, кроз 
Си на ко ји је по стао чо век. За то је Син и ње го во ова пло ће ње пред за ми шље ни циљ, због ко-
јег је Бог ство рио свет. Ви ше о то ме ви ди: Д. Пе рић, Те ме хри шћан ске ан тро по ло ги је, књ. 1, 
Бе о град 2015, стр. 31–33.

12 По и сто ве ћи ва ње пра во слав не ан тро по ло ги је са Хри сто ло ги јом код ап. Па вла (Еф. 
4, 24; Кол. 3, 8–11) је ва жно обе леж је и Но во за вет не би блиј ске ан тро по ло ги је јер у се би об у-
хва та хри сто ло шко-пнев ма то ло шку ди мен зи ју уче ња о чо ве ку. Све што је Бо го чо век Хри стос 
као Но ви, Са вр ше ни и Дру ги Адам учи нио за спа се ње чо ве ка је ура ђе но са деј ством Све то га 
Ду ха. Дух Све ти је при су тан при ли ком ства ра ња и ожи во тво ре ња чо ве ка, при ли ком са зда ња 
чо ве ка „по ико ни и по до би ју“ , у свим ва жним мо мен ти ма До мо стро ја спа се ња све та и чо ве-
ка. Вас кр се ње Хри сто во је омо гу ће но Ду хом Све тим (Рим. 8, 11; 1. Кор. 15, 45–49), па и сâм 
чо век као и чи та ва тво ре ви на об на вља се и са ва скр са ва Ду хом Све тим. Хри сто ло ги ја не го-
во ри са мо о лич но сти Хри сто вој ко ја при ма Све то га Ду ха, не го и о Хри сту ко ји да је Све то-
га Ду ха. Све ти Дух де лу је у за јед ни ци са Си ном Бо жи јим и об ја вљу је га али и при во ди љу де 
и цео ство ре ни свет Хри сту као крај њем ци љу, у ко ме је ство ре на при ро да на шла веч ни жи-
вот. Дух Све ти кон сти ту и ше Цр кву као Те ло Хри сто во и он је као „Не ве сто у кра си тељ“ Цр-
кве Хри сто ве ко ји нас кр шта ва у Хри ста, учла њу је у Ње го во Те ло, чи ни нас „су те ле сни ци-
ма и су крв ни ци ма“ Ње го вим а то би ва пр вен стве но на Све тој Ли тур ги ји ко ја и је сте про ја ва 
по след ње ес ха то ло шке ре ал но сти Цр кве. Ви ше о то ме ви ди: А. Јев тић, Ду хов ност пра во сла-
вља, Бе о град 1990, стр. 17–18; З. Пе но, Дог ма ти ка, књ. 2, Бе о град 2013, стр. 25–28.
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ра ди о ни ца спа се ња и ис ку пље ња, и ово је по ре чи ма еп. Ј. Зи зи у ла-
са: „све до чан ство да нам је Бог дао жи вот веч ни; и овај жи вот је у Си-
ну Ње го вом. Онај ко има Си на има жи вот; ко не ма Си на Бо жи је га не-
ма жи во та“.13

За раз ли ку од пра во слав ног ан тро по ло шког по гле да на свет и чо-
ве ко ву сло бо ду по ко ме је чо век ство рен „по ли ку и по до би ју“ Бо жи-
јем и да мо же да по сто ји као лич ност у Бо гу и са Бо гом тј. да сви бу де-
мо „си но ви Бо жи ји“ (уп. Јн. 17, 22–24) по Ку ра ну чо век је ство рен да 
бу де „роб Ала хов“ ко ји је ду жан да искре но при хва ти по ло жај роп ске 
по кор но сти ко ја се по ислам ској тра ди ци ји схва та и као до сто јан ство 
Ала хо вог за ступ ни ка („хи ла фет“). Ку ран и ислам ско пра во по зна ју 
још јед ну ка те го ри ју ко ја се озна ча ва тер ми ном „му а ма лат“ (оп хо ђе-
ње пре ма дру ги ма) ко је об у хва та све аспек те дру штве ног, при вред ног, 
по ли тич ког и кул тур ног жи во та му сли ман ске за јед ни це ко ја се мо же, 
за раз ли ку од „иба да та“, при ла го ђа ва ти зах те ви ма вре ме на под усло-
вом да је у ду ху ислам ског ше ри ја та. Реч је да кле о ре ла тив ној а не 
ап со лут ној сло бо ди ко ју вер ни ци ре а ли зу ју као „за кон“ тј. кроз но мо-
цен трич но вр ше ње прав них нор ми. У ислам ском пра ву те мељ пра ва 
је Бог, а не чо век, у том сми слу што је Бог ко нач но су бјект пра ва, че-
му од го ва ра ју оба ве зе на стра ни чо ве ка. У од но су из ме ђу лич но сти 
и ње го во га Ство ри те ља „иба дат“ се де фи ни ше кроз вр ше ње пет вер-
ских ду жно сти ко јим му сли ман оства ру је свој од нос са Бо гом и сто-
га дру штво ко је чи не та кви бо го бо ја жљи ви љу ди на зи ва ју се „му мин“ 
(mu ̀min) а на род ко ји се на ла зи у ста њу стал не по кор но сти Бо гу је сте 
„ума му сли ма“ (um ma mu slim).

Дру га ва жна раз ли ка из ме ђу ку ран ског и би блиј ског схва та ња 
људ ске сло бо де је то што је по Ку ра ну чо век „роб Ала хов“ а по Св. 
Пи сму чо век је кру на све га ство ре но га ко ји је ство рен да „за јед ни ча-
ри са Бо гом“, ко ји је је ди ни из вор жи во та и бе смр то сти. Св. Гри го ри-
је Ни ски го во ре ћи о ства ра њу чо ве ка ка же да је Бог ство рио чо ве ка да 
би мо гао да уче ству је у свим ње го вим до бри ма и због то га је учи нио 
ње го ву при ро ду при ча сну сва ком до бру, сва ка ко не ли ша ва ју ћи га нај-
бо љег и нај дра го це ни јег од свих до ба ра, а то је бла го дат сло бо де и са-

13 О осно ва ма пра во слав не Но во за вет не екли си о ло шке ан тро по ло ги је и о чо ве ко вом 
ре ал ном уче ство ва њу у ли тур гиј ском жи во ту Цр кве ко ја је жи во твор но Те ло Бо га Спа си те-
ља, ви ше ви ди: А. Јев тић, Бог се ја ви у те лу, Вр њач ка Ба ња 1992, стр. 8–9; А. Јев тић, Екли-
си о ло ги ја Св. Апо сто ла Па вла, Врњ ци-Tребиње 2006, стр. 49; Ј. Зи зи ју лас, Ев ха ри сти ја: не-
ки би блиј ски аспек ти, Бо го сло вље 1–2, Бе о град 2005, стр. 28–29;
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мо вла сно сти. На тај на чин је сло бо да, без ика кве ну жно сти, су штин-
ски део ико не Бо жи је.14 Спа се ње је увек плод си нер ги је не ство ре ног 
Бо га и ство ре ног све та, тач ни је чо ве ка ко ме је са мо Бог на ме нио за да-
так да сје ди ни свет и сву твар при не се Бо гу ка ко би она би ла у ста њу 
да пре ва зи ђе смрт ност. Ово на зна че ње чо ве ка се ко нач но по твр ђу је у 
Хри сту, про то ти пу пр вог Ада ма, ко ји је је ди ни у ста њу да спа се свет.15

И на кра ју за ислам као за ре ли ги ју и кул ту ру са раз ло гом се кон-
ста ту је да је те о цен трич на јер се ислам ски Бог на гла ше но ре а ли зо вао 
као но мос тј. за кон и као си стем прав них нор ми а чо век као „роб Бо
жи ји“ ко јем је уна пред да то и од ре ђе но ка ко да оства ри свој од нос са 
Бо гом кроз ри ту ал не вер ске ду жно сти. На су прот исла му у хри шћан-
ству смо сви „си но ви Бо жи ји ве ром у Хри ста Ису са“ (уп. Гал. 3, 26–
27), по ле по ти пра о бра за Ство ри те ља, ко ји се са да и ов де, не са мо ес-
ха то ло шки не го и исто риј ски, про ја вљу је у Цр кви као Те лу Хри сто-
вом.

14 Ову ре ал ност чо ве ко ве сло бо де да ро ва не од Бо га сам Бог до кра ја по шту је као јед-
ну трај ну осо би ну сва ке људ ске лич но сти. Сло бо да је про стор лич ног су сре та са са мим Тро-
лич но сним Бо гом. Мо же се чак и твр ди ти да Бо жан ска во ља ни у че му не уки да ни ти огра ни-
ча ва сло бо ду чо ве ка, по шту ју ћи чо ве ка до крај њих гра ни ца, па чак да се и са ма во ља Бо жи-
ја, на не ки на чин из љу ба ви пре ма чо ве ку, „огра ни ча ва“. Као да по сто ји не ко снис хо ђе ње и 
пра жње ње са ме Бо жан ске љу ба ви и сло бо де и то ра ди љу ба ви Бо жи је пре ма чо ве ку. Ви ше о 
то ме ви ди: Д. Пе рић, Ико на и по ди је у ан тро по ло ги ји Све тог Гри го ри ја Ни ског, у: Ви до слов 
бр. 35, стр. 107, Тре би ње 2005.

15 О си нер ги зму и о сло бо ди чо ве ко вој ко ја му је да та као ди мен зи ја лич но сти, не као 
при род на по де ла из ме ђу Бо га и ње го ве тво ре ви не, већ на про тив као оства ре ње за јед ни це из-
ме ђу њих дво је, по еп. Ј. Зи зи у ла су, је су штин ска или при род на раз ли ка из ме ђу Бо га и ње-
го ве тво ре ви не, јер је Бог ства ра ју ћи чо ве ка као лич ност имао на уму за јед ни ча ре ње а сло-
бо да је би ла је ди ни пут ка то ме. Овај про блем ле жи у са мој су шти ни пи та ња о људ ској спо-
соб но сти или не спо соб но сти. Уп. Ј. Зи зи у лас, О људ ској спо соб но сти и не спо соб но сти, Бе-
о град 1988, стр. 74–82.
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Abstract

The relationship between man and God in Islam is invariably determined through 
worship, rules of ritual, through which a Muslim sincerely accepts his position of obe
dience that is once and for all given by the righteous „Misaki“ between Allah and His 
creation. Koran and the Shria Law know another fundamental religious duty of Muslims 
which is defined as „muamalat“, which covers all aspects of the private to public life of 
the Muslim community. Contrary to Islam, in Christianity God’s Logos created man in the 
image and likeness of their own, as crown to all creation. Elevation of Man in relation to 
all creatures is in the fact that only humans are created in the image and likeness of God, 
not in His resemblance to the created world. Freedom, not necessity, is the essence of the 
image of God as withouth it Man could not be like God. Salvation is always the result 
of synergies of the uncreated God and the created world and Man as created in the im
age of God, as a crown to all living beings. This indication of a Man finally is confirmed 
in Christ, which alone is able to save the world, as the very name „the Saviour„points 
to whom every being on heavens, earth, and under earth will subject to (Phillipe, 2.10).
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ЗЛАТ КО ВУ ЈА НО ВИЋ1

КА ХРИ ШЋАН СКОМ СХВА ТА ЊУ СЛО БО ДЕ:  
ТЕ О ЛО ШКО ОД РЕ ЂЕ ЊЕ ПОЈ МА

Ре зи ме:

Аутор се ба ви од но сом чо ве ка као лич но сти и сло бо де. Чо век се, за то што је 
сло бо дан, ра ди кал но раз ли ку је од сва ке дру ге ствар но сти, та ко да све му што је
сте, па и са мом Бо гу, из ри че или не из ри че свој при ста нак. У овом ра ду раз ма тра
мо схватaње сло бо де фор ми ра но у Све том Пи сму, све то о тач ком пре да њу и са вре
ме ној те о ло шкој ми сли. По себ но се фо ку си ра мо на хри шћан ско схва та ње сло бо
де: на ро чи то с об зи ром на но во за вет не, па тро ло шке и са вре ме не те о ло шке раз
во је. Рад се ба ви иде јом сло бо де од ње ног на стан ка у окри љу Цр кве, ка сни јим раз
во јем, де фи ни ци ја ма сло бо де као „по зи тив не“ и „не га тив не“, а по себ но овим пр
вим об ли ком сло бо де. Сло бо да се по сма тра у функ ци ји лич но сти трај но опре де ље
не за љу бав, од ко је је, ви де ће мо, нео дво ји ва. Ком па ра тив на ана ли за не ко ли ко при
ме ра по и ма ња сло бо де раз ви је них код ауто ра тек сто ва Све тог Пи сма, ота ца ис
точ ног пре да ња и са вре ме них те о ло га, глав ни је циљ ра да. Наш рад се мо же сма
тра ти при ло гом хри шћан ском схва та њу сло бо де из пер спек ти ве пра во слав не те о
ло шке ан тро по ло ги је.

Кључ не ре чи: ан тро по ло ги ја сло бо де, по зи тив на сло бо да, не га тив на сло бо да, 
са мо вла сност, од го вор ност, ства ра лач ка сло бо да

Увод

Ни сам (ли) сло бо дан?
(1. Кор. 9, 1)

Чи ње ни ца да се пред хри шћан ством ја вља ла нео п ход ност од го-
ва ра ња пред увек иза зов ним окол но сти ма, во ди ла је ства ра њу мно гих 
те о ло шких пој мо ва. Је дан од пој мо ва хри шћан ског из ра за је сте и по-
јам сло бо де. Пи та ње сло бо де од у век је би ло нео дво ји во од пи та ња чо-
ве ко ве лич но сти.2 Сто га је од епо хал ног зна ча ја у раз во ју овог пи та ња 

1 Православни богословски факултет Београд, zlatkovujanovic@gmail.com
2  „Fre e dom is the si ne qua non of hu man per son hood“. Cf. Ro mi lo Kne že vić, „On Fre e-

dom, Cre a ti vity and Hypo sta tic Prayer“, Phi lot he os, Bel gra de 2011, 270–275. Не што слич но на-
ла зи мо и код проф. Пе тра Је вре мо ви ћа у ње го вој књи зи Би ће/Ра су тост где пи ше: „Лич-
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кључ ну уло гу има ло и хри шћан ство. Хри шћан ска ан тро по ло ги ја, ко-
ја је по сте пе но за до би ја ла си но ним ну вред ност не че га што би смо мо-
гли на зва ти „ан тро по ло ги јом сло бо де“, не ми нов но је во ди ла хри сто-
ло ги ји, ода кле је по то ња по вест хри шћан ског из ра за на мно ге на чи не 
узи(има ла) на дах ну ће, као и од го во ре на пи та ња са мог чо ве ка. Пи та-
ња ко ја нас ов де за о ку пља ју и ко ја се не по сред но ти чу хри шћа на је су 
пи та ња сми сла и зна ча ја сло бо де у кон крет ном жи во ту. На ко ји на чин 
је чо век сло бо дан? Мо же ли он уоп ште то би ти? У ка квом је од но
су чо ве ко ва сло бо да са са мим Бо гом? Оства ру је ли се сло бо да у Хри
сту? Шта зна че ре чи „где је Дух Све ти он де је и сло бо да“? Шта је 
то до га ђај сло бо де? Ода кле она до ла зи?3 У ка квој су ве зи сло бо да и 
ства ра ла штво чо ве ко во? По сто ји ли страх од ства ра лач ке сло бо де 
и ка ко га пре ва зи ћи? Ово су тек не ка од пи та ња ко ја су нас на ве ла да 
из хри шћан ског Пре да ња, па жљи вим пре гле дом и из на ла же њем при-
ме ра ре ле вант них и ко ри сних за ову те му, по ну ди мо и при ло жи мо још 
је дан увид у ово ком плек сно и бит но пи та ње.

Сло бо да као ико на Бо жи ја у чо ве ку

Би блиј ско и те о ло шко схва та ње сло бо де не сво ди чо ве ка ис кљу-
чи во на мо гућ ност из бо ра, иако је та де фи ни ци ја4 са став ни део хри-
шћан ског по и ма ња сло бо де. Хри шћа ни, на и ме, жи ве сло бо ду ко ја је 
плод спа со но сног Хри сто вог де ла. У Све том Пи сму, ме ђу тим, не по-
сто ји је дан и је дин ствен по јам сло бо де. Та ко, на при мер, у Ста ром За-
ве ту сло бо да углав ном из ра жа ва:

а) ста ње су прот но оном у ко јем се на ла зи слу га и роб (Изл. 21, 2; 
Лев. 19, 20; Пнз. 15, 12 и тсл.),

б) сло бо ду од по ре за (1. Сам. 17, 25),
в) по ли тич ку сло бо ду (1. Мак. 14, 26).
По јам сло бо де у Но вом За ве ту су сре ће мо у сми слу:

ност је са мо све сно би ће сло бо де“. Уп. Пе тар Је вре мо вић, Би ће/Ра су тост, Гра ма тик, Бе о-
град 2014, 192.

3  Слич но на ла зи мо код јед ног ка па до киј скиг оца. Уп. Све ти Гри го ри ја Бо го слов, Бе
се да 24, 60.

4  Ка ко се обич но на во ди: сло бо да је спо соб ност чо ве ка да у су ђе њу, хте њу и де ло ва-
њу мо же да од лу чу је и би ра из ме ђу две или ви ше од лу ка (сло бо да во ље). Ви ди Ма ла ен ци
кло пе ди ја (дру ги том), Про све та, Бе о град 1959, 570.



Ка хри шћан ском схва та њу сло бо де: те о ло шко од ре ђе ње пој ма  191

а) не ве за но сти за не ки про пис (нпр. Исус и уче ни ци ко ји су би ли 
сло бод ни од пла ћа ња по ре за хра му: Мт. 17, 26),

б) не ве за но сти за не ку осо бу (же на је сло бод на од при ве за но сти 
за му жа по сле ње го ве смр ти: 1. Кор. 7, 39),

в) не ве за но сти за не ку ствар (сло бо да од Мој си је вог За ко на: Гал. 
2, 4; 5, 13; 2. Кор. 3, 17; Рим. 6, 14; 7, 2–4; 8, 14),

г) сло бо де вер ни ка од гре ха и смр ти (Рим. 6, 11; 6, 18). Ов де је ва-
жно на по ме ну ти да се реч „сло бо да“ у на ци о нал но-по ли тич ком сми-
слу, од но сно као из раз за сло бо ду во ље не су сре ће у Но вом За ве ту.

Као нај у зви ше ни ји знак слич но сти са Твор цем, чо век је об да рен 
сло бод ном во љом. Бог је хтео да од лу ку пре пу сти са мом чо ве ку, ко ји 
би спон та но (по сло бо ди) по тра жио сво га Твор ца, и та ко сје ди нив ши 
се с Њим, до сти гао ста ње спо ко ја. Сло бо да се у хри шћан ској ми сли 
де фи ни ше као чо ве ко ва не ве за ност ни ка квом при род ном си лом и као 
спо соб ност са мо де лат не од луч но сти и ода би ра.5 Због то га Цр ква од-
ре ђу је сло бо ду као нео ту ђи ви део људ ске при ро де. Хри шћан ски Бог 
је сте Све та Тро ји ца, за јед ни ца три ју лич но сти, Оца и Си на и Све то-
га Ду ха. Чо век је ство рен као жи ва ико на Све те Тро ји це и као та кав је 
об да рен сло бо дом. Чо век је, да кле, по до бан Бо гу. Ово ме хри шћан ска 
ан тро по ло ги ја с пра вом при да је ве ли ки зна чај. Та ко је чо век схва ћен 
као би ће ко је је Бог при вео из не би ћа.6 По зван је у по сто ја ње бла го да-
ре ћи Бо жи јој љу ба ви. По што је на чи њен по ико ни и по до би ју Бо жи-
јем, то он да чо век пред ста вља образ сло бод ног бо жан ства, тач ни је: 
бо жан ства ко је је сло бод но (αυτεξούσιος).7 Сло бо да је јед на од ва жних 
од ре ђе ња и де фи ни са ња чо ве ка као лич но сти, и као та ква те жи по и-
сто ве ће њу са чо ве ко вим би ћем. На нај ин тим ни ји мо гу ћи на чин сло-
бо да је ве за на за би ће и сто га се чо ве ку при ла зи као би ћу ко јем сло бо-
да при па да на из вор ни на чин.

5  Уп. Дра жен Пе рић, „Ико на и по до би је у ан тро по ло ги ји Све тог Гри го ри ја Ни ског“, 
Ви до слов 35 (2005), 101–112.

6  Алу ди ра мо на по зна ти текст из Ли тур ги је Све тог Јо ва на Зла то у стог: „Ти си нас из 
не би ћа при вео у би ће, а ка да смо от па ли по ди гао си нас опет, и ни си од у стао да све чи ниш 
док нас ни си уз вео на не бо, и да ро вао нам Цар ство тво је бу ду ће.“ Ви ди Слу жеб ник, Бе о град 
1998, 104.

7  PG 91, 324D. На ве де но пре ма: Ди ми трис Ба тре лос, „Од нос из ме ђу бо жан ске и људ-
ске во ље Ису са Хри ста пo Све том Мак си му Ис по вјед ни ку“ у Збор ни ку Αρχη και τελος – 
Аспек ти фи ло соф ске и те о ло шке ми сли Мак си ма Ис по вед ни ка, Лу ча 21–22 (2004–2005) 
2006, 348.
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Све ти Гри го ри је Бо го слов бе ле жи да сло бо да има нај ва жни јег 
уде ла у чо ве ко вом спа се њу, те с тим у ве зи ка же: „Тај на спа се ња је 
за оне ко ји же ле, а не за оне ко ји су при си ља ва ни“.8 Цр ква ува жа ва 
сло бо ду као мо гућ ност из бо ра у сми слу са мо вла сно сти9, али иде да-
ље, и сло бо ду схва та као бла го дат но ста ње сме лог и хра брог ста ја ња 
пред жи вим Бо гом. Сло бо да је за те о ло ги ју у пр вом ре ду чо век ко ји је 
осло бо ђен пред Бо гом. Чо век већ ов де и са да, бла го да ћу Све тог Ду-
ха, сто ји у сло бо ди пре пад ног ста ња. Он ку ша са Бо жи јег из во ра до-
бро те, ле по те и љу ба ви. Чо век по ста је са рад ник Бо жи ји – са труд ник 
на по љу ства ра ња но вог. Упра во, Хри стос је тај ко ји нас по зи ва да по-
зна мо Исти ну ко ја осло ба ђа (Јн. 8, 32). Је ван ђе ље нам про по ве да Хри-
сто во осло бо ди лач ко де ло ва ње од бо ле сти и по ни же ња, од гре ха и бе-
де, од не људ ско сти и стра ха. Сло бо да у Хри сту ни по што ни је огра ни-
че ње, већ жи вот у сво јој пу но ћи – из о би ље Жи во та.10 Чо ве ку је уго то-
вље на тр пе за на ко јој се ну ди Хлеб Жи во та (Јн. 6, 48). Ме ђу тим, Хри-
стос ни ка да не на ме ће се бе чо ве ку, већ сто ји на вра ти ма чо ве ко вог ср-
ца и ку ца (Отк. 3, 20), че ка ју ћи да чо век сло бод но отво ри две ри сво га 
би ћа и да мре же (Јн. 21, 6) свог по сто ја ња за ба ци ду бље у оке ан Бо-
жи је сло бод не љу ба ви. „Сло бо да се, да кле, у хри шћан ству не ис цр-
пљу је из бо ром, већ се по и сто ве ћу је са љу ба вљу, или друк чи је ре че но, 
са по слу шно шћу као ве ром у обе ћа но.“11

Нео дво ји вост сло бо де и љу ба ви

„Уко ли ко би нам Бог да ро вао веч ност у на пред, та да би би ла 
угро же на на ша сло бо да и Ње го ва љу бав. Ипак, тре ба зна ти да и ван 
Хри ста по сто ји сло бо да, али са мо сло бо да без љу ба ви. Сло бо да нео-
дво ји ва од љу ба ви по сто ји са мо у Цр кви, јер се са мо истин ска љу бав 

8  Св. Гри го ри је Бо го слов, Бе се да 12, 207. Дру га чи је пре во де ове чу ве не ре чи ка па до-
киј ског Оца нам ну ди Ата на си је Јев тић: „Јер тај на спа се ња ни је оних на си ло ва них, не го оних 
ко ји хо ће“ и „не у на си љу, не го у вољ ној сло бо ди на ла зи се тај на спа се ња.“ (Св. Гри го ри је Бо-
го слов, Три бе се де о епи ско пи ма, фу сно та 21, 31). Кур зив наш.

9  Са те о ло шке тач ке гле ди шта, људ ска сло бо да ни је ауто но ми ја или са мо де тер ми ни-
зам; она је, за пра во, ав тек су и он, об ла го да ће на спо соб ност да се до стиг не но ва лич ност ко ја 
на је дан ми сти чан на чин уче ству је у Бо жи јем жи во ту. 

10  „Ја до ђох да жи вот има ју и да га има ју у из о би љу“ (Јн. 10, 10).
11  Ви ди 19. на по ме ну у пре во ду де ла Све тог Мак си ма Ис по вед ни ка Ам би гва 7: Ту ма

че ње XIV бе се де Св. Гри го ри ја Бо го сло ва у збор ни ку Αρχη και τελος – Аспек ти фи ло соф ске и 
те о ло шке ми сли Мак си ма Ис по вед ни ка, Лу ча 21–22 (2004–2005), Ник шић 2006, 319.
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не ми ри са смр ћу (ко ја се, на кра ју кра је ва, ис по ста вља као је ди ни су-
штин ски чо ве ков про блем). Сло бо да ни је сло бо да ако ни је ап со лут-
на, и је ди но што је мо же огра ни чи ти а да је при том не уни шти, је сте 
љу бав.“12 Ме ђу тим, чо век не мо же под не ти бре ме ап со лут не сло бо де. 
Пре ма ре чи ма проф. Ра шка Ди ми три је ви ћа: „Чо ве ку пу сти те да ра ди 
шта хо ће – све ће упро па сти ти. Јер, јед но је те о ри ја, а дру го је прак са. 
Јед но је док три на, дру го сам ја.“13

Сло бо да лич но сти ни је сло бо да „од дру го га“ не го сло бо да „за 
дру го га“.14 „Сло бо ду од“ де фи ни ше мо као не га тив ну ан тро по ло ги ју 
док „сло бо ду за“ као по зи тив ну. Во ле ти дру гог зна чи да ти му ап со-
лут ну сло бо ду ко ја му оста вља про стор да нас и не во ли.15 Вред ност 
љу ба ви огле да се у ње ној си ли да пре и на чи укус твар не ну жно сти у 
сло бо ду јед не но ве ну жно сти. Ка ко при ме ћу је Бер ђа јев, „љу бав је са-
др жи на сло бо де, љу бав је сло бо да но вог Ада ма, сло бо да осмог да на 
ства ра ња“.16

Чо век је упо тре бом сво је сло бо де по стао роб гре ху. За то је по-
треб но осло бо ди ти чо ве ко ву сло бо ду. Сло бод ни је ре че но, ако хо ћеш 
сло бо ду, он да се осло бо ди се бе са мог. „Ако је у по гле ду зна ња ва жи-
ло као вр хов но пра ви ло: по знај се бе са мог – то у по гле ду мо ра ла ва-
жи као вр хов но пра ви ло: осло бо ди се се бе са мог.“17 Хри стос нас си-
лом вас кр се ња осло ба ђа од пре ко мер не љу ба ви пре ма се би, ко ја во ди 
ома ло ва жа ва њу бли жњег и скло но сти ка до ми на ци ји у од но си ма са 
љу ди ма.18 Во ђен Ду хом Све тим, уме сто да оста не у гре ху, чо век као 
по мра че но „гра бе жљи во соп ство“, са да љу ба вљу пре о бра жен по ста је 
„да ре жљи во соп ство“.19 Сво ју сло бо ду оства ру је као љу бав јер „сло-

12  Вла дан Пе ри шић, Са те о ло шке тач ке гле ди шта, Бе о град, 2010, 140.
13  Ци тат пре у зет из нео бја вље ног пре да ва ња о Фјо до ру До сто јев ском проф. Ра шка 

Ди ми три је ви ћа одр жа ног на Ка те дри за свет ску књи жев ност Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о-
гра ду школ ске 1966/1967. го ди не.

14  Јо ван Зи зју лас, За јед ни ца и дру гост: да ље сту ди је о лич но сти и Цр кви, По жа ре-
вац 2011, 10.

15  Уп. Вла дан Пе ри шић, Са те о ло шке тач ке гле ди шта, Бе о град, 2010, 140.
16  Уп. Ни ко лај Бер ђа јев, Сми сао ства ра ла штва, Ло гос, Бе о град 2014, 131. На истом 

ме сту Бер ђа јев по и сто ве ћу је љу бав и ства ра ла штво.
17  Ни ко лај Ве ли ми ро вић, Ми сли о до бру и злу, Пе тров град 2002, 83.
18  Уп. Jo van Pa vle II, Enc. Ve ri ta tis splen dor, 87: AAS 58 (1966), 1048–1049.
19  Гри го ри је Ни ски ка же да је чо век бла жен за то што је об да рен сло бо дом. Сло бо да 

иш че за ва ако се чи ни у ко рист зла. До бро и исти на је не мо гу ће без сло бо де, а сло бод ни из-
бор гу би вред ност ако се би ра зло. Ви ди Људ ска пра ва у хри шћан ској тра ди ци ји (ур. Ра до-
ван Би го вић), Бе о град, 2009, 11–17.
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бо да је љу бав“.20 Та кав чо век у се би из гра ђу је пле ме ни ту и од го вор-
ну сло бо ду.

Сло бо да и од го вор ност

Као лич но сти по ла зи мо од то га да се на ше људ ско де ло ва ње не 
мо же одво ји ти од од го вор но сти.21 Сло бо да уте ме ље на у он то ло шкој 
струк ту ри људ ског би ћа има на ро чи то зна че ње у те о ло шкој пер спек-
ти ви, где је као ко рен од го вор но сти усме ре на ка д/Дру го ме. Дру ги је, 
да кле, мо гућ ност и дар – про стор за оства ре ње са мо тран сце ден ци је 
и се бе да ва ња. Кла сич ни грч ки иде ал чо ве ка као са мо све сног и са мо-
од го вор ног би ћа при хва ти ла је и Цр ква. Сло бо дом се чо век из ба вља 
из гли ба ано ним но сти – аморф ног де ло ва ња ли ше ног од го вор но сти 
– али се исто та ко мо гућ но шћу сво је од лу ке мо же (по)вра ти ти у ано-
ним ност. Сло бо да чо ве ку омо гу ћа ва да пре у зме од го вор ност за соп-
стве на де ла, док га ма њак сло бо де мо же за у зда ти и оне спо со би ти у 
то ли кој ме ри да чо век до жи ви пра ву ег зи стен ци јал ну дра му.

Чо ве ко во бу ђе ње за од го вор ност је сте оства ри ва ње ње го ве сло-
бо де. Исто вре ме но, тре ба на по ме ну ти да је од го вор ност од нос22, и то 
тро јич ни од нос. Сва ко од нас је од го во ран за се бе, дру гог и тре ћег. Ка-
ко об ја шња ва Ши ја ко вић „ја сам од го во ран за дру гог и од го во ран сам 
пред Тре ћим, ко ји је Пра-Дру ги, искон ски Дру ги, на и ме Пр ви.“23 Сло-
бо да, сто га, мо ра у на ма ја ча ти во љу за од го вор ност.

Бу ду ћи да је ство ре ње, чо век је део тво ре ви не као ми кро ко смос24 
(свет у ма лом), али је исто та ко и ство ре ње ко ме је пру же на мо гућ-
ност да пре ва зи ђе сво ју да тост. Би ло ка ко би ло, чо век је би ће мо гућ-
но сти. Али упра во та мо гућ ност да би ра (из ме ђу до бра и зла), при-

20  Ни ко лај Бер ђа јев, Сми сао ства ра ла штва, Ло гос, Бе о град 2014, 6.
21  „Лич ност је услов без ко га не ма сло бо де“. Cf. Бо го љуб Ши ја ко вић, При су ство 

тран сцен ден ци је: хе лен ство, хри шћан ство, фи ло зо фи ја исто ри је, Слу жбе ни гла сник, Бе о-
град 2013, 94.

22  Чо век је по зван да у се би пре по зна бо жан ски лик (лич ност) и да се од но си пре ма 
се би и дру ги ма као пре ма лич но сти ма. „Ово од но ше ње је од лу чи ва ње и од го вор ност, а то је 
сло бо да“. Уп. Бо го љуб Ши ја ко вић, При су ство тран сцен ден ци је: хе лен ство, хри шћан ство, 
фи ло зо фи ја исто ри је, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2013, 94.

23  Бо го љуб Ши ја ко вић, При су ство тран сцен ден ци је: хе лен ство, хри шћан ство, фи
ло зо фи ја исто ри је, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2013, 16.

24  Са др же ћи у се би и ду хов ни и ма те ри јал ни свет, чо век је цен тар тво ре ви не. Као та-
кав, чо век је ми кро ко смос. Чо ве ков циљ је да об у хва ти и ује ди ни це ло ку пан свет.
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ста вља му још ве ћу од го вор ност – од го вор ност за спа се ње це ло куп-
не тво ре ви не.25 Сто га је од го вор ност при сут на пре сва ког на шег по-
ступ ка, са са зна њем да суд би на тво ре ви не за ви си од нас и на ших сло-
бод них од лу ка.

Ства ра лач ка сло бо да

„Тај на сло бо де је та ко ђе и тај на ства ра ла штва.“26 Као ико на и по-
до би је Твор ца, људ ска при ро да је par ex cel len ce ства ра лач ка. „Сло бо-
да је основ но уну тра шње обе леж је сва ког ство ра ко ји је на чи њен по 
ли ку и по до би ју Бо жи јем.“27 Су штин ску сна гу сло бо де не ки са вре ме-
ни те о ло зи ви де као кре та ње „ка љу ба ви и ства ра ла штву“.28 По треб-
но је, да кле, осло бо ди ти се од „све та“ за рад ства ра ла штва но вог жи-
во та.29 То је пут осло ба ђа ња од гре ха и при ку пља ња сна ге за бо го чо-
ве чан ски жи вот. Та кав бо жан ски жи вот дат је љу ди ма кроз са рад ни-
штво са Бо гом (1. Кор. 3, 9). Чо век је Бо жи ји са ства ра лац. Сâм ства ра-
лач ки чин већ је осло ба ђа ње. Чо ве ков за да так је да од па лог све та на-
чи ни „но ви свет ле по те“.30 По ре чи ма Ни ко ла ја Бер ђа је ва, „сло бо да је 
моћ да се ства ра ни из че га, моћ ду ха да не ства ра из при род ног све-
та, већ из се бе.“31 Моћ ства ра ња но вог, чо ве ка чи ни по бед ни ком ко ји 
сво јом сло бо дом у се би оте ло тво ру је оно нај бо ље, а пре све га ге ни-
јал ност, сме лост и та лен то ва ност.

Ства ра лач ка тај на људ ске при ро де от кри ва се у чо ве ко вом ства-
ра лач ком из ра жа ва њу. Чо век је по зван да сво јом ства ра лач ком сло бо-
дом учи ни за хват у исто ри ји. Ства ра ла штвом се у чо ве ку от кри ва де-
чи ја спон та ност и отво ре ност ка Хри сту ко ји до ла зи.

Ства ра ла штво је пут од не га тив не до по зи тив не сло бо де. Ства ра-
лач ким до га ђа јем чо век пре о бра жа ва свет, и у то ме се про ја вљу је ње-

25  „Бог је чо ве ку дао за стра шу ју ће зна чај ну уло гу. Чо век је од го во ран за спа се ње тво-
ре ви не.“ Ро ми ло Кне же вић, „Ре ста у ра ци ја као пре о бра жа ва ње Те ла Хри сто вог“, Но ви не Бе
о град ског чи та ли шта 33-34-35, Бе о град 2008,  8.

26  Ни ко лај Бер ђа јев, Исти на и от кро ве ње, Ло гос, Бе о град 2016, 58.
27  Ни ко лај Бер ђа јев, Фи ло со фи ја сло бо де II, Ло гос, Бе о град 1997, 127.
28  Јо ван Зи зју лас, За јед ни ца и дру гост: да ље сту ди је о лич но сти и Цр кви, По жа ре-

вац 2011, 41.
29  Уп. Ни ко лај Бер ђа јев, Сми сао ства ра ла штва, Ло гос, Бе о град 2014, 5.
30  Ро ми ло Кне же вић, „Истин ска умет ност ства ра веч ност“, По ли ти ка, до да так „Кул-

ту ра-Умет ност- На у ка“, 11. април 2015.
31  Ни ко лај Бер ђа јев, Сми сао ства ра ла штва, Ло гос, Бе о град 2014, 127.
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го ва сло бо да. Шта ви ше, „и Бог оче ку је од чо ве ка ан тро по ло шко от-
кри ве ње ства ра ла штва, по што је са крио од ње га пу те ве ства ра ла штва 
и оправ да ње ства ра ла штва, у име ње го ве бо го ли ке сло бо де“32 Као чин 
бо го ли ке сло бо де, ства ра ла штво се зби ва у Ду ху Све то ме. Јер где је 
Дух Го спод њи он де је сло бо да (2. Кор. 3, 17).33

Ре чи ма про фе со ра Је вре мо ви ћа: „Би ти сло бо дан ни је тек, на про-
сто, би ра ти.“34 Да кле, сло бо да ни је са мо пу ки из бор35 од ре ђе ног пу та 
или од лу ке, већ је она ства ра лач ка си ла чо ве ко ва. „Сло бо да је не рас-
ки ди во по ве за на са ства ра ла штвом.“36 Чо ве ко во ства ра лач ко де ло ва-
ње на ди ла зи де тер ми ни зам, и ти ме се су прот ста вља ну жно сти.

За кљу чак

Сло бо да ни је са мо не ка спе ци фич на мо гућ ност чо ве ко вог би-
ћа да би ра, тј. да на се бе пре у зме из ве сни чин из бо ра. Та кво схва та-
ње сло бо де је по вр шно и бе са др жај но. На и ме, сло бо да је чо ве ко ва 
спо соб ност (са мо вла сност) ко јом се бе узи ма у сво је ру ке, а ства ра-
њем про на ла зи сво је оства ре ње. Осим у ства ра ла штву, чо век се мо же 
оства ри ти у пре да ва њу дру го ме у љу ба ви. Ко се пре да овој сло бод ној 
љу ба ви, тај се на ла зи у ста њу да ри ва ња, те је пре ма дру ги ма у ста њу 
ду бо ке сло бо де.

На кра ју, опет се по ста вља кључ но пи та ње: Шта је сло бо да? Ка-
ко под не ти тра ге ди ју сло бо де? Мо жда би смо мо гли за кљу чи ти да сло-
бо да ни је са мо осло ба ђа ње од на ше по ро бље но сти стра сти ма37, ка ко 
се то обич но на во ди у хри шћан ским спи си ма. То је ва жан аспект сло-
бо де, али са мо као део људ ске де лат но сти. Та кво осло бо ђе ње не ис-

32  Ни ко лај Бер ђа јев, Сми сао ства ра ла штва, Ло гос, Бе о град 2014, 82.
33  Због то га је Дух – Дух сло бо де де це Бо жи је. По јам сло бо де ов де озна ча ва сло бо ду 

од смр ти за жи вот, тј. мо гућ ност ис пу ње ња за по ве сти љу ба ви, ко ја је пр ви плод Ду ха. Ду хом 
Све тим се у на ша ср ца усе ли ла љу бав Бо жи ја. Сло бо да од смр ти у Ду ху под ра зу ме ва во ђе-
ност Ду хом Све тим. Ова сло бо да омо гу ћу је да Бо гу кли че мо: „Ава, Оче!“ (Рим. 8, 15).

34  Пе тар Је вре мо вић, Би ће/Ра су тост, Гра ма тик, Бе о град 2014, 202.
35  Сло бо да из бо ра ни је пу но ћа сло бо де; на про тив, она је ње но из ви то пе ре ње. Истин-

ска сло бо да је јед но став на, не раз де љи ва, и са сто ји се у не по ко ле бљи вом стре мље њу ка Бо-
гу. Оп шир ни је о ово ме ви ди Ге ор ги је Фло ров ски, Ис точ ни Оци VVI II ве ка, Хи лан дар 1998, 
215–248.

36  Ни ко лај Бер ђа јев, Исти на и от кро ве ње, Ло гос, Бе о град 2016, 61.
37  „Fre e dom is not only li be ra tion from the en sla ve ment of pas si ons. Li be ra tion from pas-

si ons Berdyaev se es as only one part of hu man ac ti vity.“ Cf. Ro mi lo Kne že vić, „On Fre e dom, Cre-
a ti vity and Hypo sta tic Prayer“, Phi lot he os, Bel gra de 2011, 270–275.
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цр пљу је бо гат ство и сло је ви тост људ ске лич но сти. За то овај при ступ 
мо же мо на зва ти „не га тив ном ан тро по ло ги јом“. По зи тив на ан тро по-
ло ги ја из раз је те сне ве зе ства ра ла штва сва ке лич но сти и оног „аутен-
тич ног“ у њој. Та по себ ност је не до ку чи ва тај на – као тај на људ ске 
при ро де. Да кле, са мо онај ко ји је осло бо ђен од стра сти и ко ји ства ра, 
је сте пот пу но сло бо дан.

Син те за свих на ве де них уви да у ве зи са чо ве ко вом сло бо дом мо-
гла би се крат ко фор му ли са ти на сле де ћи на чин:

Чо век као Бо жи ја сли ка по се ду је искон ску спо соб ност да се у 
овом жи во ту од лу чи. Веч ност му је ста вље на у ру ке. Оту да, след стве-
но, но си бре ме од го вор но сти за сво је од лу ке. Жи вот на ра дост до ла зи 
из ства ра лач ког прег ну ћа. Она нам до но си ве дри ну Ду ха Све тог, ко ја 
нас чи ни сло бод ни ма. А све то за ви си од од го вор но сти ко ју као хри-
шћа ни раз ви ја мо и при ме њу је мо у сва ко днев ном жи во ту. „Би ти сло-
бо дан и од го во ран – то зна чи да ва ти сми сао исто риј ском до га ђа њу.“38 
У хри шћан ству, чо век се увек бо ри са де тер ми ни змом, кроз уче шће 
у бо жан ском жи во ту. „Чо век је за и ста сло бо дан тек ка да је у за јед ни-
ци са Бо гом, ко ја је уза јам но обо га ћи ва ње.“39 Хри шћан ско схва та ње 
сло бо де се те ме љи у Хри сту, јер нас је Он за сло бо ду осло бо дио (Гал. 
5, 1). Ње гов бла ги Дух опри сут њу је на шу осло бо ђе ну сло бо ду. Бла-
го дат Ду ха Све то га је, за пра во, нај ви ша сло бо да. То је сло бо да Бо жи-
је спон та не де це, ко ја се зо ву Цр ква. Мно го је зва них на сло бо ду (Мт. 
22, 14). Пут ова ко схва ће не сло бо де во ди у жи вот. Ме ђу тим, „ма ло их 
је ко ји га на ла зе“ (Мт. 7, 14).
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Abstract:

The author deals with the relationship of man as a personhood and freedom. The man 
is free, and by that he is radically different from every other reality so that everything he is, 
even the God give or not give his consent. In this paper we consider the notion of freedom 
established in Scripture, patristic tradition and modern theological thought. In particular, 
we focus on the Christian understanding of freedom with regard to the New Testament, 
patrological and contemporary theological developments. The paper deals with the idea 
of   freedom since its inception under the auspices of the Church, the later development, 
definition of freedom as „positive“ and „negative“, and especially this first form of freedom. 
Freedom is seen as a function of personality permanently defined for the love. Comparative 
analysis of several examples of concept of freedom developed by the author of texts of 
Scripture, the fathers of the Eastern traditions and contemporary theologians is main goal 
of this paper. Our paper can be considered as a contribution to Christian understanding of 
freedom from the perspective of the Orthodox theological anthropology.

Keywords: anthropology of freedom, positive freedom, negative freedom, autocratic 
person, responsibility, creative freedom
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Appendix

SLOBODA
Janko N. Ivanović

Slobodu svi hoće
svi je traže
žele
u nju vjeruju
s njom se nadaju
pogrešno je imenuju
ne znajući
da si samo Ti
Sloboda

bez Tebe
slobode nema
u Tebi
sve je sloboda:
Sloboda Duha
i Vječnost

bez takve Slobode
život je ništa41

41  Ivanović, J. (1989). Sloboda. Crkva u svijetu: Crkva u svijetu, 24(3), 264-264. Преузето 
са сајта http://hrcak.srce.hr/85575.





DRAGUTIN MATAK1

UDK: 227: 22.07: 232.37:241.36, izvorni znanstveni rad, datum prijema: 11.7.2017.

KRŠĆANSKI IDENTITET I SLOBODA  
U PAVLOVOJ POSLANICI GALAĆANIMA

Rezime:

Pavlova poslanica Galaćanima prva je knjiga Novoga zavjeta i neke je vrste uvod u 
ostale Pavlove poslanice kao i cijeli Novi zavjet. Incident u Antiohiji Sirijskoj (Gal 2,11–
14) pokrenuo je raspravu o kršćanskom identitetu sačinjenom oko Mesije Isusa u skladu 
s Božjim zavjetnim obećanjima Abrahamu koja donose blagoslove svim narodima. Slije
de glavne teme o kojima se raspravlja u ovom radu: 1. Incident u kršćanskoj crkvi u An
tiohiji Sirijskoj kad su se sukobili apostoli Petar i Pavao i njegove implikacije za dalj
nji razvoj Crkve. 2. Značenje izraza: Pravednost, Židovski Zakon (Tora) i Vjernost Mesi
je Isusa. 3. Praktična duhovna narav kršćanske slobode unutar Božje obitelji kao osnova 
kršćanskog identiteta. Pavlova Galaćanima poslanica s pravom se naziva „Magna Car
ta“ kršćanske slobode.

Ključne riječi: Galaćani, sloboda, Zakon, obećanje, zavjet (savez), pravednost, Pa
vao, Mesija.

Uvod

„Malo je knjiga ostavilo tako trajan dojam na ljudske umove kao Pa-
vlova poslanica Galaćanima.… Ova je poslanica nazvana ’Magna Carta’ 
kršćanske slobode…“2

Krentz je pisao da je „Poslanica Galaćanima temelj svake rasprave o 
onome što je bitno u kršćanstvu“.3 Luther ju je nazvao „moja poslanica,… 
moja Katie von Bora“.4

Čini se opravdanim ustvrditi da je Pavao napisao 49. godine u Antio-
hiji Sirijskoj pastoralno pismo (poslanicu) kršćanskim skupinama (crkva-
ma) koje je osnovao na prvom misijskom putovanju s Barnabom 47. – 48. 
godine u rimskoj provinciji Galaciji. Bilo je to prije Jeruzalemskog sabo-

1  Adventističko teološko visoko učilište, Maruševec kod Varaždina, dmatak@public.car-
net.hr

2  J. B. Montgomery, Galatians, The Expositor’s Bible Commentary, 409.
3  Krentz, Galatians, 13.
4  Luther, Luther’s Works, sv. 26, iv.
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ra (Djela 15,4–35) i prije drugog misijskog putovanja na kojem je djelo-
vao sa svojim pomoćnikom Silom od 50. do 52. To bi značilo da je Posla-
nica Galaćanima prva poslanica koju je napisao apostol Pavao, a time i pr-
va napisana novozavjetna knjiga.5

U odnosu na starozavjetne spise, 27 pisanih dokumenata (knjiga) No-
voga zavjeta opisuju radikalnu promjenu u kojoj Crkva ili nova Božja obi-
telj zauzima mjesto Izraela, starozavjetnog Božjeg izabranog naroda. Od 
teksta koji je kronološki na početku ovog niza knjiga očekivalo bi se da 
bude neke vrste uvod u opis i raspravu o novonastalom stanju nakon do-
laska Mesije (Krista) Isusa. Bog ostaje vjeran svojim zavjetnim obećanji-
ma6 Abrahamu o kojima čitamo u Postanku 12. i 15. poglavlju. I Izrael i 
Crkva se naslanjaju na Abrahama i imaju svoje mjesto u ostvarenju Bož-
jih obećanja. Izrael je, osim vjere vezan i genetski s Abrahamom, dok Cr-
kva nasljeđuje Abrahama kvalitetom duhovnosti. U toj tranziciji neizbjež-
na su bila pitanja: Dolaskom Mesije, Isusa Krista tko predstavlja Božji na-
rod, Božju obitelj? Židovi, kao narod nisu prepoznali Mesiju. Na kome, 
odnosno čemu se temelji identitet nove Božje obitelji? Kroz koga Bog na-
stavlja ostvarivati svoja zavjetna obećanja Abrahamu? Upravo u tom smi-
slu možemo čitati i razumjeti Poslanicu Galaćanima, a ona moćno odgo-
vara na ta pitanja – istina kao uvod, dok ostale Pavlove poslanice i knjige 
Novoga zavjeta dokazuju isto.

Iako svih šest poglavlja ove poslanice na svoj način odgovaraju na 
ova pitanja u ovom radu razmatramo uglavnom ulomak od 11. do 21. retka 
drugog poglavlja. Tu se upoznajemo sa značenjem osnovnih pojmova kao 
što su: opravdanje, djela Zakona i vjernost Mesije Isusa. Izravni kontekst i 
povod za raspravu je incident u kršćanskoj crkvi u Antiohiji Sirijskoj kad 
su se sukobili apostoli Petar i Pavao. Razmatranje ovog ulomka predstav-
lja osnovu za razumijevanje kršćanskog identiteta i nauka o slobodi u me-
đuljudskim odnosima.

5  D. Matak: „Kome i kada je napisana Poslanica Galaćanima,“ Biblijski pogledi, 63-74. (fi-
le:///C:/Users/dmatak/Downloads/MATAK_Kome_i_kada%20(3).pdf)

6  Nauk o Božjem zavjetu (savezu) s buntovnim čovjekom i obećanjima spasenja je opšir-
na tema Biblije Starog i Novog zavjeta i ističe Božju spasonosnu inicijativu koja se ponavlja i ob-
navlja u povijesti. Postanak 3,15 predstavlja prvu najavu Božjih namjera, a Božja zavjetna obeća-
nja Abrahamu i njegovom potomstvu uključuju blagoslove za sve narode. Ta su se obećanja povi-
jesno ostvarivala u životu i misijskom djelovanju Izraela, a u punini se realiziraju prvim dolaskom 
Mesije Isusa i djelovanjem Crkve.
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Incident u Antiohiji Sirijskoj

Incident u Antiohiji Sirijskoj je jedinstven događaj u Pavlovim posla-
nicama i cijelom Novom zavjetu koji zorno prikazuje jednu od najsloženi-
jih i najizazovnijih dvojbi u odnosu između Izraela i Crkve u prvom stolje-
ću. Pavao ga opisuje vrlo koncizno, vjerojatno zato što su pojedinosti bile 
poznate čitateljima. Slijedi opis događaja:11

A kad je Petar stigao u Antiohiju, u lice sam mu se unio negodujući 
jer je zavrijedio osudu.12 Doista, prije no što su stigli neki od Jakova, bla-
govao je zajedno s poganima; ali kad su oni došli, počeo se povlačiti i od-
vajati bojeći se onih iz obrezanja.13 Za njegovim su se licemjerjem pove-
li i ostali Židovi tako da su čak i Barnabu zaveli tom prijetvornošću.14 Ali 
kad sam vidio da se ne vladaju ispravno sukladno istini evanđelja, pred 
svima sam rekao Kefi: „Ako ti, budući da si Židov, poganski živiš a ne ži-
dovski, kako se usuđuješ primoravati pogane da se požidove?“ (Gal 2,11–
14 - moj prijevod.)

Stoljećima se ovaj događaj raznoliko tumačio. Najžešća rasprava se 
vodila u prvim stoljećima. Ebioniti su okrivljavali Pavla, Marcion je na-
pao Petra, Tertulijan je rekao da je Pavlov postupak bio pretjeran, Klement 
Aleksandrijski je tvrdio da „Kefa“ nije Isusov učenik Petar već jedan od 
sedamdesetorice apostola, Origen, Hrizostom i Jeronim su smatrali da su 
Pavao i Petar iscenirali ovaj događaj kako bi dali što snažniju lekciju i ukor 
judaistima, a Augustin je potvrdio Petrovu krivnju i Pavlov pravičan pri-
jekor. Luther staje na Pavlovu stranu i hrabri Petra: „Jer što je Petar? Što 
je Pavao? Što je anđeo s neba? Što su sva druga stvorenja prema predmetu 
opravdanja? Ako ga poznajemo onda smo u jasnom svjetlu; ali ako ga ne 
poznamo, onda smo u najdubljoj tami. … Stoga se ne stidimo da radi obra-
ne istine budemo smatrani i nazvani licemjerima.7

Ova gledišta su i danas prisutna u jednom ili drugom obliku.8 Da bi-
smo potpunije razumjeli ulogu kršćanske crkve u Antiohiji Sirijskoj u kr-
šćanstvu prvog stoljeća prisjetimo se nekih povijesnih opisa iz novozavjet-
ne knjige Djela apostolska.

7  Luther, Luther’s Works, sv. 26, 106.
8  Vidi Richard N. Longenecker, Galatians, Word Biblical Commentary, sv. 41, str. 64-65.
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Crkva u Antiohiji Sirijskoj

Nakon kamenovanja Stjepana bježeći od progonstva u Jeruzalemu, 
kršćani iz Židovstva su osnovali crkvu u Antiohiji Sirijskoj propovijeda-
jući Radosnu vijest samo Židovima. Kad su im se pridružili vjernici iz Ci-
pra i Cirene počeli su propovijedati i Grcima tako da je „velik broj prigr-
lio vjeru“ (Dj 11,19–24). Crkva u Antiohiji Sirijskoj je postala, uz Jeruza-
lem, najznačajnije kršćansko središte. Tu su Isusove sljedbenike prvi puta 
nazvali kršćanima (Dj 11,26). Zapravo, u određenom smislu je i nadmašila 
crkvu u Jeruzalemu jer su tri misijska putovanja apostola Pavla i njegovih 
suradnika organizirana u toj crkvi. Kad su apostoli u Jeruzalemu čuli o na-
pretku crkve u Antiohiji Sirijskoj poslali su tamo Barnabu, koji je pozvao 
Pavla iz Tarsa da mu pomogne u radu crkve. Tu su učenike najprije nazva-
li kršćanima (Dj 11,25–26). Uslijedilo je prvo misijsko putovanje Pavla i 
Barnabe kojom su prilikom osnovali prve crkvene zajednice u južnom di-
jelu rimske provincije Galacije u mjestima Antiohiji Pizidijskoj, Ikoniju, 
Listri i Derbi. Uz oduševljenje objavljivanjem Radosne vijesti doživjeli su 
i progonstvo i dobili batina, naročito apostol Pavao. Po povratku u matič-
nu crkvu u Antiohiji Sirijskoj sređivali su svoje dojmove i opisivali vjer-
nicima u crkvi događanja s dvogodišnjeg putovanja (Vidi Dj 13,1–14,28). 
Da su reakcije na njihovu novu misijsku strategiju bile podijeljene svje-
doči i sazivanje apostolskog sabora u Jeruzalemu na koji su pozvani Pa-
vao, Barnaba i još neki iz crkve (Dj 15). Čini se da je negdje u to vrijeme, 
poslije sabora u Jeruzalemu Petar posjetio crkvu u Antiohiji Sirijskoj i da 
se tada dogodio ovaj incident.9 Pavlovi protivnici jedva su dočekali takvo 
što da bi još uspješnije savjetovali vjernike u Galaciji da ne prihvaćaju baš 
sve što ih Pavao i njegovi suradnici uče. Bio je to povod za pisanje Posla-
nice Galaćanima.

Prikažimo ovaj događaj kao dramu u tri čina:
Prvi čin:
Petar dolazi iz Jeruzalema u posjet crkvi u Antiohiji Sirijskoj. Bio je 

oduševljen skladom i zajedništvom kršćana iz židovstva i kršćana iz po-
ganstva koje se očitovalo u objedovanju za istim stolom. Osim zadovolja-
vanja potrebe za hranom, jesti za istim stolom je imalo mnogostruko zna-

9  Iako Pavao izrijekom ne spominje pismo zaključaka sa sabora u Jeruzalemu iz Djela 
15,23-29, u Galaćanima 2,9 on jasno kaže da je dobio podršku od braće u Jeruzalemu da djeluje 
među poganima.
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čenje. Prema Joachimu Jeremiasu „u židovstvu zajedništvo oko stola znači 
zajedništvo pred Bogom, jer blagovanje prelomljenoga komadića kruha od 
sudionika toga blagovanja predstavlja činjenicu da svi imaju udjela u bla-
goslovu koji je predstojnik kuće izrekao nad nerazlomljenim kruhom.“10 
Stamm i Blackwelder11 objašnjavaju kako je za pobožnog Židova objedo-
vanje bilo vrijeme za opuštanje i razgovor, ali i za međusobno zbližava-
nje i bratimljenje. Jesti bez molitve značilo je prezirati Darivatelja svako-
ga dara. Objedovanje bez razgovora o Tori bilo je poput jedenja hrane žr-
tvovane idolima. Sudjelovanje na poganskim gozbama smatralo se otpad-
ništvom od židovstva. Međutim, Petar se pridružio ovom skladnom sku-
pu kršćana u Antiohiji Sirijskoj i zajedno s njima jeo i sudjelovao u sve-
mu što su takve prigode značile. Imao je Petar iskustvo u druženju s po-
božnim poganima kad se na poticaj u viđenju o „jedenju raznovrsnih ži-
votinja“ našao u domu rimskog kapetana Kornelija (Dj 10,1–43). Također 
se Petar prisjećao kako su farizeji i književnici optuživali Isusa jer se dru-
žio i jeo s grešnicima (Lk 15,2). Dakle, Petar je bio uvjeren da su njegova 
kršćanska braća obraćena s poganstva jednaka pred Bogom njegovoj bra-
ći obraćenoj sa židovstva. Činilo se da je jasno da obraćenici iz neznaboš-
tva ne moraju najprije postati Židovima i obilježiti to obrezanjem kako bi 
onda bili „pravi“ kršćani. Međutim, stvari se kompliciraju i dolazi do inci-
dentnog dijela drame.

Drugi čin:
Kada su u Antiohiju stigli izaslanici iz Jeruzalema, „neki od Jakova,“ 

Petar, Barnaba i kršćani iz Židovstva prestali su jesti za istim stolom s vjer-
nicima iz neznaboštva „ bojeći se onih iz obrezanja.“ Što se zapravo do-
godilo kad su vjesnici iz Jeruzalema došli u Antiohiju? Navodim nekoliko 
paragrafa koje sam već drugdje objavio i koji sugeriraju koga se (ili čega) 
Petar bojao i zašto je popustio pritiscima?12

Burton je već ustanovio da izraz phoboumenos tous ek peritomēs 
(2,12) jednostavno znači „bojeći se obrezanih“, a ne „bojeći se obraćenika 
iz židovstva“.13 Dakle, ’strana koja zagovara obrezanje’ nisu nužno židov-

10  Joachim Jeremias, New Testament Theology,The Proclamation of Jesus. str. 115.
11  Raymond Stamm, T. i Oscar Fisher Blackwelder, The Epistle to the Galatians,The Inter

preter’s Bible. str. 478-479.
12  Dagutin Matak: „Drukčije gledište događaja u Antiohiji (Gal 2,11-14)“ KAIROS  Evan

đeoski teološki časopis, str. 47-56
13  Ernest De Witt Burton, A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the Ga

latians, str. 108.



206 Dragutin Matak

ski kršćani, već jednostavno „Židovi“ ili „obrezani“, koji su opisani rani-
je u Galaćanima 2,7–9. Petar se nije bojao braće, već židovskih vođa iz Je-
ruzalema. Ako uzmemo u obzir ovo razlikovanje između „neki ljudi od Ja-
kova“ i „obrezani“, tada se i čitava situacija u Antiohiji treba razumijeva-
ti u skladu s tim.

Petar se nije uplašio pritiska koji je došao od Jakova i crkve u Jeruza-
lemu. Naprotiv, uplašile su ga vanjske prijetnje u Jeruzalemu, koje nisu bi-
le teološke, već političke po svojoj naravi, a zagovarali su ih vjerski i na-
cionalni židovski ekstremisti. Petar se nije bojao tih ljudi, izaslanika iz Je-
ruzalema, već njihove poruke. Čini se da je Jakov poslao izvještaj o žesto-
koj reakciji od strane nekršćanskih Židova na ono što se zbivalo u Antio-
hiji Sirijskoj.

Problem nije bio samo u tome što su Židovi i pogani ostvarivali zajed-
ništvo u blagovanju, već to što im se pridružio i jedan od glavnih vođa je-
ruzalemske crkve, Petar, po dolasku u Antiohiju Sirijsku. Ekstremisti koji 
su vjerojatno bili povezani sa zelotima, smatrali su to prilikom za novu ra-
ciju nad kršćanima u Jeruzalemu. Čini se vjerojatnim da je Jakov poručio 
ili čak i napisao Petru nešto poput ovoga:

Dragi Petre, progonstva u Jeruzalemu još su jača otkako si otišao u 
Antiohiju. Revnosni Židovi se protive i prijete nam zbog onoga što se do
gađa u Antiohiji. Molim te nemoj biti kamen spoticanja fanatičnim Židovi
ma i zelotima sudjelujući s našim vjernicima iz poganstva u javnim gozba
ma. Naši su životi ugroženi. Pozdravi svu braću, i zamoli ih da imaju ra
zumijevanja za našu situaciju.

Ako je temeljno načelo u politici konformizam i pragmatizam umje-
sto same istine, onda se događaj u Antiohiji Sirijskoj lijepo uklapao u ta-
kav manevar. Prema tezi Roberta Jewetta: „Židovski kršćani u Judeji bi-
li su potaknuti pritiskom zelota u nomističku kampanju među svojom kr-
šćanskom braćom potkraj četrdesetih i početkom pedesetih“,14 što je pota-
knulo nacionalizam i jačanje antagonizma protiv pogana. S druge strane, 
Petar je javno propovijedao u Kornelijevu domu: „Sad uistinu shvaćam da 
Bog nije pristran, nego – u svakom je narodu njemu mio onaj koji ga se bo-
ji i čini pravdu“ (Dj 10,34–35). Dakle, teološki, bio je svjestan tog proble-
ma, no u situaciji opasnoj po život, pokušavao je biti diplomatski mudar. 

14  Robert Jewett, “The Agitators and the Galatian Congregation,” The New Testament Stu
dies, no. 17 , str. 205.
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Još u jednom incidentu, ovaj put u Jeruzalemu, apostoli su popustili priti-
sku fanatičkih Židova.15

Zahtjev iz Jeruzalema bio je toliko razuman i dojmljiv, da ga nije bi-
lo lako zanemariti. Uostalom, životi kršćana u Jeruzalema bili su ugrože-
ni. Nema naznaka da je crkva u Antiohiji Sirijskoj bila pod bilo kakvim na-
srtajima židovskih ekstremista jer je vjerska i nacionalna struktura njiho-
va društva bila uglavnom nežidovska. Možda su ove prilike u Jeruzalemu 
mogle pružiti određeni alibi Barnabi i ostalim pobožnim kršćanima iz ži-
dovstva koji su slijedili Petrov primjer. Kršćani iz židovstva koji su morali 
napustiti Jeruzalem zbog progonstva dobro su znali koliko može biti opa-
sna židovska nacionalna mržnja. Neki od njih jedva su spasili živote bje-
žeći od nje i zato su i izbjegli u Antiohiju Sirijsku.

Bez obzira na ove, čini se, opravdane kompromise i razumljive razlo-
ge za „umjerenije“ druženje s kršćanima iz neznaboštva, što se je očitova-
lo podjelom među kršćanima, Pavao je jasan i određen u svojem istupu. Na 
prvi pogled, mogli bismo ga čak smatrati zadrtim fundamentalistom koji 
nema smisla za međureligijski dijalog.

Treći čin:
Pavao je nazvao ovo ponašanje licemjerjem i energično i javno preko-

rio je Petra. Gotovo da zamišljamo Pavla kako je dohvatio Petra za revere 
i kako ga trese ne bi li Petar shvatio što se događa. Pavlovi su osnovni ar-
gumenti bili jasni budući da je savršeno poznavao mentalitet vjerskih ek-
stremista: Židovski vjersko-nacionalni pritisak ne smije biti jači od stvar-
nosti Kristova događaja po kojem ostvarujemo zajedništvo u novoj Bož-
joj obitelji pomoću koje se ostvaruju Božja zavjetna obećanja Abrahamu o 
blagoslovu svim narodima. Ako odanost Kristu nije iznad svakog drugog 
opredjeljenja, onda i kršćani iz poganstva mogu poželjeti uvoditi sadrža-
je svojeg prijašnjeg načina življenja u kršćanstvo. Pavao je odlučio riješi-
ti situaciju na izravan način. Budući da je raskol bio javan, Pavao je jav-
no ukorio Petra.

15  Čini se da je među ranim kršćanima u Jeruzalemu postojao određeni vid snažne osjetlji-
vosti za židovsko javno mnijenje. Jedan takav primjer za vrijeme Pavlova života bio je takozvani 
„incident u Jeruzalemu“. Vraćajući se sa svoga trećeg misijskog putovanja 57./58. godine, Pavao 
je došao u Jeruzalem, a braća su ga radosno primila. No dali su mu loš savjet koji pokazuje koliko 
su bili neodlučni oko snažnog židovskog pritiska. Ljubazno su zamolili Pavla da udovolji Židovi-
ma koji su se strogo držali zakona, sudjelujući u obredu čišćenja u Hramu, zajedno s još četvoricom 
muškaraca koji su se bili zavjetovali. Pavao je učinio ono što su tražili, i od slobodnoga čovjeka po-
stao zauvijek zatočenik koji je bio optužen od Židova iz Azije, uhićen, prebačen iz jednoga zatvora 
u drugi sve do konačnoga izručenja u Rim gdje je umro kao mučenik (Dj 21,17-40).
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Pavao nikada nije napao Petrov apostolski autoritet ni njegov položaj 
u Kršćanskoj Crkvi. Naprotiv, prihvatio ga je kao jednoga od stupova u Cr-
kvi (Gal 2,9). Nema sumnje da su Pavao i Petar, vjerojatno i Barnaba ima-
li dugačak razgovor nakon ovog ispada. Međutim, u crkvi u Aniohiji Si-
rijskoj ostalo je pitanje što je ispravno i „pravedno“ učiniti u takvim prili-
kama, prigrliti Mesiju Isusa i Njemu vjerovati ili se ravnati prema Zakonu 
(Tori), obrezati se i onda postati „pravi“ kršćani koje će i Židovi lakše pri-
hvatiti, jer će ih smatrati obraćenicima u židovstvo – obrezanima.

Poštujući neposredni kontekst drugog poglavlja Poslanice Galaćanima, 
ulomak koji slijedi (15–21) nudi teološki odgovor na to pitanje i opisuje što 
je ispravno, osloniti se na vjernog i pouzdanog Krista (pisteōs Khristou) , i 
na tome temeljiti svoj identitet ili je ispravno držati se židovskog Zakona, 
Tore, (ergōn nomou) koja je oblikovala vjersko-nacionalni identitet Izraela-
ca kao Božjeg izabranog naroda. Može se činiti da se ovaj događaj odnosi 
samo na društveno usuglašavanje i približavanje dvije suprotne vjersko-kul-
turološke sredine koje valja obuzdavati borbom protiv predrasuda, među-
tim u pitanju su daleko dublje vjerske implikacije. Osnovna pitanja na ko-
ja je valjalo odgovoriti su bila: Tko je Božji zavjetni narod, Božja nova obi-
telj? Je li to Izrael ili Crkva po kojoj će se, prema izvornom obećanju Abra-
hamu, blagoslivljati „sva plemena na zemlji“ (Postanak, 12,2). U dvojbi ko-
ju je incident u Antiohiji Sirijskoj učinio javnom valjalo je jasno odgovoriti 
na pitanja: Tko je u pravu? Tko je „pravedan?“ Jesu li su to Petar i Barnaba 
koji nastoje ukomponirati židovstvo (vršenje Zakona - Tore) u kršćanstvo, 
ili Pavao, koji priznaje samo Mesiju, Krista Isusa kao središte i jamstvo no-
ve Božje obitelji u skladu sa zavjetnim obećanjima Abrahamu?

Pavlovo sažeto teološko objašnjenje Petru i Barnabi

Tekst koji slijedi nakon opisa incidenta predstavlja Pavlov upravni 
govor i trebalo bi ga označiti navodnim znacima od retka 14b do 21, što 
mnogi biblijski prijevodi ne čine. Zajedno s Richardom B. Haysom razu-
mijemo ga kao nedjeljivu cjelinu i „koncizni sažetak tema cijele poslani-
ce.“16 Nema sumnje da su međusobni razgovori potrajali i da se ta tema17 

16  Richard B. Hayes, The Letter to the Galatians, u The New International Bible, Vol. XI, 
str. 230.

17  Rasprava se svodila na obrezivanje muške djece - što je bio simbol židovskog identi-
teta u poganskom svijetu - a to je sada postao „vrući krumpir“ u definiranju kršćanskog identite-
ta. Isto, str. 228.
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iznova tumačila i pojašnjavala u drugim sredinama i drugim Pavlovim po-
slanicama kao što su poslanice Rimljanima, 1. Korinćanima i Kološanima. 
James Dunn smatra da je ovaj događaj oblikovao budući Pavlov misionar-
ski rad i da je pružio uvid u ono što je postalo Pavlovom središnjom teo-
loškom temom.18 Citirajmo samo 16. redak kako ga čita poznati škotski bi-
bličar Nikolas Thomas Wright – moj prijevod s engleskog:

Ali znamo da čovjek nije proglašen „pravednim“ pomoću djela židov-
skog Zakona, već kroz vjernost Isusa Mesije.

Zato smo i mi vjerovali u Mesiju, Isusa: da bismo i mi mogli biti pro-
glašeni „pravednima“ na osnovi Mesijine vjernosti, a ne na temelju djela 
židovskog Zakona. Shvaćate, na toj osnovi nijedno stvorenje neće biti pro-
glašeno „pravednim.“

Izdvojimo ključne izraze u tekstu: Proglasiti pravednim (dikaioutai); 
proglasiti pravednim pomoću djela židovskog Zakona, (ergōn nomou); 
proglasiti pravednim kroz vjernost Isusa Mesije (pisteōs Iēsou Khristou). 
Osnovno značenje ovih izraza proizlazi iz neposrednog konteksta što je 
stvarni neugodni događaj u crkvi u Antiohiji Sirijskoj. Ovi izrazi imaju i 
druga značenja, zavisno od konteksta. Kad je riječ o dijeljenju pravde pr-
va je pomisao sudište, mjesto gdje se sprovodi pravda. Uostalom Bog je 
„pravedni sudac“ (2 Tim 4,8) koji će svima suditi. Međutim, neposredni 
kontekst 16. retka nas ne vodi u sudnicu, već u blagovaonicu (11–14). Sa-
mo jedenje i izbor hrane nije u fokusu, već tko s kim sjedi za stolom i je-
de. Da je to bilo važno pitanje za mnoge u Palestini toga vremena dokazu-
je i opisani incident u kršćanskoj crkvi u Antiohiji Sirijskoj koji je izravni 
kontekst cijelog ulomka 15–21. N. T. Wright ističe ovo obilježje kontek-
sta: „Pavao nije na sudištu, već za stolom gdje se objeduje. … suočen s et-
ničkim tabuom jedenja…“19 Valja odgovoriti na pitanje tko je zauzeo „pra-
vedan“ ispravan stav, Petar ili Pavao?

Proglasiti pravednim (dikaioutai)

Izvorno novozavjetno značenje izvedenica grčkog glagolskog korije-
na dik kao što su, dikaioō (biti pravedan), dikaiousunē (pravednost) i di
kaios (pravedan), nalazimo u hebrejskim izrazima Staroga zavjeta. Izra-

18  James D. G. Dunn, ‘’The Incident at Antioch (Gal 2,11-18)’’, Journal for Study of the 
New Testament 18 (1983), 41.

19  Nicholas Thomas Wright, Justification, str. 116.
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zom caDDîq – Bog je opisan kao sudac pravedni (´élöhîm šôpë† caDDîq 
- (Ps 7,12), a pravednost, cidqä|tkä je Njegova „k’o Božji vrhunci“ (Ps 
36,7). Istim atributima su opisani ljudi. Noa je bio čovjek pravedan caDDîq 
(Post 6,9; 7,1 itd.), a imenicom cüdäqâ pravednost Bog časti Abrama ko-
ji mu vjeruje (Post 15,6). Kad je riječ o ljudima koncept pravednosti upu-
ćuje na moralno korektno ponašanje, dok se u odnosu na Boga ističe Nje-
gova spasonosna, zavjetna pouzdanost kao i eshatološki sudbeni akt. Bog 
je sigurni Spasitelj, kao i pravedni Sudac.20 Kad je riječ o slojevitom zna-
čenju imenice pravednost (diakiosunē) N. T. Wright zapaža: „Jednostavno 
nemamo suvremenu englesku (njemačku ili francusku) riječ ili jednu frazu 
koja bi objedinila široko moralno i ’odnosno’ značenje, kojem valja dodati 
prizvuk sudnice, … dimenziju božanskog saveza s Izraelom i sve to smje-
stiti unutar globalnog narativa koji je usmjeren ka konačnom sudu kad će 
Stvoritelj konačno ispravno staviti sve na svoje mjesto.“21 Biblijsko zna-
čenje ovog izraza je prebogato da bismo ga mogli obuhvatiti ovim krat-
kim osvrtom, međutim ovaj nam se uvid čini dovoljnim da bismo pojasni-
li značenje izraza u Pavlovoj teološkoj raspravi u povodu incidenta u An-
tiohiji Sirijskoj. U potrazi za svojim kršćanskim identitetom je li ispravno 
„pravedno“ osloniti se na djela Zakona ili vjernost Mesije, Isusa Krista?

Djela zakona (ergōn nomou)

Od razumijevanja ovoga izraza zavisi i daljnje tumačenje cijeloga 
teksta. Tradicionalno reformacijsko razumijevanje izraza djela zakona od-
nosi se na vjernikove napore da svojim dobrim i moralnim djelima uvjetu-
je Božju naklonost i zaradi spasenje – dakle, radi se o legalizmu. Za refor-
matore to ne dolazi u obzir jer oni protestiraju protiv sinergističke dogme 
o spasenju po kojoj čovjek svojim djelima – često u obliku pokora – može 
i treba, bar donekle, zaslužiti Božju naklonost i postati dijelom Božjeg na-
roda – Crkve. Za Luthera se „djela zakona“ odnose na sve što nije milost,22 
a poznato je da je spasenje samo milošću (sola gratia.) Bez obzira radi li 
se o djelima ceremonijalnog zakona (kao obrezanje) ili Deset zapovijedi 

20  Vidi, Horst Balz i Gerhard Schneider, urednici, Exegetical Dictionary of the New Testa
ment, sv. I, str. 326.

21  Nicholas Thomas Wright, Paul and the Faithfulness of God: Parts III and IV, str. 801.
22  Martin Luther, Commentary on Galatians, str. 65. 
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prema načelu ’ljubi Boga i bližnjega…’ (Mt 22,37–39) djelima zakona se 
nitko ne može opravdati pred Bogom.23

Na ovakvo razumijevanja izraza „djela Zakona“ među prvima je rea-
girao profesor Novoga zavjeta Sveučilišta Duke u Sjevernoj Karolini i je-
dan od prvih promicatelja „Novog pristupa Pavlu“ (New Perspective on 
Paul), Ed Parish Sanders. Sanders je smatrao da je glavni problem s ko-
jim se suočavamo u proučavanju Pavlovih spisa „prebacivanje protestant-
sko-katoličke debate u drevnu povijest, s tim što judaizam preuzima ulo-
gu katolicizma, a kršćanstvo ulogu protestantizma“.24 Dalje on pojašnjava 
i kaže da su Židovi već izabrani narod u zavjetnom odnosu s Bogom. Oni 
ne trebaju vršiti Zakon da bi postali Božja djeca, već da bi to ostali i da-
lje. Richard B. Hayes smatra da je to karikatura judaizma,25 a N. T. Wright 
primjećuje da reformacijska tradicija „voli mrziti“ koncept moralnih „do-
brih djela.“26

N. T. Wright uvjerljivo zaključuje da je izraz „djela Zakona“ ili vrše-
nje Zakona značio „živjeti kao Židov“ (Gal 2,14) odvojeno od „grešnika 
iz poganstva“ (Gal 2,15).27 Ovo se značenje savršeno uklapa u neposredni 
kontekst incidenta u Antiohiji Sirijskoj. On smatra da je Zakon (Tora) obli-
kovao Izraelce kao narod. Dobili su ga na Sinaju kad je definirana njihova 
uloga kao izabranog naroda. Međutim, dolaskom Mesije i osnivanjem no-
ve Božje obitelji - Crkve njihova je misija završena. Svrha i uloga Zako-
na (Tore) je bila određena vremenom. Dolaskom Mesije nešto se novo do-
godilo. Tora i starozavjetni proroci su najavljivali dolazak vrhunca Bož-
je spasonosne aktivnosti u djelu Mesije. U skladu sa svojim izvornim za-
vjetnim obećanjem Abrahamu Bog uspostavlja novi savez s narodom – Cr-
kvom - čiji se identitet formira oko vjerodostojnosti Isusa Krista. Svatko 
tko vjeruje da je Isus dostojan povjerenja postaje dionikom Božjih blago-
slova. Ovakav izraz povjerenja koji se dokazuje uzornim i nesebičnim ži-
votom nije „dobro djelo“ već obilježje „bedž“28 pripadnosti Božjoj obitelji.

23  Martin Luther, Lectures on Galatians 1535, Chapters 14, u Luthers Works, sv. 26, str. 
122.

24  E. P. Sanders, Paul and Palestinian Judaism: A Comparison of Patterns of Religion , 
str. 57.

25  Richard B. Hayes, The Letter to the Galatians, str. 239.
26  N. T. Wright, Justification, str. 117.
27  Isto.
28  Nicholas Thomas Wright, Paul and the Faithfulness of God: Parts III and IV, str. 968.
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Vjernost Isusa Krista (pisteōs Iēsu Khristou)

U Galaćanima 2,16 prvi put se spominje izraz opravdanje po vjeri Isu-
sa Krista. Sve su tri imenice u genitivu, a imenice Iēsu Khristou mogu se 
čitati kao subjektni ili objektni genitiv. Ako je Isus Krist objekt vjerova-
nja onda prijevod glasi „vjera u Isusa Krista“, a ako je subjekt onda je Isus 
Krist taj koji je vjeran i pouzdan, a prijevod je „vjernost Isusa Krista.“ Bi-
bličari su podijeljeni oko čitanja ovih izraza. S obzirom na izraziti kon-
trast u kontekstu između Zakona i Mesije podržavamo stajalište Richarda 
Hayesa i drugih koji smatraju da „pistis Iēsu Khristou znači ’vjernost Isu-
sa Krista’ kako je prikazana u samopožrtvovnoj smrti.“29 Na pitanje koga 
Bog smatra pravednim i ispravnim u podjeli u crkvi u Antiohiji Sirijskoj, 
odgovor je izravan: Onoga tko ne dokazuje svoju ispravnost na „staroj sla-
vi“ i prošlom identitetu Izraelskog naroda (Zakonu), već u Kristovoj vje-
rodostojnosti (zavjetnoj odanosti i vjernosti) na osnovi koje je spreman i 
slobodan bez obzira na vanjske i unutarnje pritiske sjesti za stol sa svakim 
čovjekom koji gradi životni identitet i smisao oko vrijednosti za koje Me-
sija Isus Krist živi i umire. Budući da ovo sažeto Pavlovo izlaganje daje 
ton cijeloj poslanici u nastavku bismo očekivali više o kršćanskoj slobo-
di koja ujedinjuje i spaja u jednu Mesijinu obitelj. Upravo to i nalazimo u 
tekstu koji slijedi.

Kršćanski identitet temeljen na vjerodostojnosti Mesije oslobađa

Univerzalni blagoslovi za cijeli svijet i aktivno prakticiranje slobode 
izraziti su motivi koji slijede u tekstu.

U trećem poglavlju Pavao prvi put spominje izraz Duh (pneuma) i pri-
družuje ga vjeri nasuprot Zakonu, što će biti jedna od glavnih tema posla-
nice – (vidi Gal 5,16–26). U prvih pet redaka trećeg poglavlja slijede tri 
retorička pitanja koja kontrastu „Zakon“ – „Vjerni Mesija“ dodaju suprot-
nost „Duh“ – „tijelo.“30 Jedan od Pavlovih zaključaka po tom pitanju je: 
„Ako vas Duh vodi, niste pod Zakonom“ (Gal 5,18). U Rimljanima posla-
nici dodaje: „Ta zakon Duha života u Kristu Isusu oslobodi me zakona gri-
jeha i smrti“ (Rim 8,2).

29  Richard B. Hayes, The Letter to the Galatians, str. 240.
30  Vidi, J. Louis Martyn, Galatians, str. 281-294.
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U Božjem zavjetnom obećanju Abrahamu jednako su blagoslovljeni 
svi narodi, uključujući i pogane, što nikako ne isključuje Židove, naravno 
one koji su spremni osvježiti i uskladiti svoj vjersko-nacionalni identitet 
sa stvarnošću Mesije. Svi, bez razlike koji vjeruju sinovi su i baštinici bla-
goslova obećanih Abrahamu (3,6–9). Jedno od najuvjerljivijih obilježja is-
tinske pobožnosti je uključivost nasuprot isključivosti. Duhovne vrijedno-
sti, kao što su „ljubav, radost, mir, strpljivost, prijaznost, dobrota, vjernost, 
blagost, uzdržljivost“ (5,22–23) predstavljaju univerzalne potrebe i ideale 
svakog čovjeka. Sudjelovanje u ovim zajedničkim blagoslovima oslobađa 
i očovječuje svako ljudsko biće.

Objašnjavajući mjesto i svrhu Zakona Pavao ističe njegovu povijesnu 
ulogu i kronološku prolaznost. Zakon je darovan Izraelu 430 godina nakon 
Božjeg zavjetnog obećanja Abrahamu, ali primat zavjetnog obećanja ko-
jemu je Mesija vrhunac ostaje (Gal 3,15–22). Prolaznu narav Zakona (To-
re) Pavao ilustrira slikom nadziratelja (paidagōgos) koji skrbi o malodob-
nima da bi bili slobodni kad odrastu (3,23–25).

Nakon toga slijedi jedan od najljepših tekstova o jednakosti i slobo-
di: „Jer svi ste sinovi Božji, po vjeri u Kristu Isusu; Uistinu, koji ste god 
u Krista kršteni, Kristom ste se zaodjenuli. Nema više podjela: Židov ili 
Grk; nema više rob ili slobodnjak; nema više muško ili žensko! Svi ste vi 
Jedan u Kristu Isusu! A ako li ste Kristovi, onda ste Abrahamovi potomci, 
po obećanju baštinici“ (Gal 3,26–29).

Četvrto poglavlje opisuje narav slobode u Kristu i mogli bismo ga na-
sloviti: „Robovi postaju sinovi kad im je otac Bog.“ „Ali kad se navršilo 
vrijeme, poslao je Bog svojega Sina rođena od žene, rođena u podložno-
sti Zakonu, da otkupi podložnike Zakona kako bismo primili posinaštvo. 
A budući da ste sinovi, Bog je poslao u vaša srca Duha svojega Sina koji 
kliče: „Abba, Oče!“ Zbog toga više nisi rob, već sin; a ako si sin, onda si i 
baštinik po Bogu“ (Gal 4,4–7).

Da bi pojasnio slobodu koja je rezultat Božjeg djelovanja Pavao izno-
si povijesni primjer iz Postanka 15. do 21. poglavlja o Abrahamova dva si-
na Jišmaela i Izaka te opisuje narav ropstva i slobode u Gal 4,21–31. Bog 
je obećao Abrahamu sina i brojno potomstvo. Budući da je njegova supru-
ga Sara bila nerotkinja, a godine su prolazile, prema običaju toga vremena 
Sara je dala Abrahamu svoju djevojku iz posluge, Hagaru da im rodi dije-
te. Hagara je postala Abrahamova konkubina i rodio se sin Jišmael. Činilo 
se da je ova ljudska inicijativa bila ispravna i da se nije moglo čekati na is-
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punjenje Božjeg obećanja. Abraham je imao 86 godina, a Sara 76. Među-
tim, Bog je ponovio svoje obećanje Abrahamu o njihovom sinu te je Sara 
zatrudnjela i rodila sina Izaka u 90. godini. Abrahamu je tada bilo 100 go-
dina. Bilo je jasno da Bog sve može i da je vjeran svojim obećanjima bez 
obzira na čovjekove ideje, prosudbe i intervencije.

Slijedi čitav niz usporedbi koje iznose razliku između dva pristupa re-
ligioznosti i duhovnosti (dva saveza), Zakona (Tore) i Božjeg obećanja, 
koje možemo svrstati pod dvije rubrike - ropstvo i sloboda:

ROPSTVO SLOBODA
Hagara i Jišmael Sara i Izak
Ljudska (tjelesna) inicijativa Božje zavjetno obećanje
Brdo Sinaj u Arabiji i sadašnji Jeruzalem Gornji Jeruzalem koji je slobodan
Ovdje se robuje. Ovdje se podvikuje od radosti.
DAKLE: „A vi ste, braćo, djeca obećanja, kao Izak“ (Gal 4,28)
„’Otjeraj tu ropkinju i sina njezina, jer sin ropkinje ne smije biti baštinik sa sinom slo-
bodne.‛ Stoga, braćo, nismo djeca ropkinje, nego slobodne“ (Gal 4,30–31).

Budući da je ovo ilustracija vjerujem da se nepravda nanesena Haga-
ri neće nametnuti kao poanta pouke koja bi mogla glasiti: „Svijet je nepra-
vedan, jer u njemu stradavaju nedužni (Hagara i Jišmael) zbog hirova svo-
jih gospodara…“ Nije teško zamisliti kako je bilo teško Abrahamu kad je 
vidio kako njegov sin Jišmael odlazi iz svojega doma sa svojom majkom 
Hagarom. Međutim, Abraham je trebao shvatiti, naučiti i osvjedočiti se da 
je Božje obećanje sigurno, da je Bog vjeran svojim obećanjima bez obzi-
ra na izglede i prilike. Još će jedan ispit biti pred njim kad će putovati na 
brdo Moriju sa svojim sinom Izakom (Post 22). Sara je umrla u 127. go-
dini (Post 23,1), a Abraham u 175. „Njegovi sinovi, Izak i Jišmael, sahra-
ne ga u špilji Makpeli, na poljani Efrona, sina Hetita Sohara, nasuprot Ma-
mri“ (Post 25,9).

Biti istinski slobodan znači bezuvjetno i u potpunosti oslanjati se na 
Božju vjernost i dosljednost Njegovim zavjetnim obećanjima. Pouka i za-
ključak ove izuzetne ilustracije i cijele poslanice je: „Za tu slobodu Krist 
nas je oslobodio. Budite postojani i ne dajte se ponovo upregnuti u jaram 
ropstva“ (Gal 5,1).

Peto i šesto poglavlje Galaćanima poslanice obiluju konkretnim opo-
menama i poticajima da se čini dobro svojem bližnjem. „Uistinu, braćo, 
vi ste pozvani na slobodu! Samo neka ta sloboda ne bude izgovor za tije-
lo, već ljubavlju služite jedni drugima. Ta sav je Zakon ispunjen u ovoj na-
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redbi: ’Ljubi bližnjega svojega kao sebe samoga’“ (Gal 5,13–15). Slijedi 
još konkretnije upućivanje na sadržaje duhovnih vrijednosti u suprotstav-
ljanju Duha tijelu. Značenje „tijela“ se proširuje izrazom Zakon, ali u smi-
slu njegove kompetitivnosti u odnosu na Obećanje ili Duh. To je česti mo-
tiv u Pavlovim poslanicama, ali nigdje nije tako iscrpno opisan kao u na-
rednim redcima:(18)

Ali ako vas Duh vodi, niste pod Zakonom.(19) Djela tijela su očita, i 
to su: bludnost, nečistota, razvratnost,(20) idolopoklonstvo, vračanje, nepri-
jateljstva, svađa, ljubomora, srdžbe, spletkarenja, razdori, strančarenja,(21) 
zavisti, pijančevanja, razuzdane gozbe i njima slična. Unaprijed vas opo-
minjem kao što sam vas i prije opomenuo da tko takvo što čini neće ba-
štiniti kraljevstva Božjega.(22) A plod je Duha: ljubav, radost, mir, strplji-
vost, prijaznost, dobrota, vjernost,(23) blagost, uzdržljivost. Protiv ovih ne-
ma Zakona.

Bibličari raspravljaju o tome je li sadržaj ovog popisa poroka i vrlina 
bliži helenističkom katalogu31 ili židovskoj predaji „Dva puta“.32 Vjerojat-
no je Pavao poznavao oba izvora, ali je njegov popis poroka i vrlina zasno-
van na njegovom vlastitom dualizmu „tijela“ nasuprot „Duha“. Postoji niz 
drugih mjesta u Novom zavjetu u kojima se pojavljuje popis vrlina i po-
roka.33 Praktična pouka Pavlovog popisa jest opisivanje istinske slobode. 
Ako slobodu razumijemo kao „udovoljavanje tijelu“ onda budimo svjesni 
čemu konkretno dajemo prostora u svojem životu. S druge strane, kad čo-
vjek živi u skladu s vrijednostima Duha postaje slobodan i sposoban volje-

31  U helenističkoj literaturi još kod Platona (427–347. pr. Kr.) nalazimo katalog vrlina i po-
roka kao opis idealnog društva. Idealni je građanin u Platonovoj Republici bio mudar, hrabar, tri-
jezan i pravedan. Aristotel (384–322. pr. Kr.) u svom djelu Retorika dao je dvojaki popis najvaž-
nijih vrlina i poroka: samosavlađivanje – razuzdanost; darežljivost – lakomstvo; velikodušnost – 
uskogrudnost. Širi popis Aristotelovih vrlina i poroka nalazimo u njegovom djelu Nikomahova eti
ka. Zeno (oko 308. pr. Kr.), osnivač stoicizma u Ateni, prvi je formulirao katalog vrlina koje su 
imale veze sa spoznajom, i poroka koji su praćeni neznanjem. Isti uzorak nalazimo u spisima Se-
neke, Epikteta, Cicerona, Hrizostoma, Plutarha i drugih. (Vidi Longenecker, Galatians, 249.250).

32  Naravno, grčku vrstu kataloga koji nabraja vrline i poroke ne možemo naći u Starom za-
vjetu, ali postoje popisi vrlina i poroka u Psalmu 15,1-5; Izrekama 6,16-19; 8,13.14; Jeremiji 7,5-9; 
Ezekielu 18,5-17; Hošei 4,1.2 i tako dalje. Kasnije, tijekom razdoblja drugog hrama, kad je grčka fi-
lozofija utjecala na židovski način razmišljanja, židovski su pisci počeli sistematizirati i formulirati 
vrline i poroke. Iz toga je nastala židovska predaja o ‘’Dva puta’’. Ove primjere možemo naći u spi-
sima Filona iz Aleksandrije, Četvrtoj Makabejaca, Knjizi mudrosti (Salomonovoj), Trećoj Baruho-
voj apokalipsi, tekstovima iz Nag Hammadija i u drugima. (Vidi Longenecker, Galatians, 251.252).

33  Vidi Mk 7,21.22; Mt 15,19; Rim 1,29-31; 13,13; 1 Kor 5,9-11; 6,9.10; 2 Kor 12,20-21; 
Ef 4,31.32; 5,3-5; Kol 3,5-8; 1 Tim 1,9.10; 2 Tim 3,2-5; Tit 3,3; Jak 3,13-18; 1 Pt 2,1; 4,3.15; Otk 
21,8; 22,14.15.
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ti svoje neprijatelje ili ne vraćati milo za drago, već praštanjem i ljubavlju 
izgrađivati svoje bližnje. Zanimljivo je zapaziti pojmove koje je Pavao iza-
brao. Postoji petnaest poroka i većinu njih nije lako vidjeti, kao što su ne-
prijateljstvo, svađa, ljubomora, spletkarenja i zavist. Na drugoj strani po-
pisa je devet vrlina koje su isključivo nutarnje vrednote kršćanskog života 
kao što su ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, 
blagost, uzdržljivost.

Prisjetimo se da nakon opisa incidenta u Antiohiji Sirijskoj i teološke 
rasprave koja slijedi, Pavao postavlja ova pitanja očito zbunjenim „začara-
nim“ Galaćanima: „Želim od vas doznati samo ovo: jeste li primili Duha 
po osnovi djela Zakona ili na temelju navještaja kojemu ste povjerovali? 
Tako li ste smeteni, što ste započeli Duhom sada želite dovršiti tijelom?“ 
(Gal 3,2–3) Stati na stranu duhovnih vrijednosti je lijepo i plemenito, ali 
nije idilično i lagodno. Za sve što je dobro valja se izboriti. Šesto poglavlje 
počinje pozivom: „Nosite bremena jedan drugome i tako ćete ispuniti za-
kon Kristov! Jer ako tko misli da je netko kad nije ništa, sam sebe zavara-
va. Neka svatko sam preispita svoje djelo kako bi se imao čime dičiti u se-
bi samome, a ne u usporedbi s drugim. Jer će svatko nositi svoj teret“ (Gal 
6,2–5). Izraz „zakon Kristov“ se ne odnosi na Zakon (Toru) o čemu smo 
dosad promišljali, već je riječ o Kristovom načelu ljubavi.

Prije Pavlovih pozdrava Galaćanima poslanica završava ozbiljnom 
opomenom uzročno-posljedične naravi: „ Ne varajte se, Bog se ne da izru-
givati! Što tko sije, to će i žeti; Jer tko sije u svoje tijelo, iz tijela će žeti 
raspadljivost, a tko sije u Duh, iz Duha će žeti vječni život. I neka nam ne 
dosadi činiti dobro, jer ako ne sustanemo, u svoje ćemo vrijeme žeti. Sto-
ga, dok nam se pruža prilika, činimo dobro svima, a osobito domaćima u 
vjeri“ (Gal 6,7–10).

Zaključak

Usred robovlasničkog društvenog sustava prvog stoljeća i redovitih 
podjela iz vjerskih i političkih razloga kršćani su ostvarivali slobodu i je-
dinstvo mišlju i djelom. Ranih pedesetih godina prvog stoljeća apostoli i 
pisci Novoga zavjeta počeli su se o tome očitovati i napismeno. Budući da 
je Galaćanima poslanica (pismo) apostola Pavla prvi novozavjetni spis od 
ukupno 27 knjiga njezin je sadržaj neka vrsta uvoda u osnovnu tematiku 
ostalih Pavlovih pisama novoosnovanim crkvama i pojedincima kao i cije-
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lom Novom zavjetu. Kao što to obično biva u povijesti, kriza je potaknula 
formuliranje osnovnog nauka i oblikovala način života i u kršćanskim sre-
dinama. Oduševljeni Mesijom Isusom najprije su Židovi postajali kršća-
nima, a zatim i neznabošci. Jedni i drugi su donosili sa sobom dotadašnji 
način razmišljanja i ponašanja i bili pozivani da dosta toga napuste u za-
mjenu za vrijednosti na koje ih je Isus upućivao. Stvarao se novi kršćanski 
identitet zasnovan na pouzdanom i vjernom Mesiji Isusu koji se od počet-
ka čovjekova otuđivanja od Boga zavjetovao da će spasiti one koji mu to 
dopuste (Post 3,15; Noa; Abraham). Ključni događaj u Galaćanima posla-
nici koji je pokrenuo pitanje kršćanskog identiteta je bio incidentni sukob 
između dvojice čelnih apostola Petra i Pavla.

Incident u Antiohiji Sirijskoj je podijelio crkvu na vjerskoj, društve-
noj i političkoj osnovi. U društvenim odnosima onoga vremena pravovjer-
ni Židovi nisu objedovali s neznabošcima jer bi to značilo dublju poveza-
nost i približavanje od čega su zazirali. Kao striktni monoteisti nisu ima-
li što podijeliti s mnogobošcima – tako da ni približavanje na razini vjere 
nije dolazilo u obzir. Židovi koji su prelazili na kršćanstvo teško su se opi-
rali ovom judaističkom utjecaju. Nisu mogli odvojiti Abrahama svojeg bi-
ološkog praoca od Abrahama vjere po kojem su blagoslovljeni svi naro-
di. Teško im je bilo i shvatiti da dolazak Mesije upravo to pospješuje. Na-
stupa novo doba. Osniva se nova Božja obitelj. Izrael kao narod je pozvan 
u tu zajednicu, ali ne predstavlja više izdvojeni Božji narod s posebnom 
evangelizacijskom misijom. Sve je to bilo u pozadini incidenta u Antiohi-
ji Sirijskoj. Činilo se da se Petar uspio odvojiti od povezanosti s judaistič-
kim uvjerenjima, jer je i sam bio svjedokom Božjih blagoslova poganskoj 
kući pobožnog Kornelija, ali odvajanje od kršćana iz poganstva u Antio-
hiji Sirijskoj potaklo je apostola Pavla da ga nazove licemjerom i uz brat-
sko uvažavanje stane na stranu nove Božje obitelji okupljene oko pouzda-
nog i vjernog Mesije Isusa nasuprot Židovskom Zakonu (Tori) prema ko-
jem je stvaran identitet starog Izraela. Teološka rasprava o tome tko je u 
pravu i tko se nalazi na strani pravice iznjedrila je „teološku terminologi-
ju“ koju će Pavao proširivati u svojim kasnijim poslanicama, naročito u 
Rimljanima poslanici. Bili su to izrazi: pravednost, djela Zakona i vjer
ni Mesija Isus.

Čovjek je „pravedan“ ili uspravan kad se oslanja na Božju „praved-
nost, ispravnost i vjernost“ koja je svevremenska i obuhvaća cijelu stvar-
nost. Vršenje Židovskog Zakona (Tore) predstavlja izvor i sadržaj identite-



218 Dragutin Matak

ta Židova kao izabranog Božjeg naroda s posebnom misijom. Tora ili Pe-
toknjižje sadrži otkrivenje o Bogu Stvoritelju i Spasitelju, zakone, propi-
se i opise ponašanja na osnovi kojih su Židovi i postali narod. Dolaskom 
Mesije Isusa prestala je takva misija Izraela kao izabranog naroda. Oni su 
sada zajedno sa svim ostalim narodima pozvani u novu Božju obitelj oku-
pljenu oko vjernog i pouzdanog Mesije Isusa koji ispunjava svoje zavjetno 
obećanje Abrahamu i njegovu potomstvu. U sklopu zaključka, možda nam 
može poslužiti grafički prikaz ovog odnosa:

Često se ova tranzicija nepotpuno razumijeva. Smatra se da je Izra-
el kao narod izgubio svoj posebni misijski mandat zbog toga što nisu pre-
poznali Mesiju, već su ga se na svojstven način riješili – kako se to čini s 
ideološkim i političkim protivnicima. Istina, Židovi kao Božji izabrani na-
rod imali su svoja udaljavanja od Boga, zbog čega su završavali u ropstvu 
(Egipat, Asirija, Babilon), a i u Isusovo doba bili su pod Rimljanima. Me-
đutim i Crkva ima svojih zastranjenja (križarski ratovi, inkvizicija, nepri-
mjereno uplitanje u društveno političke prilike, itd.), pa ni ne pomišljamo 
da ju je Bog otpisao. Božje zavjetno obećanje o spasenju grešnika ne zavi-
si od ponašanja većine, jer On blagoslivlja malo stado okupljeno oko Pa-
stira. Imajući to na umu dobro je razmotriti i ovu misao: Čak i da su Židov-
ski uzorno ispunjavali povjerenu im zadaću i prepoznali Mesiju, još uvi-
jek bi prvi dolazak Mesije Isusa bio vrhunac Božjeg ispunjavanja Njego-
vih spasonosnih namjera. Božja nova univerzalna obitelj bi bila osnovana 
oko vjernog Mesije Isusa, a Židovi kao nacija, ne samo pojedinci kao što 
su bili apostoli, bili bi glavni pomagači tog novog i osvježenog duhovnog 
projekta. Svima bi bilo jasno da je prvi dolazak Mesije Isusa događaj koji 
nadmašuje sve ono na što je Zakon (Tora) upućivao. U to se uklapa Pavlo-
vo rezoniranje kojim želi objasniti odnos između židovskog Zakona i vjer-
nog Mesije Isusa: „Ne umanjujem milost Božju; ali ako je pravednost po 
Zakonu, onda je Krist umro uzalud“ (Gal 2,21).
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U vezi s novim kršćanskim identitetom najvažnije je istaknuti da je 
praktične naravi i da se ostvaruje u ozračju međusobnog uvažavanja i slo-
bode. Skupni nazivi za takvo opredjeljenje su izrazi „plod Duha“, „život u 
Duhu,“ „zakon Duha“ koji su još jasnije definirani u suprotnosti s „djelima 
tijela“ nabrojenim u 5. poglavlju. Istinska duhovnost se ne svodi na neke 
tajnovite obrede u kojima sudjeluju samo posebno privilegirani. Duhovan 
čovjek nije osoba koja nalikuje spiritističkom mediju čije su zjenice toliko 
proširene da vidi što običan čovjek ne uočava. To nije čovjek koji vas ne 
može prirodno pozdraviti s „dobro jutro“ jer je sudbonosno zauzet s važni-
jim stvarima neke nadnaravne prirode. Kršćanin koji pripada Božjoj obi-
telji koja oponaša vjernoga Mesiju je zdrav i prijatan čovjek. To je džentl-
men kojeg poželite ponovno sresti. Kako i ne bi kad ga krase atributi kao 
što su: ljubav, radost, mir, strpljivost, prijaznost, dobrota, vjernost, blagost, 
uzdržljivost. Zapazimo, ovi su atributi zajednički opisi izvorne čovječno-
sti i obilježja Božjeg karaktera. Tome se ne treba čuditi, jer je Bog stvorio 
čovjek na svoju sliku (Post 1,27).

Od inicijalnog događaja u Antiohiji Sirijskoj daleko smo stigli u pri-
kazivanju slobode od onoga što nas sputava da svakog čovjeka smatramo 
svojim bratom i sestrom jer nam je isti Stvoritelj, Spasitelj i Roditelj. Pra-
vedni su, ili u pravu su, ili ispravni su oni koji tako misle i sukladno tome 
se ponašaju. Kulturološki, nacionalni, društveni, politički i ideološki okvi-
ri se ne stavljaju ispred ideala izvornog čovjekovog identiteta koji se slo-
bodno izgrađuje oko vjernog i pouzdanog Mesije Isusa. Sva ova prirodna 
čovjekova obilježja valja ’prekrstiti’ i zaodjenuti Duhom. Ostvarivati ta-
kav život znači bivati sve više svoj i slobodan. Na takvu slobodu poziva 
Galaćanima poslanica, ta ’Magna Carta’ kršćanske slobode.
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CHRISTIAN IDENTITY AND FREEDOM IN 
EPISTLE OF ST. PAUL TO THE GALATIANS

Abstract

Paul’s Epistle to Galatians is the first New Testament book which functions as a sort 
of introduction to other Pauline epistles as well as the whole New Testament. The Incident 
in Antioch (Gal. 2:11–14) and polemics between the apostles Peter and Paul triggers the 
discussion about new Christian identity centered around the Messiah Jesus in accordance 
with God’s covenant promises to Abraham which bring blessings to all nations. The main 
points discussed in this paper are the following: 1. Incident in the Christian church in An
tioch Syrian, and its implications for the further development of the Church.  2. The me
aning of the terms: Righteousness, Jewish Law (Torah), and Faithfulness of Messiah Je
sus. 3. Practical spiritual nature of Christian liberty within new God’s Family as the ba
sis of Christian identity. Paul’s Epistle to the Galatians has been rightly called the „Ma
gna Carta“ of Christian liberty.

Keywords: Galatians, liberty, Law, promise, covenant, righteousness, Paul, Me
ssiah.
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СР ЂАН КА ШИ КО ВИЋ1

О СЛО БО ДА МА ДУ ХА

Ре зи ме

О сло бо ди се то ком исто ри је мно го пи са ло. Око ње или за њу су се во ди ли ра
то ви, она је пред ста вља ла јед ну од основ них по кре тач ких иде ја чо ве ка и ње го ве ег
зи стен ци је. Реч је о јед ном од тзв. „про кле тих пи та ња“, ко је му че чо ве ка од ка да 
је све та и ве ка и око ко јег се на у ка са пли ће. Да би смо уви де ли шта је ње но ли це, а 
шта на лич је, пр во мо ра мо да од го во ри мо на пи та ње: Шта је сло бо да? Аутор овог 
ра да по ку шао је да осве тли оп шти по јам сло бо де и сло бо де ду ха по сма тра ју ћи их 
из три пер спек ти ве: фи ло соф ске, прав не и те о ло шке. По себ на па жња усме ре на је 
на по ру ке ко је су за пи са не у Но вом За ве ту и на кључ не ре чи сло бо да и дух, пу тем 
ана ли зе са др жа ја тек ста. 

Кључ не ре чи: сло бо да, дух, Но ви За вет, пра во, чо век, жи вот, љу бав, Бог

Тај на сло бо де ле жи у хра бро сти. 
 Пе ри кле

Ме ђу нај зна чај ни ја и нај сло же ни ја пи та ња из обла сти фи ло со фи-
је, прав них на у ка и те о ло ги је спа да ју пи та ња сло бо де и пи та ња ду ха. 
Још је Мон те скје у књи зи „О ду ху за ко на“ при ли ком рас пра ве о сло-
бо ди твр дио да ни јед ној ре чи ни је при пи са но то ли ко мно го раз ли чи-
тих зна че ња као ре чи слободa. У јед ном од сво јих пред сед нич ких го-
во ра Абра хам Лин колн је ис та као да свет ни ка да ни је имао ја сну де-
фи ни ци ју сло бо де, твр де ћи да се за њу сва ки чо век за ла же, али да у 
тре нут ку ка да је из го во ри он ви ше не ми сли на исту ствар.

У да на шње вре ме о сло бо ди мно го го во ри мо и чи та мо, са ња мо о 
њој и на да мо јој се, бра ни мо је и ужи ва мо у ње ним ча ри ма. Узи ма ју-
ћи у об зир да сви љу ди те же да бу ду сло бод ни, про блем на ста је при-
ли ком де фи ни са ња пој ма сло бо де и утвр ђи ва ња шта он у ствар но сти 
пред ста вља. Па ра док сал но, мо же мо ре ћи да је реч о пој му ко ји се дво-
ја ко ту ма чи. Те две стра не овог „нов чи ћа“ сло бо де исто вре ме но су и 

1 Ма стер прав ник Прав ног фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, sr djan_ka si ko vic @hot-
mail.com 
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нај по зна ти је и нај ма ње по зна те сва ко ме од нас и оне пред ста вља ју ли-
ца и на лич ја сло бо де. 

Не ка од веч них, „про кле тих пи та ња“ ко ја ће мо ду бље раз ра ђи ва-
ти у овом ра ду су: Шта је то сло бо да? Да ли је она да та (и од ко га)? Да 
ли је она љу ди ма за да та или се осва ја? Да ли је чо век уоп ште сло бод-
но би ће? Шта је ин ди ви ду ал на, а шта ко лек тив на сло бо да? И шта то 
по бу ђу је чо ве ка да стре ми ка сло бо ди?

Пре ма Реч ни ку срп ског је зи ка, сло бо да пред ста вља мо гућ ност да 
се по сту па по сво јој во љи. У прав ном сми слу она је пра во чо ве ка да 
чи ни све што не угро жа ва пра ва дру гих, од но сно све што ни је за-
бра ње но за ко ном. Та ко ђе, сло бо да се мо же ту ма чи ти као не за ви сност 
од вла да ви не ту ђи на, на ци о нал на су ве ре ност, ста ње не за ро бље но сти, 
не за тво ре но сти, пра во не сме та ног оба вља ња не ке де лат но сти, лич на 
не за ви сност, са мо стал ност ко ја ни је огра ни че на ни ка квим оба ве за-
ма, сме лост, од ва жност, не у си ље ност, опу ште ност у по на ша њу, отво-
ре ност.2 

Фи ло соф ски по гле ди на сло бо ду

У „фи ло соф ском“ де лу о сло бо ди увр стио бих не ка раз ми шља ња 
Ф.М. До сто јев ског, ко ји је у сре ди ште свог ве ли чан стве ног опу са про-
же тог иде а ли стич ким ре а ли змом по ста вио чо ве ка и ње го ву сло бо ду. 
Овај ве ли ки гла сник сло бо де je са свим све сно, уме сто игре ма ште ко-
ја је сло бод на, при хва тио од ла зак на роп ство у ствар ном све ту. Ње го-
ва те жња да упо зна жи вот ко ји се огле да у ли ку пра ве сло бо де ре а ли-
зо ва ла се кроз ре ша ва ње про бле ма ве за них за пи та ња о сми слу исто-
риј ског по сто ја ња, тра же ња раз ли ка из ме ђу су бјек тив ног и објек тив-
ног, као и са мих гра ни ца људ ске сло бо де. Про блем сло бо де по ста-
вљен је у сфе ру све сти све сног би ћа и сфе ру сло бо де са мо све сти и 
ње не не за ви сно сти, уз осврт на при хва та ње и не при хва та ње жи во та. 
За ди ра ње у ду би ну не ког би ћа, у ње го ву са мо свест, исто вре ме но је и 
бес крај но и од се бе за ви сно кре та ње и са мо је је дан од на чи на на ко ји 
До сто јев ски раз у ме ва на ста нак про бле ма сло бо де. 

Чо век тре ба да по ста не лич ност, да осло бо ди се бе од са мог се бе 
ка ко би се са мо жр тво вао и ти ме до се гао сте пен нај ве ћег раз вит ка сво-
је лич но сти, али и нај ве ће сло бо де во ље. Сâм по јам жр тве оли чен је 

2 Ми ли ца Ву ја нић, Реч ник Срп ског је зи ка, Ма ти ца Срп ска, Но ви Сад, 2007
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у уни вер зал ном прин ци пу сло бо де ко ји је ка рак те ри сти чан за „ру ску 
иде ју“ и по глед на чо ве ка и ње гов жи вот. До сто јев ски уви ђа да чо век, 
у ду ху мак си ме „Gnot hi se a u ton“3 на пи са не у про ро чи шту у Дел фи ма, 
упо зна је сло бо ду, али и роп ство, при че му је чо век сâм свој го спо дар, 
али и роб. „Роб и ро бо вла сник се спо ре око ње га са мог, на пи ја ци чо-
ве ко вог соп стве ног ду ха“.4

У свом ка пи тал ном и по след њем де лу „Бра ћа Ка ра ма зо ви“5, До-
сто јев ски го во ри о Ве ли ком ин кви зи то ру ко ји Ису су об ја шња ва да је 
по гре шно то што је од био три ис ку ше ња у ко рист сло бо де чо ве ка, ве-
ру ју ћи у ње га, ње гов ода бир и при ро ду. Пре ма ње го вом ми шље њу, 
љу ди ма је сло бо да те рет на ко ји они ни су спрем ни и из тог раз ло га од 
ње од у ста ју чим им се на жи вот ном пу ту на ђе не ка пре пре ка. То од-
би ја ње сло бо де им се у ка сни јем жи вот ном пе ри о ду вра ћа у об ли ку 
ја че те жње за сло бо дом. Ве ли ки ин кви зи тор кри ти ку је Хри ста не са-
мо за то што ни је овла дао људ ском сло бо дом и љу де пот чи нио, већ за-
то што им је сло бо ду још и по ве ћао, чи ме је чо ве ка до дат но оп те ре-
тио, тј. пре оп те ре тио.6 

До сто јев ски пи та ња по сто ја ња и сло бо де пре пли ће са пи та њем 
не по сто ја ња и не сло бо де, кроз раз ма тра ње про бле ма са мо у би ства, 
уби ства и вла сти. Он сма тра да је, да би се сло бо да до се гла, нео п ход-
но про ћи кроз ис ку ше ње са мо у би ства и по бе ди ти га. Упра во ли ко ви 
по пут Ки ри ло ва, Сме шног чо ве ка, Смерј да ко ва и Ста вро ги на пред-
ста вља ју са мо у би це ко је су ба че не у свет у ко ме се ни су сна шли. За 
До сто јев ског сло бо да ни је да тост, не го за да тост. Сло бо да се учи, она 
се по сти же ра дом на се би и бор бом чо ве ка за чо ве ка.

Ни ко лај Бер ђа јев, ру ски ре ли ги о зни фи ло соф и је дан од пред-
став ни ка ег зи стен ци ја ли зма, у основ сво је фи ло со фи је је по ста вио 
сло бо ду, кроз чи је пу те ве је и сâм до шао до Хри ста. Он сма тра да су 
у сло бо ди скри ве не све тај не све та, да је Бог хтео сло бо ду и да је и на 
по чет ку и на кра ју и Oн при су тан са мо у сло бо ди. 

Пре ма по де ли Св. То ме Аквин ског сло бо да се де ли на ма њу и ви-
шу. Пр ва прет хо ди до бру и злу, а дру га је сло бо да у исти ни и за исти-
ну. Раз ли ка ове две сло бо де је у то ме што пр ва ни је об ла го да ре на у 

3 Лат. Упо знај са мо га се бе
4 Арон Штејн берг, Си стем сло бо де Ф. М. До сто јев ског, Ло гос, Бе о град, 1996,  стр. 102 
5 Ви ди http://ce tvr ta gim na zi ja.edu.rs/wpcon tent/uplo ads/2012/04/Do sto jev skiBra caKa

ra ma zo vi.pdf ,  стр. 202 
6 Ibid., стр. 204-206. 
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љу ба ви и мо же по ве сти ка злу. Ка ко из ба ви ти сло бо ду од зла, пи та се 
Бер ђа јев? Са мо кроз ду хов ног чо ве ка ко ји до ла зи до Хри ста, ко ји је 
при мер тре ће и нај у зви ше ни је сло бо де, ко ја об је ди њу је пр ве две. Тре-
ћа сло бо да је бла го дат на, про же та љу ба вљу. Он из вор жи во та на ла зи 
у Бо гу, као пра и зво ру сва ког би ћа, док сво ју сло бо ду про на ла зи та мо 
ода кле до би ја жи вот, опет у Бо гу. За ни мљи во је ње го во раз ми шља ње 
да се из вор људ ске сло бо де на ла зи не у Бо гу-Оцу, већ у Бо гу-си ну, ко-
ји не са мо што је Бог, не го је и чо век.

Сло бо да се са мо о дре ђу је из ну тра, док се у ма те ри јал ном све ту 
сло бо да ду ха гу би. Он твр ди да је жи вот чо ве ка без сло бо де мо гућ и 
да се чо век кроз исто ри ју ису ви ше че сто од ри цао сло бо де и про на ла-
зио сво је спо кој ство у ну жно сти. Ме ђу тим, он ис ти че да Бог не мо же 
да жи ви без људ ске сло бо де. Бо гу је по тре бан са мо чо век ко ји је сло-
бо дан ду хом. 

Сло бо да је ди на мич на, ира ци о нал на и на да све тра гич на. Сло бо-
да ни је ла ка, а сло бо дан жи вот је нај те жи жи вот, на су прот ла ком жи-
во ту ко ји се во ди у ну жно сти и при ну ди. Сми ре ње, као јед на од нај ве-
ћих хри шћан ских вр ли на, по ја вљу је се са мо уну тар сло бо де, као про-
све тље ње људ ског ду ха. Сми ри ти се зна чи ис по љи ти нај ве ћу сло бо-
ду и ићи пу тем сло бо де, на пре ла зу из его цен три зма у те о цен три зам.7 

Су шти на фи ло со фи је о сло бо ди Се мјо на Лу дви го ви ча Фран ка, 
јед ног од ве ли ка на ру ског ре ли ги о зног пре по ро да, је сте по глед на 
сло бо ду као осно ву лич ног жи во та, ко ја га про жи ма, док је сло бо-
да пред ста вље на и као пр во бит на људ ска ду жност. Она је ве за из ме-
ђу људ ског и Бо жан ског, а чо ве ко во слу же ње Бо гу је мо гу ће са мо као 
сло бод но слу же ње. Гу ше ње сло бо де он схва та као ду хов но гу ше ње, 
а од ри ца ње од ње као ду хов но са мо у би ство. По ку шај ути ца ја или на-
па да на сло бо ду дру гог чо ве ка до жи вља ва се као по ку шај да се у ње-
му уби је чо век. Су шти ну чо ве ка он ви ди у сло бо ди, без ко је је људ ско 
дру штво не за ми сли во. Ус кра ће на сло бо да, као по сле ди ца дик та ту ре 
вла сти мо же се ма ни фе сто ва ти као не ка од нај ни жих људ ских стра сти 
(ко ри сто љу бља, за ви сти, мр жње) чи је по сле ди це мо гу би ти ра зор не. 8

Иван Иљин, ру ски ре ли ги о зни ми сли лац, у свом по гле ду на сло-
бо ду раз ли ку је уну тра шњу и спо ља шњу сло бо ду. Спо ља шња сло бо да 
је сло бо да ве ре, схва та ња и ми шље ња, дру ги не ма ју пра во да се ме ша-

7 Ни ко лај Бер ђа јев, Дух и сло бо да, Ло гос, Бе о град, 1998,
8 Се мјон Лу дви го вич Франк, Ду хов не осно ве дру штва. Цид, Под го ри ца, 1997
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ју у њу и она је у слу жби уну тра шње сло бо де. Реч је о сло бо ди про тив 
сва ке при ну де, си ле, прет ње или про го на. Иљин сми сао жи во та ви ди 
у љу ба ви, ства ра њу и мо ли тви, ко ји ни су мо гу ћи без сло бо де. Ова кав 
сми сао жи во та, па и сло бо де, ни је мо гућ без дру гог, без бли жњег, и 
ту до ла зи мо до пој ма ко лек тив не сло бо де. Ве ро ва ти, во ле ти, и мо ли-
ти се мо же са мо онај ко то чи ни до бро вољ но, искре но и чи ста ср ца, у 
су прот ном је реч о тр го ви ни, ко ја сво је ко ре не по вла чи од прин ци па, 
do ut des9, а иза ко је се кри је не ис кре ност, пре све га пре ма са мом се би, 
а и дру ги ма. „Сло бо да је ва здух ко јим ди шу ве ра и мо ли тва. Сло бо да 
је на чин жи во та свој ствен љу ба ви“.10 Жи вот без сло бо де, пре ма ње-
му, био би жи вот у мра ку, а ње но ис ко ре њи ва ње слу жи ло би ђа во лу. 

Иљин је при хва тио Ари сто те ло ву три пар тит ну по де лу чо ве ка на 
те ло, ду шу и дух, сма тра ју ћи да је ње го во те ло не сло бод но, оме ђе но 
про сто ром, вре ме ном и дру гим љу ди ма. Ду ша је огра ни че на на при-
ро ду, а при ро да на за ко не. Са мо је чо ве ков дух сло бо дан и он је пут 
ка бо љем, пут ка пре о вла да ва њу над со бом, ка са мо са вла ђи ва њу и 
са мо о дре ђе њу. Ње го во схва та ње осло бо ђе ња иден тич но је хри шћан-
ском пре у мље њу, ме та но ји, пре ма ко ме тре ба би ти ја чи од на го на, хи-
ра, же ље и гре ха, што спа да у не га тив ну фа зу са мо о дре ђе ња. С дру ге 
стра не, по зи тив на фа за са мо о дре ђе ња пред ста вља опле ме њи ва ње се-
бе, уз упра вља ње сво јим стра сти ма, ко је се пре о бра жа ва ју у по зи тив-
не жи вот не са др жа је. У том про це су мо же до ћи до су ко ба ду ха са те-
лом и ду шом, што мо же ре зул ти ра ти ус по ста вља њем ду хов ног ка рак-
те ра. Пот пу на сло бо да од стра сти до во ди до њи хо ве кон тро ле и та да 
стра сти по чи њу да слу же ду ху. 

„Др жа ва обез бе ђу је љу ди ма пра ва сло бо де, али ни јед ном чо ве-
ку не мо же би ти пре пу ште но пра во на зло чин“.11 Он сма тра да је дру-
га чи је ту ма че ње сло бо де од ово га мо гу ће код на ив них љу ди или зло-
чи на ца. По ста вља се пи та ње да ли је глав ни ју нак у ро ма ну Зло чин 
и Ка зна, Рас кољ ни ков, на и ван чо век или зло чи нац? На лич је ње го вог 
по гле да на сло бо ду је сте чо век ко ји зло у по тре бља ва сло бо ду го во ра, 
штам пе, оку пља ња и та ко по сту па ју ћи по ста је не при ја тељ ту ђе и оп-
ште сло бо де. Зло у по тре бом сво је сло бо де мо же се ство ри ти уну тра-
шња не сло бо да. 

9 Лат. да јем да бих до био
10 Иван Иљин, Пут ду хов не об но ве, Ло гос, Бе о град, 2008, стр.48
11 Се мјон Лу дви го вич Франк, Op. cit., 53. 



228 Ср ђан Ка ши ко вић

За ни мљи во раз ми шља ње Иван Иљин има у по гле ду по ли ти чих 
сло бо да, ко је пре ма ње го вој тврд њи, тре ба да ти по је дин цу ко ји би 
вас пи та вао дру ге за сло бо ду. За по ли тич ку сло бо ду нео п ход но је вас-
пи та ње. Сло бо да је огра ни че на и она је да та док год је као та ква по зи-
тив на и да је до бре пло до ве, а у про тив ном би са му се бе по ни шти ла. 
У слу ча ју па да мо ра ла, гу бит ка ду хов не кул ту ре и ду хов ног ка рак те ра 
по је ди на ца, као и на ру ша ва ња лич них сло бо да у јед ном на ро ду, ње му 
се по ли тич ке сло бо де мо ра ју огра ни чи ти или од у зе ти. У том слу ча-
ју сло бо да, ко ја по сто ји ра ди ду ха и из ње га ис хо ди, по ста је про тив на 
ду ху и по ста је са мо во ља и га же ње.12

Слич но раз ми шља ње о сло бо ди има Вла ди ка Ни ко лај Ве ли ми ро-
вић, ко ји je до жи вља ва као осло ба ђа ње се бе са мог, као ево лу ци ју про-
тив се бе, рат про тив се бе и ста ја ње уз Бо га про тив се бе и све та. Сло-
бо де др жав не, ме ђу на род не и лич не је су ла жне там ни це без осло ба-
ђа ња се бе за сло бо ду, уз ин ди ви ду а ци ју и/или обо же ње, пре ма пу но-
ћи ра ста ме ре Хри сто ве.13 

Ше линг, као из ра зи ти пред став ник иде а ли зма у фи ло со фи ји, сло-
бо ду де фи ни ше као је дан од „го спо да ре ћих сре ди шњих та ча ка си сте-
ма“, као „моћ до бра и зла“ из ме ђу ко јих се чо век од лу чу је као нео д-
луч но бив ство. Она се де ли на: 

1. сло бо да да се не што мо же учи ни ти, 
2. сло бо да за не што,
3. сло бо да од не че га,
4. сло бо да као не ве за ност (сло бо да од), сло бо да као кон тро ла над 

чул но шћу, ду ха над чул но шћу, ума над на го ни ма, по жу да ма и скло-
но сти ма 

5. фор мал на сло бо да.
Пре ма Хај де ге ру, си стем и сло бо да су су прот но сти, као што су 

су прот но сти ну жност и сло бо да. По си сте му ана ло ги је, по ста вља се 
пи та ње да ли је у том слу ча ју си стем ну жност и шта он да пред ста вља 
сло бо да у окви ру си сте ма? Она се схва та као по је ди нач на чи ње ни ца 
ко ја пред ста вља ка рак тер лич но сти чо ве ка. Сло бо да се као чи ње ни-
ца осе ти, али се он пи та ко јим то чу лом чо век мо же да осе ти сло бо ду? 

12  Иван Иљин op.cit., 53.
13 Све ти Ни ко лај Ве ли ми ро вић, Ми сли о до бру и злу, Бе ок њи га, Бе о град, 2008
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Сло бо ду до жи вља ва као при ви ле ги ју ду ха: „Чо ве ко ва сло бо да мо ра да 
бу де ра зу мље на као оно не у сло вље но, ко је је ко нач но“.14

Са вре ме ни нор ве шки фи ло соф Лаш. Фр. Х. Свен сен сма тра да 
са мо лич но сти ко је су од го вор не мо гу би ти и сло бод не. „Чи не ћи чо ве-
ка од го вор ним, хри шћан ство му са мим тим при зна је сло бо ду. Чи не-
ћи чо ве ка за ви сним од сва ке гре шке у дру штве ном уре ђе њу, уче ње о 
сре ди ни чо ве ка до пот пу не без лич но сти, до пот пу ног осло бо ђе ња од 
би ло ка кве са мо стал но сти, до во ди га до нај мрач ни јег роп ства ко је се 
мо же за ми сли ти“.15 Он ви ди сло бо ду као по зи тив ну и не га тив ну. Сло-
бо да је за ње га не спу та ност те ле сних по кре та. Сло бо ду раз у ме ва као 
мо гућ ност да се бу де су бјект а не објект, да се бу де сâм свој го спо дар, 
као мо гућ ност да се соп стве ни жи вот кон тро ли ше и об ли ку је. Свест 
о сло бо ди не мо же би ти га ран ци ја на ше сло бо де. Ап со лут на сло бо-
да ни је мо гу ћа, али нас рад на се би мо же по сте пе но осло ба ђа ти, чи ме 
до сти же мо ве ће сте пе не сло бо де и ауто но ми је. Са мо на мет ну та огра-
ни че ња пред ста вља ју оства ре ње сло бо де, а оства ре ње сло бо де пред-
ста вља уче шће чо ве ка у све ту са свим ње го вим огра ни че њи ма. Сло-
бо да је, да кле, не пре ки дан рад на са мом се би, то ком це лог жи во та. 

Слободe ми сли, са ве сти и ве ро и спо ве сти

У пр ву ге не ра ци ју људ ских пра ва и сло бо да ко ја из ра жа ва ју ста-
тус чо ве ка у дру штву и шти те ње гов фи зич ки и ду хов ни ин те гри тет 
спа да ју лич на пра ва и сло бо де. Она има ју за циљ да што пот пу ни је 
обез бе де при ват ну лич ност чо ве ка и пру же му про стор лич не сло бо-
де, не за ви сан од др жа ве и ње них ор га на. По сма тра но кроз исто ри ју, 
ова пра ва су нај ста ри ја и пред ста вља ју те мељ свих дру гих пра ва ко-
ја као та ква ула зе у ред основ них људ ских пра ва и ја вља ју се у го то во 
свим устав ним си сте ми ма зе ма ља ши ром све та.

У под гру пу лич них пра ва ко ја шти те ду хов ни ин те гри тет чо ве ка, 
по ред пра ва на до сто јан ство и сло бо дан раз вој лич но сти, пра ва на жи-
вот и не по вре ди вост фи зич ког и пси хич ког ин те гри те та, пра ва на сло-
бо ду кре та ња и пра ва на при ват ност, као јед на од нај ста ри јих ме ђу на-
род но при зна тих пра ва спа да ју и сло бо да ми сли, са ве сти и ве ро и спо-

14 Фри дрих Вил хелм Јо жеф Ше линг,Мар тин Хај де гер, Рас пра ве о сло бо ди, Де ре та, 
Бе о град, 2016, стр. 210

15 Лаш Фр. Х. Свен сен, Фи ло со фи ја сло бо де, Ге о по е ти ка, Бе о град, 2013, стр. 37
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ве сти. Та ко зва не „сло бо де ду ха“ пред ста вља ју те мељ сва ког де мо крат-
ског дру штва ко је је за сно ва но на плу ра ли зму ми шље ња и иде ја.

Сло бо да ми сли и са ве сти об у хва та ју ши рок спек тар ду хов не ак-
тив но сти, с об зи ром да се ма ни фе сту ју у уму и ср цу по је дин ца. Ујед-
но, то је њи хо ва уну тра шња, ин тер на ком по нен та. Оне та ко ђе пру жа ју 
мо гућ ност чо ве ку да бу де осло бо ђен од на сил но на мет ну тих ста во ва, 
про пи са них исти на и би ло ког ви да ин док три на ци је. Са дру ге стра не, 
оне озна ча ва ју пра во и мо гућ ност чо ве ка да сло бод но ми сли и за у зи-
ма ста во ве о све ту око се бе, дру штву и чо ве ку, као и да сло бод но из-
ра жа ва сво ју во љу.

Сло бо да из ра жа ва ња ми сли са сто ји се од мо гућ но сти да чо век 
ка же оно што ми сли и осе ћа, усме ном или пи са ном реч ју или на не-
ки дру ги на чин. Са вест пред ста вља осе ћа ње мо рал не од го вор но сти 
за сво је по ступ ке и свој рад. Са вест је по пут уро ђе ног гла са Бо жи-
јег у на ма. Не по сто ји људ ски створ, где год да се он ро дио, без са ве-
сти. Али опет, по сто је љу ди за ко је ка же мо „као да не ма ју са ве сти“ 
или „ода кле им ср ца“. За што је то та ко? Чи ње ни ца је да са ве сти не ма 
без од го вор но сти, без пре по зна ва ња оног ду хов ног у на ма. Сло бо да 
вла сти тог из бо ра, уве ре ња и си сте ма вред но сти чи не нас од го вор ним 
пред вла сти том са ве сти, а ако смо пак ре ли ги о зни, он да би тре ба ло да 
нас чи не од го вор ним и пред Бо гом.

Ове сло бо де за јем че не су чл. 46. ст. 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би-
је16, ко ји гла си:

„Јем чи се сло бо да ми шље ња и из ра жа ва ња, као и сло бо да да се 
го во ром, пи са њем, сли ком или на дру ги на чин тра же, при ма ју и ши-
ре оба ве ште ња и иде је“. 

Су шти на сло бо де ве ро и спо ве сти, ко ја пред ста вља жи вот но зна-
чај но пра во, огле да се у пра ву сва ког по је дин ца на сло бо ду ве ро и спо-
ве сти или не ког дру гог уве ре ња, сло бо ду чо ве ка да би ло јав но или 
при ват но ис по ља ва сво ју ве ру, уче ству је на слу жба ма у цр кви, пра-
зну је вер ске пра зни ке и во ди жи вот у скла ду са ре ли гиј ским нор ма-
ма. Ова сло бо да та ко ђе об у хва та и пра во по је дин ца да се не из ја шња-
ва о сво јим вер ским и дру гим уве ре њи ма, за тим пра во ро ди те ља и за-
кон ских ста ра о ца да сво јој де ци обез бе де вер ско и мо рал но обра зо ва-
ње у скла ду са сво јим уве ре њи ма. Да кле, ова сло бо да по ред ин тер не 

16 Устав Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник, чл. 46, 22.5.2017. http://www.pa ra graf.
rs/pro pi si/ustav_re pu bli ke_sr bi je.html
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(уну тра шње) има и екс тер ну (спо ља шњу) ком по нен ту, ко ја се огле-
да у ко му ни ка ци ји, за јед ни ци или са бра њу са дру гим љу ди ма. Пре-
ма то ме, ре ли гиј ске сло бо де се мо гу ис по ља ва ти ка ко ре чи ма, та ко и 
де ли ма. 

Сло бо да ми сли, са ве сти и ве ро и спо ве сти уста но вље не су број-
ним ме ђу на род ним до ку мен ти ма. Од Уни вер зал не де кла ра ци је о људ-
ским пра ви ма из 1948. го ди не, пре ко Европ ске кон вен ци је за за шти-
ту људ ских пра ва и основ них сло бо да из 1950.17 го ди не, ко је уз Ме-
ђу на род не кон вен ци је о гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма об у хва-
та ју ши рок спек тар пра ва и сло бо да ве ро и спо ве сти. Основ не по ру-
ке ових ме ђу на род них стан дар да је су те жња за ре ли гиј ским плу ра-
ли змом, не ди скри ми на ци ја и од го вор ност др жа ве при ли ком ства ра-
ња за ко но дав ног ам би јен та ка ко би се раз ли чи тим ре ли гиј ским ен ти-
те ти ма омо гу ћи ло рав но прав но функ ци о ни са ње. 18 

Ка да је реч о нор ма тив ном ре гу ли са њу ду хов них сло бо да код 
нас, оне су у про шло сти би ле им пле мен ти ра не Уста вом ФНРЈ из 
1946. го ди не, чи ме је гра ђа ни ма „за јем че на сло бо да са ве сти и сло бо-
да ве ро и спо ве сти“. Уста вом СФРЈ из 1963. го ди не „за јем че на је сло-
бо да ми сли и опре де ље ња“ и „сло бод но ис по ве да ње ве ре“. Ова од-
ред ни ца је ка рак те ри стич на и за Устав СФРЈ из 1974. го ди не. Уста-
вом Ре пу бли ке Ср би је из 1990. го ди не „јем чи се сло бо да ве ро и спо ве-
сти, ко ја об у хва та сло бо ду ве ро ва ња, ис по ве да ња ве ре и вр ше ња вер-
ских об ре да“. 

За јед нич ки са др жа лац на ших Уста ва по сле II свет ског ра та би-
ла је одво је ност Цр кве од др жа ве, сло бо да вер ских за јед ни ца да вр ше 
вер ске об ре де и мо гућ ност др жа ве да ма те ри јал но по ма же вер ске за-
јед ни це, уз на по ме ну да је ко ри шће ње вер ских раз ли ка у по ли тич ке 
свр хе ока рак те ри са но као про тив у став но. 

Ва же ћи Устав Ре пу бли ке Ср би је про кла му је да сло бо де ми сли, 
са ве сти и ве ро и спо ве сти пред ста вља ју ап со лут но за шти ће но пра во 
од чи је при ме не се не од сту па ни у слу ча ју про гла ше ња рат ног или 
ван ред ног ста ња. Њи ме се га ран ту је одво је ност цр ка ва и вер ских за-
јед ни ца од др жа ве. 

17 Џим Мур док, Сло бо да ми сли, са ве сти и ве ро и спо ве сти, Са вет Евро пе, Бе о град, 
2008.

18 Го ран Ба шић, Прав ни по ло жај цр ка ва и вер ских за јед ни ца и сти ца ње свој ства 
прав ног ли ца, За штит ник гра ђа на, Бе о град, 2010.
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Члан 11. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је19 гла си:
„Ре пу бли ка Ср би ја је све тов на др жа ва. 
Цр кве и вер ске за јед ни це су одво је не од др жа ве. 
Ни јед на ре ли ги ја не мо же се ус по ста ви ти као др жав на или оба-

ве зна“. 
Да кле, сва ко ме је за јем че на сло бо да ми сли, са ве сти, уве ре ња и 

ве ро и спо ве сти, као и пра во да се оста не при свом уве ре њу или ве ро-
и спо ве сти и да се они про ме не. Ни ко ни је ду жан да се из ја шња ва о 
свом вер ском уве ре њу, сло бо дан је да ис по ља ва сво ју ве ру и уве ре-
ња, а то мо же да се огра ни чи за ко ном ако је нео п ход но ра ди за шти те 
вред но сти де мо крат ског дру штва. Ис по ља ва ње ве ре оства ру је се кроз 
уче ство ва ње у бо го слу же њу, оба вља ње вер ских об ре да, вер ска по у ка, 
вер ске на ста ве, не го ва ње и раз ви ја ње вер ске тра ди ци је и из но ше ње 
вер ских уве ре ња. Цр кве и вер ске за јед ни це има ју ауто но ми ју и са мо-
стал ност да уре ђу ју сво ју уну тра шњу ор га ни за ци о ну струк ту ру, вр ше 
вер ске об ре де и осни ва ју вер ске шко ле. 

Члан 44. ст. 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је20 гла си:
„Цр кве и вер ске за јед ни це су рав но прав не и сло бод не да са мо-

стал но уре ђу ју сво ју уну тра шњу ор га ни за ци ју, вер ске по сло ве, да јав-
но вр ше об ре де, осни ва ју вер ске шко ле, до бро твор не уста но ве и да 
њи ма упра вља ју у скла ду са за ко ном.“

Глав не ка рак те ри сти ке ова квих устав них ре ше ња је су сло бо-
да вер ског опре де ље ња, сло бо да ис по ве да ња, рав но прав ност и са мо-
стал ност вер ских за јед ни ца 

Сло бо де ми сли, са ве сти и ве ро и спо ве сти за сни ва ју се на лич ном 
уве ре њу о уни вер зу му и ње го вом ство ри те љу и сва ки по је ди нац има 
сло бо ду да сâм утвр ђу је сво је мо рал не ста во ве. Ни ко не ма пра ва да 
на ме ће ре ли гиј ска и дру га уве ре ња, али др жа ва има пра во да у скла-
ду са за ко ном огра ни чи њи хо во ис по ља ва ње. 

Сло бо да ис по ља ва ња ве ре и уве ре ње мо же се огра ни чи ти за ко-
ном ако је то нео п ход но ра ди за шти те жи во та и здра вља дру гих љу-
ди, мо ра ла де мо крат ског дру штва, сло бо да и пра ва за јем че них Уста-
вом. Вер ска за јед ни ца мо же би ти за бра ње на уко ли ко ње но де ло ва ње 
угро жа ва еле мен тар на људ ска пра ва, по пут пра ва на жи вот, пра ва де-

19 Устав Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник, чл. 11, 22.5.2017. http://www.pa ra graf.
rs/pro pi si/ustav_re pu bli ke_sr bi je.html

20 Исто, члан 44. ст. 2.
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це, пра ва на пси хич ко и фи зич ко здра вље, пра ва на имо ви ну или ако 
иза зи ва и под сти че на вер ску, на ци о нал ну или ра сну не тр пе љи вост. 

Пра во је свих љу ди да бу ду за шти ће ни од дис кри ми на ци је у по-
гле ду сво јих ре ли гиј ских уве ре ња, што је им пле мен ти ра но у ва же-
ћи Устав Ре пу бли ке Ср би је оп штом нор мом о за бра ни дис кри ми на-
ци је по би ло ком осно ву или лич ном свој ству по је дин ца, ме ђу ко ји ма 
Устав по себ но на во ди и ве ро и спо вест.

По ред ових устав но-прав них од ред би, осно ву срп ског др жав но-
цр кве ног пра ва чи ни и за кон ско уре ђе ње прав ног по ло жа ја цр ка ва и 
вер ских за јед ни ца у Ре пу бли ци Ср би ји ко је је бли же уре ђе но За ко ном 
о цр ка ва и вер ским за јед ни ца ма (ЗЦВЗ).

Сло бо да у Но вом За ве ту21

Иде ја сло бо де је јед на од цен трал них иде ја и вред но сти у хри-
шћан ству. Чи ни се да без ње ни је мо гу ће схва ти ти пој мо ве ства ра-
ња све та, гре ха, по ка ја ња, ве ре и Бо га. У овом де лу ра да из вр шио сам 
ана ли зу са др жа ја за пи са них по ру ка у Но вом За ве ту, пре ма кључ ним 
ре чи ма: „сло бо да“,„дух“ и „ве ра“. Тек сто ви су по ре ђа ни хро но ло шки, 
она ко ка ко се по ја вљу ју у но во за вет ним сти хо ви ма.

1. Ма теј 18:2–3 Ствар но вам ка жем: Ако се не по пра ви те и не бу-
де те као де ца, не ће те ући у цар ство не бе ско.

2. Мар ко 5:36 А Исус чу шта ре ко ше и ре че ста ре ши ни: Не бој се, 
са мо ве руј! 

3. Мар ко 9:24 А Исус ре че: Ако мо жеш? Све мо же онај ко ји ве ру
је! И од мах по ви ка де ча ков отац: Ве ру јем, по мо зи мо ме не вер ју!

4. Јо ван 8:31–36 Та да Исус ре че Ју де ји ма, ко ји су по ве ро ва ли у 
ње га: Ако ви оста не те у мо јој на у ци, он да сте за и ста мо ји уче ни ци. 
Та да ће те зна ти исти ну, а исти на ће вас осло бо ди ти. Од го во ри ше му: 
Ми смо Авра мо во се ме и ни ка да ни смо ро бо ва ли. Ка ко ти ка жеш: Ни-
че те сло бод ни? Исус им од го во ри: Исти ну, исти ну вам ка жем: Сва ко 
ко чи ни грех, роб је гре ху. Роб не оста је веч но у ку ћи; али син оста је 
за у век. Ако вас да кле Син осло бо ди, за и ста ће те би ти сло бод ни. 

5. Де ла Апо стол ска 26:24–27 По што се он ова ко бра нио, Фест је 
по ви ка: Ти си луд, Па вле! Од мно го зна ња си по лу део! Па вле му од-
го во ри: Ни сам ја луд, сил ни Фе сте, не го го во рим исти ни те и па мет-

21  Пре вео Ди ми три је Сте фа но вић, Но ви За вет, Би блиј ска ли га, Бе о град, 2004
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не ре чи. Зна за ово и цар, ко ме сло бод но го во рим. Јер не ве ру јем да му 
је би ло шта од ово га не по зна то, јер се ово ни је до го ди ло ниг де у при-
крај ку. Ве ру јеш ли, ца ре Агри па, про ро ци ма? Знам да ве ру јеш. 

6. Ри мља ни ма 6:18 Осло бо ђе ни од гре ха, по ста ли сте слу ге пра-
вед но сти.

7. 1. Ко рин ћа ни ма 6:12 „Све ми је сло бод но“, али ни је све на ко-
рист. „Све ми је сло бод но“, али не ћу да не што пре вла да мно ме! 

8. 1. Ко рин ћа ни ма 9:1–3 Зар ја ни сам сло бо дан? Зар ја ни сам апо-
стол? Зар ни сам ви део Ису са, Го спо да на ше га? Зар ви ни сте мо је де-
ло у Го спо ду? Дру ги ма мо жда и ни сам апо стол, али ва ма је сам. Јер 
сте ви пе чат мог апо стол ства у Го спо ду. То је мој од го вор они ма ко-
ји ме оп ту жу ју. 

9. 1. Ко рин ћа ни ма 9:19–22 Иако сам сло бо дан од свих, сви ма сам 
се бе на чи нио слу гом, да при до би јем ко ли ко је мо гу ће. Та ко сам Ју де-
ји ма био као Ју де јин, да Ју де је при до би јем; они ма ко ји су под за ко ном 
био сам као под за ко ном, иако ја ни сам под за ко ном, да при до би јем 
оне ко ји су под за ко ном, они ма ко ји су без за ко на, био сам без за ко на, 
иако ни сам без Бо жи јег за ко на, не го сам у Хри сто вом за ко ну, да при-
до би јем оне ко ји су без за ко на. Сла би ма сам био слаб, да сла бе при до-
би јем; сви ма сам био све, да бих на сва ки на чин не ке спа сао.

10. 1. Ко рин ћа ни ма 10:23 „Све је сло бод но“, али ни је све на ко-
рист, „све је сло бод но“, али све не на зи ђу је. Ни ко не тре ба да гле да на 
сво је до бро, већ шта је до бро за дру го га. 

11. 2. Ко рин ћа ни ма 3:16–17 „Али кад се обра ти ка Го спо ду узе ће 
се по кри ва ло“. А Го спод је Дух: а где је Дух Го спод њи, та мо је сло бо да. 

12. Га ла ти ма 5:1 За сло бо ду нас је Хри стос осло бо дио, стој те, да-
кле, чвр сто и не дај те да опет бу де те ухва ће ни у ја рам роп ства. 

13. 1. Пе тро ва 2:15–17 Јер та ква је Бо жи ја во ља, да до брим де-
ли ма ућут ка те не зна ње без ум них љу ди. Жи ви те као сло бод ни, не ко-
ри сти те сло бо ду као по кри вач за зло ћу, не го жи ви те као Бо жи је слу-
ге. По штуј те, сва ко га, бра ћу во ли те, Бо га се бој те, по ча ствуј те ца ра. 

14. 1. Јо ва но ва 3:21 Во ље ни, ако (нас) ср це не осу ђу је има мо сло
бо дан при ступ Бо гу. 

У овом де лу ра да ана ли зи ра но је 11 сти хо ва из Но вог за ве та ко-
је са др же реч „сло бо да“ и 2 сти ха ко ја са др же реч „ве ра“. Но ви са вез 
Бо га и чо ве ка оли чен је и до ку мен то ван Но вим за ве том и на тај на-
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чин Ста ри за вет ни је ста вљен „ad ac ta“,22 већ је исти до био сво ју по-
твр ду, „нат при род ни на ста вак“, у ви ду ро ђе ња, жи во та, де ла и вас кр-
се ња Ису са Хри ста. За раз ли ку од Ста рог за ве та, ка да је Бог осло бо-
дио Је вре је из Егип та, ова пло ће ни Ло гос је љу де по но во осло бо дио, 
али ово га пу та од гре ха, од но сно смр ти. Осло бо дио их је за сло бо ду 
сво јом жр твом, сво јом бес ко нач ном љу ба вљу и сво јим при ме ром бо-
жан ске чи сто те по ка зао им је уза ни пут ко јим тре ба да хо де, ка ко би 
из бе гли стран пу ти це све та ко ји у злу ле жи и да би, на кра ју тог пу-
та, уз Бо жи ју ми лост при ми ли спа се ње и пу но ћу сло бо де. Чи ни се да 
по че так тог пу та ле жи у по ка ја њу и у спо зна ји соп стве не гре шно сти, 
тј. пре у мље њу. Истин ским пре о бра ћа јем до та да шњи роб гре ха по ста-
је слу га Бо гу. Гре хов но ста ње је да кле ста ње не сло бо де и по ро бље но-
сти. Сло бо да се до га ђа у ср цу – осло ба ђа њем ср ца од све га ту ђег. То 
пре све га под ра зу ме ва осло бо ђе ње од стра сти, ко је су као не при род-
ни па ра зи ти ко ји ра за ра ју људ ску ду шу. 

Пра о сно ва ду хов ног жи во та и ње гов свр ше так ле жи у сло бо ди. 
Стих под ред ним бро јем 1. пред ста вља при мер мо жда и нај ве ћег сте-
пе на сло бо де и ве ре до ко јег чо век мо же до сег ну ти. Би ти то ли ко сло-
бо дан и ве ро ва ти као де те, то ли ко очи сти ти и отво ри ти ср це, то ли ко 
се по пра ви ти и за др жа ти „ho mo lu dens“23-a у се би, то ли ко ин ди ви ду и-
ра ти и обо жи ти се и по но во по ста ти де те. Де лу је не ве ро ват но и не мо-
гу ће, али при ме ри ве ли ког бро ја мо на ха ко ји сво јим си ја ју ћим ли цем 
и осме хом де те та пред ста вља ју жи ви до каз та квих тврд њи. 

То зна чи да се сло бо да не до би ја, већ се от кри ва из ну тра. Без 
сло бод ног чо ве ка не ма ства ра ња ни че га што је сло бод но. Ни сло-
бод не умет но сти, ни сло бод не на у ке, а на кра ју кра је ва, ни сло бод-
ног дру штва. Са мо ду хов ним ра стом, пре све га у се би, ко ји се ка сни-
је ис по ља ва де ли ма, во ђе њем ду хов ног жи во та и кроз ду хов на ис ку-
ства, мо гу ће је до сег ну ти сло бо ду. Сло бо да као за да так. Сло бо да ко-
ја се осва ја.

Хри шћан ство на нај бо љи мо гу ћи на чин по ка зу је у че му се са-
сто ји сло бо да. Оно пред ста вља на слу ћи ва ње на ших мо гућ но сти кроз 
оства ри ва ње пу ног људ ског по тен ци ја ла ве ром у вас кр слог Хри ста. 
Сло бо дан су срет Бо га и чо ве ка на нај бо љи мо гу ћи на чин се оства ру-
је у Цр кви, уче шћем у ли тур ги ји, ка да до ла зи до сје ди ње ња две љу ба-

22 Лат. ре ше на ствар
23 Лат. чо век ко ји као би ће во ли да се игра
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ви, Бо жан ске ко ја си ла зи и људ ске ко ја се пе ње. Сло бо да се та да ку-
ша у ње ном са вр шен ству. 

Дух24 у Но вом За ве ту

Дух је моћ ко ја има са зна ње о жи во ту. Чо век је дух. Дух је ја.
Со рен Кјер ке гор

1. Мар ко 14:38 Бдиј те и Бо гу се мо ли те да не пад не те у ис ку ше-
ње. Дух је хра бар али те ло је пла шљи во. 

2. Лу ка 9:42 А Исус за пре ти не чи стом ду ху, из ле чи де ча ка и пре-
да де га ње го вом оцу.

 3. Лу ка 11:11–13 Ко ји отац ме ђу ва ма, ко ме син за тра жи ри бе, 
уме сто ри бе да је зми ју? Или ако за тра жи те ја је, да му да ју шкор пи-
ју? Кад да кле ви ко ји сте зли уме те да да је те до бре да ро ве сво јој де-
ци, ко ли ко ће пре Отац Ду ха Све то га да ти они ма ко ји тра же од ње га!

4. Јо ван 1:32–34 Ви део сам Ду ха ка ко си ла зи с не ба као го луб и 
оста је на ње му. Ја не бих знао ко је он; али онај ко ји ме је по слао да 
кр стим во дом, тај ми је ре као: на ко га ви диш да си ла зи Дух и оста је 
на ње му то је онај ко ји ће кр сти ти Све тим Ду хом. И ја сам то ви део и 
све до чим да је онај Бо жи ји син. 

5. Јо ван 3:5–8 Исти ну, исти ну ти ка жем: Ако се ко не ро ди во дом 
и Ду хом, не мо же да уђе у Бо жи је цар ство. Све што је ро ђе но од ме-

24 1. Фил. по ма те ри ја ли стич ком схва та њу ви ши про дукт ма те ри је чо веч јег мо зга, 
свест: по иде а ли стич ким уче њи ма не ма те ри јал на суп стан ца, не за ви сна од ма те ри је, прин-
цип ко ји упра вља све том, ма ни фе сту ју ћи се у свим ства ри ма и по ја ва ма, бес те ле сно ду хов но 
би ће, Бог 2. псих. све у куп ност пси хич ких, ду шев них функ ци ја код чо ве ка (за раз ли ку од жи-
во ти ње) свест, ду ша: про дукт људ ског ду ха 3. а) уну тра шње пси хич ко ста ње и рас по ло же ње 
чо ве ка, ин те лек ту ал на, мо рал на и емо тив на при ро да чо ве ка б) чо век као но си лац ин те лек ту-
ал них, емо тив них и мо рал них ка рак тер них осо би на – ја ки ду хо ви, ум ни ду хо ви, уз бу ди ти ду-
хо ве 4. а) сми сао, дар, скло ност за не што б) спо соб ност бр зог схва та ња, оштро ум ност, ду хо-
ви тост: си ро ма шан ду хом, пун ду ха, чо век без ду ха, в) мо рал на сна га, мо рал: хра брост, сме-
лост, од луч ност: не по ко ле бљив – чвр сти на ду ха, вој нич ки 5. оп ште ста ње, рас по ло же ње, на-
стро је ност, мен та ли тет 6. празн. а) нат при род но, бес те ле сно би ће (до бро или ло ше) ко је има 
моћ да ути че на чо ве ка или при ро ду, при ви ђе ње, утва ра, са бласт, нат при род но би ће као но си-
лац зла, ђа во, де мон, зла при ро да у чо ве ку ко ја га под сти че да чи ни рђа ва де ла 7. рлг. (обич-
но са атри бу том „све ти“) јед на од три ма ни фе ста ци је Бо жи је при ро де, тре ће ли це Све те тро-
ји це по хри шћан ском уче њу 8. рлг. бес те ле сни, не ма те ри јал ни део чо ве ка, ду ша: ис пу сти ти, 
пре да ти свој жи вот Бо гу, умре ти, пре ми ну ти, кло ну ти ду хом из гу би ти са мо по у зда ње, си ро-
ма шан ду хом – ум но огра ни чен, не про све ћен, нео бра зо ван; у ду ху не че га, у скла ду са не чим, 
др же ћи се оп штег сми сла; у ду ху за ко на.
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са, ме со је, и што је ро ђе но од Ду ха, Дух је. Не чу ди се што ти ре кох: 
Мо ра ће те да се ро ди те од о зго. Ве тар ду ва где хо ћеш, ње го во фи ју ка-
ње чу јеш, али не знаш от ку да до ла зи и ку да иде: та ко је са сва ким ко 
је ро ђен од Ду ха.

6. Јо ван 6:63 Дух је онај ко ји ожи вља ва, те ло не вре ди ни шта. Ре-
чи ко је сам вам ја ре као, дух су и жи вот су. 

7. Јо ван 14:15–17 Ако ме во ли те, по што ва ће те мо је за по ве сти. И 
ја ћу мо ли ти Оца, и да ће вам дру гог по моћ ни ка (уте ши те ља), да бу де 
увек с ва ма: Ду ха исти не, ко га свет не мо же да при ми, јер га не ви ди и 
не по зна је га. Ви га по зна је те, јер је он код вас и оста је у ва ма.

8. Јо ван 20:19–23 А уче ни ци су се об ра до ва ли кад су ви де ли Го спо-
да. И опет им ре че: Мир вам! Као што је ме не по слао Отац, а ја ша љем 
вас. И кад је ово ре као, ду нуо им је: При ми те Све то га Ду ха! Они ма ко ји-
ма опро сти те гре хе, опро ште ни су им: ко ји ма за др жи те, за др жа ни су им. 

9. Ри мља ни ма 2:28–29 Јер ни је Ју де јин онај ко ји је спо ља, ни ти 
је об ре за ње оно ко је је спо ља, на те лу, не го је онај ко је то из ну тра Ју-
де јин, и об ре за ње ср ца је у ду ху а не у сло ву. Та квог чо ве ка не хва ле, 
љу ди, не го Бог.

10. Ри мља ни ма 8:2 Јер за кон Ду ха ко ји ожи вља ва у Ису су Хри сту, 
осло бо дио те је од за ко на гре ха и смр ти. 

11. Ри мља ни ма 8:9–11 А ви не жи ви те по те лу, не го по Ду ху, ако 
за и ста Бо жи ји Дух жи ви у ва ма. А ако ко не ма Хри сто вог ду ха, тај ни-
је ње гов (Хри стов). А ако је Хри стос у ва ма, он да је те ло мр тво због 
гре ха, а Дух жив због пра вед но сти. И ако у ва ма жи ви Дух оно га ко ји 
је Ису са Хри ста по ди гао из мр твих, ожи ве ће и ва ша смрт на те ла сво-
јим ду хом ко ји у ва ма жи ви. 

12. Ри мља ни ма 8:26–27 Исто та ко Дух нам по ма же у на шим сла-
бо сти ма. Јер не зна мо за шта ће мо да се мо ли мо као што тре ба. Али 
се сâм Дух мо ли за нас (по сре ду је) уз ди са ји ма не из ре ци вим. Али онај 
ко ји ис пи ту је ср ца зна шта је ми сао Ду ха, да се мо ли за све те по Бо-
жи јој во љи.

13. Ри мља ни ма 11:7–8 Шта да кле? Оно што је Изра ел тра жио, то 
ни је до био, али су иза бра ни до би ли; оста ли пак одр ве ни ше, као што 
је за пи са но: Да де им Бог ду ха бу нов ног, очи да не ви де и уши да не чу-
ју, до да на шњег да на. 

14. Ри мља ни ма 14: 17 Јер Бо жи је цар ство ни је је ло и пи ће, не го 
пра вед ност, мир и ра дост у Ду ху Све том. 
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15. 1. Ко рин ћа ни ма 2:10–16 А на ма је Бог от крио по Ду ху; јер 
Дух све ис пи ту је, чак и ду би не Бо жи је. Јер ко од љу ди зна шта је у 
чо ве ку осим чо ве ко вог ду ха ко ји је у ње му? Та ко, ни ко не зна шта 
је у Бо гу осим Бо жи јег ду ха. А ми ни смо при ми ли ду ха ово га све-
та, не го Ду ха ко ји је од Бо га, да би зна ли шта нам је по кло ње но од 
Бо га. То је оно што ја го во рим, не ре чи ма на у че ним од људ ске му-
дро сти, не го на у че ним од Ду ха, ту ма че ћи ду хов ну исти ну ду хов ним 
љу ди ма. Оби чан чо век не при ма што је од Бо жи јег Ду ха, јер му се 
чи ни лу дост, и не мо же то да раз у ме, јер се ово на ду хов ни на чин 
раз у ме ва. Ду хов ни (чо век) ис пи ту је све, а ње га са мо га не ис пи ту је 
ни ко. Јер ко је спо знао Го спод њи ум да га по у чи? А ми има мо Хри-
стов ум.

16 1. Ко рин ћа ни ма 6:17 Јер је ре че но, би ће дво је јед но те ло. А ко 
се др жи Го спо да, је дан је дух (са њим).

17 1. Ко рин ћа ни ма 12:8–11 А сва ко ме од нас ис по ља ва ње Ду ха 
да то је за за јед нич ко до бро. Јед ном се, на и ме, Ду хом да је реч му дро-
сти, дру го ме реч спо зна ња истим Ду хом, дру го ме ве ра тим истим Ду
хом, дру го ме дар ис це љи ва ња тим јед ним Ду хом, дру го ме да чи ни чу-
да, дру го ме про ро штво, дру го ме да раз ли ку је ду хо ве, дру го ме раз ли-
чи ти је зи ци, дру го ме да ту ма чи је зи ке, а све ово чи ни је дан исти Дух, 
ко ји раз де љу је сва ко ме ка ко хо ће. 

18. 2. Ко рин ћа ни ма 3:6 Јер сло во уби ја, а Дух да је жи вот. 
19. Га ла ти ма 5:16–18 Ка жем: по Ду ху жи ви те и не ће те сле ди ти 

страст те ла. Јер те ло же ли про тив Ду ха, а Дух про тив те ла: они се јед-
но дру го ме про ти ве да не чи ни те оно што хо ће те. Али, ако вас Дух во-
ди, ни сте под за ко ном. 

20. Га ла ти ма 6:8 Јер ко се је у сво је те ло, од те ла ће по жње ти и 
рас па дљи вост. А ко се је у дух, по ду ху ће и по жње ти веч ни жи вот. 

21. Ефе сци ма 6: 12 Јер на ша бор ба ни је са љу ди ма, не го са вла-
да ри ма, са вла сти ма, са си ла ма овог мрач ног све та, са злим ду хо ви-
ма на не бу.

22. Ефе сци ма 6: 14–18 Стој те да кле, опа сав ши сво ја бе дра исти-
ном, обу кав ши се у оклоп пра вед но сти, обув ши но ге спрем но шћу Је-
ван ђе ља ми ра. По врх све га по диг ни те штит ве ре, о ко ји ће те мо ћи да 
по га си те све ва тре не стре ле не ча сти вог. И узми те ка ци гу спа се ња и 
мач Ду ха, тј. Бо жи ју реч. У сва кој мо ли тви и про шњи мо ли те се у Ду
ху и за то бдиј те у сва кој ус трај но сти и про шњи за све све те. 
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 23. 2. Ти мо те ју 1:7 Јер нам Бог ни је дао ду ха стра ха, не го ду ха си-
ле, љу ба ви и са мо ди сци пли не. 

24. 1. Пе тро ва 3:3–4 Ва ша ле по та да не до ла зи од спољ ног зи да 
улеп ша ва ња, пле те ња ко се, но ше ња зла та и обла че ња ле пих ха љи на. 
Уме сто то га она до ла зи од уну тра шњег чо ве ка, од не про ла зне ле по те 
и крот ког и мир ног ду ха. То је пред Бо гом од ве ли ке вред но сти. 

25. 1. Јо ва но ва 4:1–3 Во ље ни, не ве руј те сва ком ду ху, не го ис пи-
туј те ду хо ве да ли су од Бо га; јер су мно ги ла жни про ро ци иза шли у 
свет. По ово ме по знај те ду ха Бо жи је га: сва ки дух ко ји при зна је да је 
Исус Хри стос до шао у те лу, од Бо га је; и сва ки дух ко ји не ис по ве-
да да Исус ни је од Бо га, тај је ан ти хри стов дух, за ко га сте чу ли и са-
да је већ у све ту. 

26. 1. Јо ва но ва 4:6 Ми смо од Бо га, а ко ни је од Бо га; и ко Бо га по-
зна је, слу ша нас, а ко ни је од Бо га, нас не слу ша. По ово ме пре по зна-
је мо ду ха исти не и ду ха пре ва ре. 

У овом де лу ана ли зи рао сам 26 сти хо ва из Но вог за ве та ко је са-
др же по јам „дух“. Ми шље ња сам да из ме ђу пој мо ва сло бо де и ду ха у 
Но вом за ве ту по сто је из ве сне слич но сти, али и зна чај не раз ли ке.

Пр ва слич ност је сте у то ме што је реч о не ви дљи вим ка те го ри ја-
ма, ко је се не мо гу фи зич ки осе ти ти ни ти опи са ти. До ла зе из ну тра и 
свој за че так има ју у ср цу. Гра ни це им је не мо гу ће са гле да ти. Дух ду ва 
где хо ће, али и сло бо да је сло бод на да ис пу ни сва ког по је дин ца. По-
пут сло бо де, и Дух има сво ју по зи тив ну и не га тив ну ком по нен ту. Као 
што мо же мо ви де ти, дух је хра бар, ожи вља ва, осло ба ђа. Он мо же би-
ти вр ли на, исти на, мо же би ти кро так, ми ран и да је се за рад ис по ља ва-
ња раз ли чи тих да ро ва. Ње го ву су прот ност чи не зли, не мир ни, бу нов-
ни, ан ти хри сто ви ду хо ви пре ва ре и стра ха.

Њи хо ва слич ност је и у то ме што је реч о ка те го ри ја ма ко је ни су 
па сив не. Дух је стал но кре та ње, стал на ак тив ност. Пре ма на ве де ним 
но во за вет ним по ру ка ма ви ди мо да Бог да је Ду ха дру ги ма, као што 
да је и сло бо ду у ме ри у ко јој љу ди тра же од ње га. „Оби чан чо век не 
при ма што је од Бо жи јег Ду ха, јер му се чи ни лу дост, и не мо же то да 
раз у ме, јер се ово на ду хов ни на чин раз у ме ва. Ду хов ни (чо век) ис пи-
ту је све, а ње га са мо га не ис пи ту је ни ко“ – ови сти хо ви нам ука зу ју да 
је чо век при род но и ду хов но би ће, ко је у за ви сно сти од ни за фак то-
ра пре по зна је и осве шћу је ар хе тип ho mo re li gi o sus25-a у се би. Ду хов не 

25 Лат. ре ли ги о зан чо век
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ства ри се раз у ме ва ју на ду хо ван на чин. По ста вља се пи та ње ка ко он-
да не сло бод ни љу ди мо гу да раз у ме ва ју сло бо ду? По сто ји ли Бо жи ја 
и чо ве чи ја сло бо да?

Пре ма хри шћан ском уче њу Дух, тј. Све ти дух је, као тре ће ли це 
Све те Тро ји це уства ри Бог. Хри стос је Ду хом за чет, Ду хом је кр штен 
и по зван је да Ду хом кр сти. За пи са но је да ће љу ди ма све би ти опро-
ште но, али да ху ла на Све то га Ду ха не ће би ти опро ште на. Ни јед ну од 
ових ре ли гиј ских ка рак те ри сти ка не по се ду је сло бо да и то је њи хо ва 
нај зна чај ни ја раз ли ка.

Бер ђа јев ис ти че да је Дух сло бо да, а је ди ну сло бо ду он ви ди у 
сло бо ди Ду ха, ко ја је су прот ста вље на по рет ку при ро де. Истин ски би-
ти сло бо дан зна чи би ти део ду хов ног све та. Сло бо да се не мо же до ка-
за ти, већ се сло бо да от кри ва у ду хов ном жи во ту, ду хов ном ис ку ству, 
а сâм акт сло бо де је ира ци о на лан. Ко рен сло бо де на ла зи се у Ду ху, а 
не у во љи. Из ван сло бо де не ма Ду ха, док из ван Ду ха не ма сло бо де.

За кљу чак

На по ме нуо бих да у овом ра ду ни је би ло ре чи о свим вр ста ма 
сло бо де. Не ке смо на мер но из о ста ви ли, нпр. ре во лу ци о нар ну, јер се 
ису ви ше до бро пам те кр ва ве ра не и на си ље ко је је вр ше но у име те 
сло бо де. Ов де је би ло ре чи о оној дру гој сло бо ди ко ја нас осло ба ђа од 
нас са мих, по пра вља и во ди у ода је љу ба ви. 

  С’ об зи ром на ком плек сност пи та ња сло бо де и ње ну ши ри ну, 
сма трао сам да јед но ди мен зи о на лан при ступ овом про бле му про сто 
ни је до во љан. Из тог раз ло га по ку шао сам да сло бо ду као јед ну од 
веч них тај ни ана ли зи рам из три раз ли чи те пер спек ти ве – фи ло соф-
ске, прав не и те о ло шке. Уз то, об ра дио сам са др жај вер ских по ру ка из 
Но вог за ве та са те жњом да про на ђем нај ма њи за јед нич ки са др жа лац 
пој мо ви ма сло бо де, ве ре и ду ха. 

Чи ни се да су ру ски ре ли ги о зни фи ло со фи, ме ђу ко ји ма убра-
јам и До сто јев ског, јед но гла сни у ми шље њу да је сло бо ду нео п ход но 
про на ћи у на ма са ми ма. Жр тва за сло бо ду, па чак и са мо жр тва, пред-
ста вља ју иде ју во ди љу чи та ве „ру ске иде је“. Пут ка сло бо ди по пло-
чан је ис ку ше њи ма ко ја нас у ду ху мак си ме „без не во ље не ма бо го-
мо ље“ во де до Хри ста. За Бер ђа је ва по сто ји сло бо да ко ја прет хо ди 
до бру и злу, али и сло бо да за исти ну и од исти не. До сто јев ски иде ко-
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рак да ље. За ње га је Хри стос ва жни ји од исти не. „Ја ве ру јем да не ма 
ни чег див ни јег, ду бљег, сим па тич ни јег, ра зум ни јег, људ ски јег и са вр-
ше ни јег од Хри ста. Са су рев њи вом љу ба вљу ја го во рим се би, да не 
са мо не ма ње му слич на, не го и да не мо же би ти. Шта ви ше, ја из ја-
вљу јем: ка да би ми не ко мо гао до ка за ти да је Хри стос ван исти не, и 
ка да би исти на зби ља ис кљу чи ва ла Хри ста, ја бих прет по ста вио да 
оста нем са Хри стом, а не са исти ном. Без Хри ста све од јед ном по-
ста је од врат но и гре шно. По ка жи те ми не што бо ље од Хри ста! По-
ка жи те ми ва ше пра вед ни ке ко је ће те ста ви ти ме сто Хри ста“, пи сао 
је До сто јев ски. 

Је дан од за кљу ча ка ко ји из вла чи мо је тај да сло бо де не ма без вас-
пи та ња и од го вор но сти. Ка ко би се от кло ни ле по сле ди це не ва спи та-
ња и нео д го вор но сти нео п ход но је та кво по на ша ње санк ци о ни са ти. 
Та да на сце ну сту па др жа ва ко ја је је ди на сло бод на и вла сна да љу ди-
ма обез бе ди пра ва и њи хо ву при ме ну. Без пра ва, не ма ни сло бо де. Та-
ква сло бо да је да та Уста вом и За ко ни ма и та ко ипак огра ни че на мо же 
се до дат но огра ни ча ва ти, а све у ци љу за шти те вред но сти де мо крат-
ског дру штва. 

Вер ске по ру ке ко је су за пи са не у Но вом за ве ту ука зу ју на зна-
чај сло бо де и ду ха за чо ве ка. Нај ве ћа вред ност ко ја као тај на про ве ја-
ва апо стол ским по сла ни ца ма огле да се у без гра нич ном ду ху сло бо де. 
Апо стол Па вле нас ипак упо зо ра ва и на ње на на лич ја – „Све нам је 
сло бод но, али ни је нам све на ко рист“. Сло бо да за пра во је сте та сли-
ка Бо жи ја у на ма. Бог, ко ји је ап со лут на љу бав, по да рио нам је сло бо-
ду. Сло бо да, по ред то га што је да та, она је и за да та ли ком, де лом, жи-
во том и вас кр се њем Бо го чо ве ка Хри ста. По зна те су нам Хри сто ве ре-
чи: „Ја сам Пут, Исти на и Жи вот“. Бу де мо ли ви ше хо ди ли уским пу-
те ви ма исти не, жи во та и љу ба ви при ми ће мо ви ше бо жан ске све тло-
сти – бла го да ти, ко ја де лу је осло ба ђа ју ће. На на ма оста је да сло бод но 
од лу чи мо да ли ће мо Га сле ди ти или не. 

Ли те ра ту ра
Ба шић Го ран, Прав ни по ло жај цр ка ва и вер ских за јед ни ца и сти ца ње свој ства 

прав ног ли ца, За штит ник гра ђа на, Бе о град, 2010.
Бер ђа јев Ни ко лај, Дух и сло бо да, Ло гос, Бе о град, 1998,
Иљин Иван, Пут ду хов не об но ве, Ло гос, Бе о град, 2008
Лу дви го вич Франк Се мјон, Ду хов не осно ве дру штва. Цид, Под го ри ца, 1997



242 Srđan Kašiković

Мур док Џим, Сло бо да ми сли, са ве сти и ве ро и спо ве сти, Са вет Евро пе, Бе о град, 
2008.

Пре вео Сте фа но вић Ди ми три је, Би бли ја Но ви За вет, Би блиј ска ли га, Бе о град, 2004
Фр. Х. Свен сен Лаш, Фи ло со фи ја сло бо де, Ге о по е ти ка, Бе о град, 2013
Штејн бер гА рон, Си стем сло бо де Ф. М. До сто јев ског, Ло гос, Бе о град, 1996
Вла ди ка Ве ли ми ро вић Ни ко лај, Ми сли о до бру и злу, Бе ок њи га, Бе о град, 2008
Вил хелм Фри дрих, Ше линг Јо жеф, Хај де гер Мар тин, Рас пра ве о сло бо ди, Де ре та, 

Бе о град, 2016
Ву ја нић Ми ли ца, Реч ник Срп ског је зи ка, Ма ти ца Срп ска, Но ви Сад, 2007
До сто јев ски Ф. М., Бра ћа Ка ра ма зо ви, 21.05.2017, http://ce tvr ta gim na zi ja. edu. rs/wp

con tent/uplo ads/2012/04/Do sto jev skiBra caKa ra ma zo vi. pdf
Устав Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни  гла сник, 22.05. 2017. http://www.pa ra graf. rs/pro

pi si/ustav_re pu bli ke_sr bi je.html

SRĐAN KAŠIKOVIĆ26

ABOUT THE FREDOM OF THE SPIRIT

Abstract

Throughout the history, freedom has been the focus of attention of people. They 
wrote about it, fight the wars in the name of it and it has been one of the basic concepts 
for triggering their ideas and explaining their existence. This „tricky issue“ has bothered 
human beings since the beginning of time, while science still stumbles on it. However, in 
order to see the true face of freedom, first we have to answer the question What is freedom? 
The author of this paper tried to clarify the general concept of freedom and the freedom 
of spirit, exploring these concepts from three different perspectives: philosophical, legal 
and theological. Through textual analysis, the special attention was given to messages 
from the New Testament, as well as to the key words such as freedom and spirit. 

Keywords: freedom, spirit, New Testament, law, human being, life, love, God
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TANJA TODOROVIĆ1

ODNOS MORALNOG I POLITIČKOG 
U PROCESU SEKULARIZACIJE

Rezime

Hrišćanstvo se u celokupnoj svojoj istoriji odnosi dvostruko prema politici: sa jedne 
strane, moralno je odricati se od zemaljskih dobara i ne baviti se politikom, dok sa druge 
strane, moralno je baviti se politikom, jer smo mi uvek već usmereni na drugog, bližnjeg, 
zajednicu. Ova ambivalencija je vidljiva i u refleksijama hrišćanskih mislilaca Avgustina 
i Tome Akvinskog. Ona posebno postaje naglašena u procesu sekularizacije gde moralno 
postaje polako stvar ličnih uverenja, koja mogu, ali ne moraju nužno imati veze sa poli
tičkom zajednicom. U tom smislu, Makijaveli i Hobs smatraju da je prirodno stanje čo
veka stanje rata i da je uvećanje moći i interesa ono za čim ljudi izvorno teže. Za razliku 
od njih Lok ostavlja prostora za moral, pokazujući da je prirodno pravo individue ono na 
čemu treba temeljiti odnos prema državi, crkvi i bilo kojoj drugoj instituciji. Tako jedna 
individua nužno mora da poštuje prava druge inače negira princip na kome počiva njena 
lična sloboda. Savremene teorije i autori pokazuju da je ovo pitanje živo i aktuelno i da
nas, i da odnos morala i politike nije nešto što je samorazumljivo.

Ključne reči: dobro, interes, moral, politika, pravo

Uvod

Proces sekularizacije predstavlja odvajanje crkvene vlasti od državne 
i predstavlja jedno od glavnih obeležja modernog društva. Sâm termin pro
ces ukazuje da je reč o dužem trajanju. Ovo odvajanje je počelo ranije, vid-
ljivo je već kao problem u okviru hrišćanskih učenja. Međutim, ono je naj-
vidljivije u novovekovnim filozofskim refleksijama. Džon Lok i Tomas Ho-
bs su autori koji reflektuju politiku u periodu kada dolazi do sukoba monar-
ha i parlamenta. U tom periodu postavlja se pitanje o poreklu vlasti – da li 
vlast vodi poreklo od Boga ili od čoveka postaje središte njihovih razma-
tranja. U tom diskursu se postavlja pitanje i da li moral vodi poreklo od Bo-
ga ili čoveka. Na kraju ovi autori postavljaju pitanje da li jedna državna po-
litička zajednica može i treba da bude zasnovana na moralnim ubeđenjima 
njenih građana. Ipak, hrišćansko shvatanje odnosa morala i politike koje 

1 Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Katedra za filozofiju
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prethodi novovekovnim refeleksijama već pokazuje ambivalencije u okvi-
ru ovog pitanja. Zbog toga se na samom početku rada pokazuje kako je hri-
šćansko razumevanje ovog odnosa koren kasnijih razmatranja.

U procesu sekularizacije ovo pitanje postaje središte razmatranja 
upravo zbog toga što se celokupno saznanje više ne traži u transceden-
tnom božanskom temelju, a samim tim ni političko delanje. Hrišćanska 
učenja su zasnovana na razumu, a ono što se razumski ne može obuhvatiti 
ili objasniti, svoj temelj nalazi u objavi. Zbog toga se smatra da je filozo-
fija sluškinja teologije u srednjem veku. Već renesansa ukida polako mo-
gućnost objave u filozofskim razmatranjima, i predstavlja prelaz ka novom 
veku, u kome čovek postaje centar filozofskih promišljanja. Čovek polako 
postaje predmet sopstvenih refleksija, i on poreklo celokupnog saznanja i 
delanja traži u sebi i svom odnosu prema svetu. Međutim, kad se čovek 
postavi kao mera svih stvari, onda postaje opasna mogućnost relativizaci-
je moralnih načela, kako je to Protagora još u staroj Grčkoj pokazao. Ipak, 
novovekovni autori, kod kojih je i dalje prisutan religijski momenat, prave 
otklon od zasnivanja filozofskih temelja na religijskim učenjima, i poku-
šavaju podići ovaj problem na opštiji nivo – oni ne traže više poreklo mo-
ralnih načela u svetim spisima, niti u proizvoljnim čovekovim uverenjima, 
nego u prirodi koja je svima zajednička. To za posledicu ima da se moral 
temelji na shvatanju odnosa prirodnog i društvenog stanja, koji svoj uzrok 
i utemeljenje ima uvek u prirodnom, a na temelju toga se i politika razu-
meva kao posledica prirodnog stanja. Iz toga proizilazi nužnost zasnivanja 
društva, koje se u najširem shvata kao politika, ali se konkretno pojavljuje 
u različitim oblicima (u modernom društvu kao porodica, građansko druš-
tvo i država).2 Savremene filozofije, na tragu Kanta, pokazuju da je pitanje 
da li politika treba da se temelji na moralu otvoreno i danas.3 One se bazi-
raju na problemu odnosa proizvoljnog morala, i morala koji je filozofski 
utemeljen. Svakako da društvo ne može da bude zasnovano na proizvolj-
nim uvidima šta je najkorisnije za nas. Takvo razumevanje nas dovodi u 
stanje rata, vraća nas u prirodno stanje, jer dolazi do sukoba uverenja poje-

2 Hegel je prvi pokazao i precizno izveo troslojnu strukturu modernog građanskog društva.
3 Nakon svetskih ratova pitanje odnosa morala i politike postaje veoma izraženo. Raspra-

ve se vode oko pitanje ima li posebna grupa pravo da svoja moralna uverenja nameće drugima ta-
ko što će da ih legitimiše u okviru svoje grupe. Stoga se odnos morala i politike izmešta u odnos 
morala i prava, gde se pozitivnim pravom pokušavaju razrešiti mogućnosti sukoba. Najpoznatije je 
Jaspersovo razmatranje problema krivice, gde on razlikuje moralno, pravno, političko i metafizič-
ko područje krivice.
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dinaca ili grupa po pitanju privatne korisnosti. Ove filozofije pokazuju da 
je uslov mira politička zajednica kao kosmopolitska zajednica, zasnovana 
na moralu koji je filozofski utemeljen na subjektivističkoj filozofiji, tačni-
je u samom umu, koji predstavlja nešto univerzalno. Ako se moral postavi 
kao nešto univerzalno, onda posebne grupe nemaju pravo da insistiraju na 
pojedinačnim ili opštim interesima i uverenjima, u suprotnom su ne-mo-
ralne. Ove teorije će na kraju rada biti samo spomenute, da se pokaže da 
je pitanje odnosa morala i politike i dalje veoma aktuelno i da se pokušava 
pronaći razrešenje aporija koje su utemeljene u novovekovnom shvatanju 
ovog odnosa, koji svoje poreklo crpi još iz hrišćanskih učenja. Zbog toga 
se u ovom radu pokazuje aporetika u odnosima morala i politike i različi-
tost oblikovanja ovih pojmova, ali se ne pokazuje ni jedno konačno reše-
nje kao jedino moguće, budući da se o ovom pitanju i danas vode polemi-
ke. Najbliže rešenju su škole koje idu na tragu Kantovih učenja, ali i Hege-
lovo razmatranje, koje kritikuje Kanta i pokazuje nužnost povesnog pristu-
pa. To što konačno rešenje ne postoji ne znači da ne treba pokušati osmi-
sliti ga, ali to osmišljavanje ide nužno na tragu filozofskih uvida koje crpi-
mo iz tradicije. Zbog toga, centralni deo rada je posvećen novovekovnom 
shvatanju ovog odnosa, koji na tragu hrišćanskog razumevanja pokazuje 
da je političko delanje nužno, ali da pitanje „šta je moralno“, kada se uki-
nu hrišćanske vrednosti, prestaje da bude samorazumljivo.

Hrišćansko shvatanje odnosa morala i politike

Hrišćansko učenje je u odnosima prema politici od svojih početaka 
ambivalentno. S jedne strane, hrišćanin ima dužnost usmerenja ka Bogu 
i odricanja od materijalnih dobara i interesa u najvećoj mogućoj meri. S 
druge strane, hrišćanska dužnost nije samo vertikalna – odnos prema Bo-
gu, nego i horizontalna – ona predstavlja odnos prema drugom, bližnjem. 
Taj odnos, usmerenost prema drugom, znači nužno usmerenost na zajed-
nicu, političku zajednicu, gde bližnji i „ja“ delimo odnos prema Bogu, ali 
i odnos prema nekakvoj svojini i vlasti. „Ambivalencija odnosa prema po-
litičkoj vlasti i državi provlači se kroz cijelu njegovu povijest. Karakteri-
še je, sa jedne strane, odricanje od zemljinog, nepravednog carstva i pro-
test protiv njega, a sa druge strane, sklonost za pokoravanjem svakoj vla-
sti, htijenje jedinstva sa državom i htijenje učešća u borbama za političku 
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vlast.“4 Prva tendencija predstavlja da je moralno: odricanje i post, koji se 
svode na odvajanje i oslobađanje od svega materijalnog. Ideja je da se po-
kaže da je čovek slobodan tek kada se oslobodi svega što ga veže za pro-
lazni i propadljivi svet i uzdigne ka onome što je neprolazno, nepropadivo 
i nepromenjivo. U tom smislu se vodi „borba“ protiv postojaće političke 
situacije, gde Isus dolazi na zemlju da donese figurativno rečeno mač, ne 
mir. (Mat. 10,34). Taj mač treba da predstavlja nove hrišćanske vrednosti 
koje se temelje upravo na asketskom idealu, kome čovek može da teži da 
ga postigne. Njegova misija svodi se na težnju uzdizanja ka Bogu, kome 
on nikada neće moći da bude ravan, ali će u procesu jednog života oslobo-
đenog od zemaljskih dobara postajati mu sve bliži i sličniji.

Druga tendencija predstavlja proces osnivanja hrišćanskih opština, 
gde ono moralno postaje istinska, ne samo figurativna borba sa „zlima“ 
ovoga sveta. Ta istinska borba se ne svodi samo na miran dijalog i odrica-
nje, već na osnivanje hrišćanskih zajednica koje će da utemelje svoje no-
ve vrednosti (koje se paradoksalno u samoj borbi pokazuju samoukinute). 
Ta borba praćena je ustancima, progonima hrišćana, represijama i krva-
vim kažnjavanjima. „Za Pavla svaka vlast je od Boga (Rim. 13, I), te Isu-
sovi sledbenici treba da se povinuju imperatorima (Rim. 13,5), da aktiv-
no učestvuju u državnom životu (Efes. 6,7). Vlastodršci više nisu shvaće-
ni kao saučesnici „kneza tame“, nego su „sluge Božije.“5 Dakle, hrišćan-
stvo se na samom početku svog zasnivanja, u svojoj unutrašnjoj priči o 
istinskim vrednostima, pokazuje ambivalentno: s jedne strane insistira se 
na odricanju i mirnom suprotstavljanju zlima ovog sveta, dok se, s druge 
strane, pokazuje da istinske moralne vrednosti hrišćanskih jedinki mora-
ju biti utemeljene u zajednici koja će se suprotstaviti postojećem carstvu. 
U tom smislu hrišćanstvo u svojoj unutrašnjosti stupa u rascep sa svojim 
uverenjima, dok u realnom smislu započinje realna borba hrišćana za ze-
maljsku vlast.

Hrišćanski autori traže utemeljenje celokupnog saznajnog i realnog 
sveta u Bogu, koji je transcedentan ovom svetu. Baš zato što je Bog trans-
cedentan, nije moguće iz njega samog i sveta tražiti odgovore, pa ih stoga 
autori traže i u objavama i svetim spisima. Tako se i na pitanje kako treba 
živeti moralno i da li treba osnivati političku zajednicu pokušava odgovo-
riti u skladu sa znanjima i objavom. Sv. Avgustin tako politiku shvata kao 

4 Perović, M., Praktička filozofija, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2004., str. 57.
5 Isto, str. 58.
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umeće vezano za zajednicu. On njega ne vrednuje visoko, jer je umeće ve-
zano za zemaljska prolazna dobra, pre svega. Tako se on nalazi veoma bli-
sko prvoj tendenciji, gde se pokazuje da se moralno pokazuje pre svega u 
vezi sa ličnom mudrošću, ličnim spasenjem i „mojom sopstvenom mudro-
šću“, koja treba da je u skladu sa hrišćanskim asketskim vrednostima. On, 
stoga, razlikuje praktičku-političku mudrost od mudrosti božanske koja je 
potrebna ličnosti da bi zadobila spasenje.6 Politička mudrost je interesna i 
ona je relativistička: svako može da ima svoju, i u odnosu prema zemalj-
skim dobrima, svako traži ono što mu više odgovara. Stoga, biti mudar na 
zemlji znači imati dobar život, materijalno obezbeđen, dobre odnose sa 
komšijama, putovati itd. Različite stvari se nazivaju mudrim u svetu inte-
resa. Međutim, u unutrašnjem svetu, okrenutosti prema Bogu, postoji sa-
mo jedna mudrost, koja je ista za sve – jedna, nepromenjiva i nepropadlji-
va, kao broj.7 Ona je utemeljena na najuzvišenijem dobru, Bogu, i izvorna 
svrha svakog pojedinca je težnja ka ovoj mudrosti. Upravo slobodna vo-
lja je ta koja nam omogućava da se odredimo kojoj od ove dve mudrosti 
ćemo težiti – zemaljskoj i njenim dobrima, prolaznim i propadljivim, ili 
božanskoj –  jednom jedinom dobru, neprolaznom, nepropadljivom i več-
nom, koje nam može obezbediti večni život. Oba načina života se povrat-
no odnose prema zemlji i ličnost svojim načinom života, zahvaljujući slo-
bodnoj volji sebe, određuje kojoj od ove dve zajednice će pripadati: ze-
maljskoj ili božanskoj. „Bezumnik je upoznao mudrost“ i on ima slobodnu 
volju jednako kao i hrišćanin, stoga, „valja osuditi one koji se tim dobrom 
(slobodom) na zlo služe negoli da rekneš kako ga nije trebao dati onaj koji 
ga je dao“.8 Zbog toga Avgustin piše delo „O državi Božijoj“ sa namerom 
da pokaže uzvišenost hrišćanske civilizacije nad paganskom. Mogućnost 
jedne države Božije se temelji na samoj slobodi ličnosti, i time se razobru-
čuje stari sistem običajnosti i uvodi novo shvatanje vremena, eshatološko, 
gde će Bog na kraju suditi pojedincima na njihovim sopstvenim odlukama 
i samoodređenjima gde će pripadati. Tu državu ne treba shvatiti kao klasič-
nu političku zajednicu, jer se ona ne temelji samo na zemaljskim interesi-
ma već na najuzvišenijem interesu ljudskog bića, a to je spasenje, večni ži-
vot, koji se zadobija upravo suprotnim putem, odricanjem od zemaljskog.

6 Avgustin, A., „O slobodnoj volji“, u: Srednjevekovna filozofija, Školska knjiga, Zagreb, 
1996. str. 151.

7 Isto, str.156.
8 Isto, str. 172.
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Za razliku od njega Toma Akvinski je bliži drugoj tendenciji, gde se 
govori o mogućnosti zasnivanja političke zajednice na moralnim hrišćan-
skim uverenjima. Kasnija srednjevekovna teološka refleksija menja av-
gustinovski odnos prema politici. Do toga je dovela i promena odnosa cr-
kve i političke vlasti. Pojam politike, na temelju odnosa prema Aristote-
lovoj filozofiji, postaje kod Tome centralna tema njegovih istraživanja. Iz 
ontološkog odnosa čoveka i prirode nastoji se da se ontološki utemelji po-
litika. Najistaknutije mesto u tim porecima ima državna zajednica, čiji je 
cilj zadovoljenje svih životnih potreba ljudi. „Iz tog uvida dobija se kod 
Akvinskog određenje politike kao nauke o državi, tj. društvene nauke (ci
vilis scientia), s jasnom anti-avgustinovskom porukom o potrebi takve na-
uke“.9 Međutim, za razliku od Avgustina, kod koga postoje dve države na 
Zemlji, Božija i ljudska, Akvinski pokušava da prevlada problem dvostru-
ke pripadnosti čoveka svetovnoj i duhovnoj zajednici, u cilju spašavanja 
temelja same hrišćanske religije. On to čini na temelju raščlanjivanja po-
lja delanja koja su hijerarhijski postavljena. Politički cilj mora prethoditi 
uzvišenijem cilju: filozofija politike je ispod špekulativne filozofije i teolo-
gije, ali je ona iznad ekonomije i etike.10 Tako se pokušavaju pomiriti ono 
lično, moralno i političko: ljudska volja i moralni uvid koji je vodi moraju 
biti u skladu sa političkim zakonom koji je uređen prema prirodnom zako-
nu, koji je opet uređen prema božanskom zakonu. To znači da moral mora 
biti utemeljen i vođen političkim.

Interesi VS moralna uverenja

Tokom 15. veka u renesansnoj Italiji počinju se razvijati samostalne 
gradske strukture, sa novom povesnom klasom (borgesia), koja je nezavi-
sna u odnosu na feudalne strukture i crkvu. Razvija se slobodna zajedni-
ca građana ujedinjenih zajedničkim interesom protiv feudalne samovolje. 
Usledio je i proces stvaranja nove aristokratije i pretvaranje komuna u gra-
do-države u kojoj vlada lokalna oligarhija. Vodi se borba ovih novih klasa 
protiv papstva i stvaranja nacionalne države. „Više se nije mogla zadovo-
ljiti tomistička verifikacija totalizirajućeg jedinstva ljudskog praksisa, ni-
ti privid harmoničkog odnosa političkog delanja i moralnih uverenja, a još 

9 Perović, M., Praktička filozofija, str. 64.
10 Isto, str. 65.
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manje legitimisanje stroge staleške organizacije društva transcedentalnim 
idealom.“11

U ovakvoj atmosferi Nikolo Makijaveli piše svog čuvenog Vladao
ca. On pokazuje hijatus koji postoji u hrišćanskim tumačenjima moralnog 
i političkog u odnosu na transcedentnog Boga, tako što ono duhovno cr-
kve svodi na njenu praktičku osnovu. Time se delegitimira njena uzviše-
na osnova i udara na njene tomističke ontološke temelje. Oni se pokazu-
ju kao nedovoljni, i počinje da bude očevidna aporetika između političkog 
i moralnog. Tu aporetiku Makijaveli u svom delu vešto satirično pokazu-
je usmerenim kritikama protiv moralističke tradicije srednjevekovlja, ali i 
novih projekcija idealnog vladara. Dve hrišćanske tendencije koje je Toma 
Akvinski uspeo da pomiri donekle u svojoj ontološkoj hijerarhijskoj ustro-
jenosti sveta, polako pokazuju svoju duboku aporetiku. Moral i vrlina po-
lako prestaju da imaju veze sa božanskim svetom, čije pločice vrednosti 
svoje krajnje utemeljenje imaju u transcedensu. Moral i vrlina počinju da 
se vezuju za čoveka i njegovu delatnu strukturu koja se ispoljava uvek već 
u nekakvoj zajednici. Moral i politika počinju da se povezuju i sjedinjuju u 
čoveku koji je uvek već u zajednici usmeren pre svega u odnosu na dugog 
čoveka, dok se pitanje usmerenosti prema Bogu polako počinje povlačiti 
u drugi plan, makar u svetu politike. Pojam morala tako dobija dve strane: 
sa jedne strane, područje moralnog postaje područje ličnih uverenja i ve-
rovanja. Pojedinac ima mogućnost da u svojoj privatnosti veruje u šta želi 
i da se ponaša kako želi. S druge strane, područje moralnog koje se objek-
tivira, nekako stupa u zajednicu sa drugim, postaje polako jedinstveno sa 
političkim, praktičkim područjem. Poreklo društva i države se nastoji tra-
žiti u prirodi i svetu, ne više u Bogu, čak i kod mislilaca koji su bili hrišća-
ni u osnovi poput Džona Loka. Tako ćemo u nastavku rada videti kako od 
humanizma i renesanse ka novovekovlju pojmovi morala i politike dobi-
jaju sasvim novo značenje u odnosu na ono koje su imali u srednjem ve-
ku. Moral kao područje mogućih ličnih uverenja prestaje da se razmatra 
kao predmet filozofskih rasprava i pitanje morala koje je u vezi sa politič-
kim delanjem polako stupa u centar filozofskih rasprava, kako kod racio-
nalista tako i kod empirista.

11 Isto, str. 66.
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Lokovo insistiranje na toleranciji

Lokova politička teorija je rezultat sukoba parlamenta i monarha nje-
govog doba, koji kulminiraju Slavnom revolucijom. U sukobima koji su se 
tada dešavali, intelektualci tog doba su se našli u situaciji donošenja odlu-
ke koju od te dve strane će zastupati. Tako je Lok, iako lično hrišćanin (što 
se dâ dokazati iz njegovih dela), stao na stranu građanske klase koja se ta-
da polako tek formirala i pokušava da prevaziđe feudalno ustrojstvo sveta. 
Njegova saznajno-empiristička pozicija mu omogućava da izvrši temeljnu 
kritiku urođenih ideja, ciljajući kako na njihovu saznajnu, tako i na prak-
tičku funkciju. Prva od ideja koja se tu kritikuje i na koju on indirektno 
udara je ideja Boga, koju je Dekart pokazao kao urođenu u svojim „Medi-
tacijama“. Tako on u „Ogledima u ljudskom razumu“ naglašava da se ra-
di i o praktičkoj sferi ljudskog kada se govori o urođenim idejama, i da je 
relativizam moralnih načela u svetu koji vlada samo teza koja potkrepljuje 
njegovu teoriju: „Ako ona spekulativna načela o kojima smo raspravljali u 
prethodnoj glavi stvarno ne uživaju sveopštu saglasnost celog čovečanstva 
kao što smo tamo i dokazali, onda postaje jasno da praktični principi mo-
gu još manje biti opšteprimljeni; mislim da će biti teško naći ijedno moral-
no pravilo sa kojim bi se svako tako spremno složio kao sa mišlju „što je-
ste, jeste“…)“12. Ono što važi za teorijske istine, važi i za praktičke, i Lok 
na više mesta naglašava da je Bog urođena ideja, onda bi valjda bio tako 
očevidan, da niko ne bi mogao sumnjati u njega.

„Dve rasprave o Vladi“, njegovo delo koje je usmereno pre svega na 
kritiku postojećeg sveta, stoga predstavlja jedinstvo sa ranijim delima. Ceo 
prvi deo rasprava je posvećen kritici Roberta Filmera i njegovom zastupa-
nju ideje da je vlast data od Boga, i preneta na zemlju sinovima. Pored te 
ideje on kritikuje i pitanje odnosa prema svojini i odnosa prema ženama i 
na temeljima njegovih teza se pokazuje jasno kako i zašto je on začetnik 
liberalizma: svaki čovek je jednako slobodan: ima pravo na život, slobodu 
izražavanja i svojinu. Nikakve urođene predstave ne mogu pokazati dru-
gačije, naprosto iz razloga što se čovek ne rađa sa bilo kakvim uverenjima. 
Svi ljudi su po prirodi jednaki. Da bi zaštitili tu jednakost, oni stupaju u 
društvo. Lok svakako ne prestaje da veruje u Boga, i ideju „Tvorca“ često 
u svojim delima pominje. Ipak, jednakost on zasniva pre svega na priro-
di i državi, jer se jedino tako ona dâ dokazati. „Prirodno stanje ima prirod-

12 Lok, Dž., Ogled o ljudskom razumu, Kultura, Beograd, 1962., str. 45.
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ni zakon da upravlja njime, koji obavezuje svakoga; a um, koji predstavlja 
taj zakon uči sve ljude, koji ga pitaju za savet, pa pošto su svi jednaki i ne-
zavisni, niko ne treba da nanosi zlo tuđem životu, zdravlju, slobodi i pose-
du.“13 Dakle, društvo predstavlja jednu vrstu ugovora koji će da garantuje 
pojedincu očuvanje svojine.

Lok razlikuje svojinu u širem smislu: kao zadatak Vlade da zaštiti 
slobodu pojedinca, njegov život i zdravlje, i svojinu u užem smislu: koja 
predstavlja pravo na „parče zemlje“ koje pojedinac ima kao član društva.14 
On čak pokušava citatima iz „Biblije“ da potkrepi tezu o pravu na svoji-
nu: „Bilo da se oslanjamo na prirodni um, koji nam kaže da ljudi, budući 
da su jednom rođeni, imaju pravo na svoje održanje i shodno tome da jedu, 
piju i duge takve stvari koje im priroda pruža radi njihovog opstanka; ili 
na otkrovenje, koje nas izveštava o onom darivanju sveta koje je Bog uči-
nio Adamu i Noju i njegovim sinovima – veoma je jasno da Bog, kao što 
to kaže kralj David (Psalm, CXV. 16.), „dao zemlju sinovima čovečijim“, 
on ju je dao svim ljudima kao zajedničko dobro.“15 Lok je dakle prvi au-
tor koji je pojmove svojine i rada stavio u osnov osnivanja društva. Po nje-
mu, rad je taj koji će pojedincu koji ima svojinu nad sopstvenim životom 
i telom dovesti u vezu sa zemaljskom svojinom koja je na početku istorij-
skog kretanja zajednička svima. Gde se tu nalazi odnos morala i politike?

Po njemu svi ljudi su po prirodi jednaki, jer poseduju razum. Zbog to-
ga oni sami treba da odlučuju ko će da ih predstavlja u zaštiti njihove svo-
jine. Stoga se oni ujedinjuju u društvo koje će da ima takav mehanizam 
zaštite, da se ljudima više „isplati“ da uđu u društvo nego da samostalno 
skupljaju dobra neophodna za preživljavanje. Oni, po Loku, to čine jer su 
u osnovi dobri i žele da zaštite sebe i druge, za razliku od Hobsove teze. 
Dakle, kod Loka moralno i političko jesu u vezi. Moral je sa jedne stra-
ne osnova i pokretač delanja. Ljudi žele da se zaštite, i svoja dobra, i iz to-
ga kreiraju društvo. Oni samo stoga treba i da odlučuju kako će to druš-
tvo da izgleda. Zbog toga samo ludaci i idioti nisu oslobođeni vlade svo-
jih roditelja.16 Ovo se odnosi i na političku vlast. Svako ko ima razum že-
li sebe da zaštiti i u stanju je da učestvuje u odlukama vezanim za politič-
ku zajednicu.

13 Lok, Dž., Dve rasprave o vladi, Utopia, Beograd, 2002., str. 238.
14 Mack, Eric, John Locke, Continuum International Publishing Group, London, New York, 

2009., ISBN 9780826429810, pg. 55.
15 Lok, Dž., Dve rasprave o vladi, str. 250.
16 Isto, str. 266.
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Sa druge strane, moral je vezan i za religijska uverenja koja ne mo-
gu nužno da se zasnuju na osnovu njegove empirijsko-racionalističke 
metode, nego samo mogu naknadno da potkrepe objavom po Loku ne-
ka njegova uverenja. Zbog toga on u Pismu toleranciji razlikuje ulogu 
države od uloge crkve. Država je zajednica ljudi konstituisana zbog po-
stizanja, očuvanja i unapređenja njihovih sopstvenih građanskih inte-
resa koji se odnose na spomenutu svojinu u užem i širem smislu reči.17 
Zbog toga je uloga države da brine o građanskim interesima pojedinca. 
Za razliku od nje, uloga crkve je da brine o spasenju duše pojedinca, i 
njoj nije potrebna saglasnost vladara da bi postojala, dovoljna je legiti-
mnost vernika i njihova moralna uverenja. I kao što vladar ne treba da 
se meša u ulogu crkve i prosuđivanja objave, po Loku, crkva ne treba 
da se meša u posao države i pitanja privatnih interesa. I kao što su cr-
kva i države upućene jedna na drugu da budu tolerantne, jer je njihov 
posao po sve različit, tako su i crkve i različite verske zajednice upuće-
na jedna na drugu i na saradnju. Crkva, pa ni država, po Loku nema pra-
vo da se meša u svojinu pojedinca, onu koja mu po prirodi pripada. Pod 
tim on podrazumeva pravo na život, slobodu, i imanje. Dakle, pojedinac 
ima slobodu da izabere i kojoj će zajednici pripadati, i on može istovre-
meno da bude član više zajednica, on uvek već i jeste član više zajedni-
ca. Crkva ima svoje zakone, kao što država ima svoje. Pojedinac treba 
da učestvuje u kreiranju države, dok crkvi pristupa slobodno, želeći da 
negde ispoveda svoja uverenja i bogosluženja. Stoga se kod Loka hija-
tus između moralnog i političkog, koji je postojao od ranije, na neki na-
čin prevazilazi posredstvom slobodne volje svake ličnosti koja je nužno 
član već neke političke zajednice, ali koja može slobodno da bira svo-
je predstavnike i verska uverenja. „Ono što kažem za međusobnu tole-
ranciju između privatnih osoba koje se razlikuju jedna od druge po veri, 
podrazumevam i za posebne crkve koje se, tako reći, nalaze u istom od-
nosu jedna naspram druge kao i neke privatne osobe između sebe. Ni-
jedna nema neki oblik jurisdikcije nad drugom; ne, čak ni u slučaju kad 
građanski vladar (što se katkad dešava) pripada ovoj ili drugoj zajedni-
ci. Jer, građanska vlada ne može dati nikakvo novo pravo crkvi, niti to 
može crkva građanskoj vladi. Bez obzira da li se građanski vladar pri-
družuje crkvi ili se odvaja od nje, crkva uvek ostaje ono što je pre bila – 
slobodna i dobrovoljna zajednica. Njoj nije potrebna sila mača ukoliko 

17 Lok, Dž., Pismo toleranciji“ u: Dve rasprave o vladi, Utopia, Beograd, 2002., str. 370.
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joj se vladar pridruži, niti ona gubi pravo instrukcije i ekskomunikacije 
ukoliko se vladar odvoji od nje.“18

Prema svemu što je rečeno kod Loka može se zaključiti da je prirod-
no stanje čoveka stanje dobra, i da čovek po prirodi ima svojinu kao svoje 
telo, život, ali i „parče zemlje“ koje stiče radom. On kreira državu i zakone 
na moralnim uverenjima da bi zaštitio dobra koja mu po prirodi pripadaju. 
Pojedinac je taj koji ima takođe mogućnost da ima moralna uverenja kakva 
želi dok god ona neće negirati druge pojedince i ugrožavati drugog. Sva-
ka zajednica ima svoje zakone. Važno je da je briga o čoveku u prvom pla-
nu i zbog toga on pokazuje da je dijalog i tolerancija ključ saradnje, jer je 
svima u interesu da se zaštiti čovek. Ona zajednica koja bi uzurpirala pra-
va pojedinca koja mu po prirodi pripadaju morala bi da se sankcioniše od 
strane države, koja treba da garantuje individui očuvanje izvornih prava.

Moral i politika kao volja za moći

Za razliku od Loka, Hobs smatra da ne postoje nikakva objava ni-
ti moralna načela kojim bi čovek trebao da se služi. On, iako se služi ne-
kim načelima, koristi ih radi očuvanja sopstvenih interesa, jer je čovek u 
osnovi egoistična monada, čije je jedino nastojanje težnja da širi i uveća-
va svoju moć. „Niti postoji ikakvo opšte pravilo o dobrom i rđavom koje 
bi se moglo izvući iz prirode samih predmeta, već to pravilo određuje lič-
nost čovekova tamo gde nema države, a u državi ličnost predstavnika dr-
žave.“19 Država je veštački proizvod straha i razboritosti, u osnovi svakog 
delanja je nagon za samoodržanjem, volja za moći je najviše dobro. Bla-
gostanje i sigurnost je nemoguće postići u prirodnom stanju koje je bellum 
omnia contra omnes, i homo homini lupus, zato se gradi država. Ni najjači 
ne mogu bez nje. „Prema Hobsovom učenju, društveni mir se postiže po-
moću društvenog ugovora: svaki pojedinac odriče se svoje prirodne slobo-
de, svog prirodnog prava da čini sve što je u njegovoj moći, a kao nakna-
da za to biva mu zajamčena zaštita ograničene slobode. Društvenim ugo-
vorom uspostavlja se, dakle, jedan spoljašnji autoritet, na koji se prenose 
sva moć i sva prirodna prava pojedinaca, tako da ovaj autoritet od trenutka 
uspostavljanja predstavlja opštu volju i raspolaže monopolom sile.“20 To-

18 Isto, str. 175.
19 Hobs, T., Levijatan 1, Milivoje Marković, Gradina, 1991., str. 70.
20 Isto, str. 17.
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mas Hobs je donekle na tragu Makijavelijevog shvatanja društva i suve-
rena. Kao što pojedinac nastoji da se širi i uveća svoja dobra i interese, pa 
stupa u društvo da sâm sebe zaštiti, tako i država teži da se širi i sačuva in-
terese svojih građana, da bi i sâma opstala. Zbog toga Hobs opravdava vla-
daru, suverenu, i kršenje zakona u određenim momentima, ako su oni u ci-
lju očuvanja državne zajednice. Pitanje morala se u ovom kontekstu relati-
vizuje, posebno u odnosu prema političkom. Izvorno, čovek nije moralan, 
on je životinja sa nagonom za moć i širenjem. Osnivanjem zajednice, nje-
gova izvorna priroda se ublažava, ali ona ne nestaje u potpunosti, ona se 
posreduje u odnosu sa drugim interesima u državnoj zajednici. Država je 
samo veštačka tvorevina, zato on u pasusima o rađanju države kaže slede-
će: „To je stvarno jedinstvo svih pojedinaca u jednoj istoj ličnosti, stvore-
no sporazumom svakog sa svakim, na taj način kao da bi svaki rekao sva-
kom drugom: Ovlašćujem ovog čoveka ili ovaj skup ljudi da mnom vlada 
i na njega prenosim svoje pravo da to sâm činim, pod uslovom da i ti svoje 
pravo na njega preneseš i da na isti način odbraniš sve njegove radnje. Ka-
da se tako učini onda se mnoštvo ljudi, na taj način sjedinjeno u jednu lič-
nost, naziva država, laitinski civitas. To je postanak onog velikog Levija-
tana ili, bolje rečeno, onog smrtnog boga kome dugujemo, pod besmrtnim 
Bogom, svoj mir i svoju odbranu.“21

Umesto zaključka – pokušaji razrešenja 
aporetike odnosa morala i politike

Problem odnosa morala i politike, i pitanje na čemu i kako treba ute-
meljiti moral, i da li na njemu treba utemeljiti politiku, vidljiv je pre sve-
ga u hrišćanskom učenju. Zbog toga Avgustin zastupa tezu da je politič-
ko delanje manje važno od hrišćanskog života, dok Toma Akvinski poka-
zuje da nije moguće hrišćansko delanje bez političkog. Hrišćanstvo done-
kle uspeva da razreši ove protivrečnosti usklađujući razumska uverenja sa 
objavom, i to je najvidljivije u hijerarhijskoj ustrojenosti sveta kod Tome 
Akvinskog. Ipak, ovaj problem postaje najvidljiviji u procesu sekulariza-
cije, gde se hrišćanski temelji i temelji objave ne uzimaju više za osnovu 
saznanja i delanja. U novovekovnim filozofijama autori poput Loka i Ho-
bsa pokušavaju da utemelje moral na prirodnom pravu, a onda i državu na 
istom. Međutim, oni polaze od dve apsolutno različite pretpostavke, jer 

21 Isto, str. 179-180.
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im racionalna argumentacija to omogućava. Razum dozvoljava da se pret-
postavi da je čovek u prirodnom stanju dobar, ali jednako tako dozvolja-
va pretpostavku da je čovek u prirodnom stanju zao. U tome leži aporetika 
odnosa prema moralu, koja svoje poreklo vodi još u hrišćanskim razma-
tranjima. Tako se i politička zajednica pokazuje, sa jedne strane, kao za-
jednica koji služi očuvanju izvorno dobre ljudske prirode, dok se, sa dru-
ge strane, ona pokazuje kao potreba za samoodržanjem i uvećanjem moći.

Moderne i post-moderne filozofske teorije pokušavaju da razreše ovu 
protivrečnost. Kod Kanta, u duhu njegovog celokupnog kritičkog zahva-
ta, moral se nastoji izvesti iz ideja čija je funkcija u svetu praktičkog regu-
lativna. U tom smislu, kategorički imperativ Postupaj prema onoj maksi
mi za koju možeš poželeti da postane оpšti zakon, odnosi se, pre svega, na 
pojedinačno delanje. On važi za svakog, jer je princip uma. U svom delu 
„Večni mir“, Kant naglašava, da iako svaki pojedinac ima um, on je u pri-
rodnom stanju u stanju rata22. Zbog toga mirovno stanje tek treba stvoriti. 
Stvaranje mirovnog stanja čoveku je u interesu, ne samo u vidu etike do-
bara, da bi ostvario neki spoljašnji cilj, već da bi bio u skladu sa univerzal-
nim principima uma. U tom smislu njegova maksima treba da se uskladi 
sa različitim pravilima koja regulišu političko delanje. On navodi u svom 
delu nekoliko tih pravila, koje ovde nećemo uzimati u razmatranje. Važ-
no je markirati da je po njemu pravu političku zajednicu moguće ostvari-
ti jedino u odnosu moralnog i političkog, u suprotnom pojedinac se vra-
ća u stanje rata. Apsolutno moralno političko delanje nije moguće posti-
ći, ali po Kantu, to nije razlog da mu ne težimo. On države poredi sa po-
jedincima i smatra da se one prirodno nalaze u stanju rata, ali da je mogu-
će postići sporazume da budu u miru. Tu je veoma vidljiv i njegov duali-
zam, gde se pojedinac pokazuje istovremeno kao stanovnik dva sveta, pri-
rodnog i slobodnog.

Na tragu Kanta, Otfrid Hefe govori o nužnosti dijaloga među pojedin-
cima i državama. Demokratsko društvo predstavlja najveći stepen ostvare-
nja individualnih sloboda, i u demokratskom društvu tolerancija je put ko-
jim pojedinac treba ići. Ako ne uvažavam prava drugog, onda urušavam 
principe na kojima počivaju moja prava, negiram sebe. Politička zajedni-
ca je iznad ekonomske, i biti član društva je, po Hefeu, važnije od ostva-
renja nekog spoljašnjeg cilja, jer se u društvu ispunjava čovekova unutraš-
nja najviša potreba za zajednicom: „Politička pravda mnogo znači, a ipak 

22 Kant, I., Večni mir, Gutenbergova Galaksija, Beograd-Valjevo, 1995., str. 37.
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je nedovoljna za dobar zajednički život. Naime, ona se ograničava na ono 
što ljudi jedni drugima duguju. Više od toga zahteva ne samo lični moral 
– na primer, darežljivost, dobronamernost i velikodušnost – već politička 
pravda nije dovoljna za ono „lepo“ – za prijatan, dobar i human život za-
jednice.“23

Hegel je takođe govorio o ovom odnosu, i on je pokazao da je razreše-
nje moguće postići ako se čovek uzme za sopstveni predmet, ali ne kao su-
bjekt jednog perioda, nego kao istorijski delatni subjekt. On kritikuje Kan-
ta i kaže da, iako moralni zakon može da se univerzalizuje i izvede iz jed-
nog principa, opet je njegovo ispoljavanje u konkretnim životnim situaci-
jama relativizovano. Stvar se dodatno komplikuje kada se politička zajed-
nica pokuša utemeljiti na moralnim vrednostima. Tako se pokazuje da je 
područje morala i politike, područje prava uopšte, i da u pravu treba da bu-
du razrešeni sukobi koji postoje između mogućnosti proizvoljnih moralnih 
uverenja i idealne političke države.

Ovi autori su istaknuti iz razloga što način na koji se bave ovim pro-
blemom ide na tragu novovekovne dileme odnosa morala i politike, od-
nosa koji do dan-danas nije razrešen, ni samorazumljiv. Filozofsko pro-
mišljanje je važno, jer ono ide sa one strane ličnih, samovoljnih interesa i 
traži ono što je opšte, izvorno, prvobitno, nužno da bi se o ovim pitanjima 
uopšte moglo misliti. Ovo pitanje se odnosi na sekularnu državu i liberal-
no društvo, koje je u direktnoj vezi sa pitanjem ovlašćenja suverena u za-
štiti svojih građana. Konačno, ideja večnog mira, iako potekla iz idealiz-
ma, postoji i danas kao jedan realan zahtev, filozofski utemeljen. Otvara-
njem ovih pitanja, ona se svakako ne rešavaju, ali bar se ide u pravcu tra-
ženja rešenja, ili makar osvetljavanja sopstvene pozicije u celini različitih 
ideja, koja će regulisati naše moralno uverenje, a onda povratno i politič-
ku pozornicu u kojoj živimo.
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RELATIONSHIP BETWEEN MORALITY AND 
POLITICS IN THE PROCESS OF SECULARIZATION

Abstract

Christianity in its entire history refers ambivalently to politics: on the one hand, 
it is a moral obligation to renounce the earthly goods and not to be engage in politics, 
while on the other hand, it ismorally justified to deal with policy, because we are always 
directed to each other and towards community. This ambivalence is visible in philosoph
ical reflections of Christian thinkers, Augustine and Thomas Aquinas. Such an ambiva
lence becomes more emphasized in the process of secularization, in which morality slow
ly becomes the matter of personal belief, which may, but not necessarily, have a relation
ship with the political community. In this sense, Machiavelli and Hobbes considered that 
the human natural state is a state of war where primary interest is to increase the power. 
Unlike them, Locke leaves room for morality, pointing out that it is the natural right of an 
individual which isthe basis of the state, church and any other institution. Thus, an indi
vidual must necessarily respect the rights of others, because if not then the individual ne
gatesthe same principle on which her own personal freedomrests. Contemporary theories 
and authors show that this issue is alive today, and that the relationship between morali
ty and politics is not something that is selfexplanatory.

Keywords: good, interest, morality, politics, law
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НИКОЛА ЗОБЕНИЦА1

ПРАВО НА ДОСТОЈАНСТВЕНУ 
СМРТ – ЕУТАНАЗИЈА

Резиме

Аутор овог рада сматра да право на достојанствену смрт у великој мери је
сте право на смрт какву желимо, полазећи од максиме „човек је мерило свих ства
ри“. Лична слобода се огледа и у томе да човек има право на живот какав жели, 
сходно правилима друштва у ком живи, односно закона. Аутор такође сматра да 
је смрт саставни део живота те да ако је живот уређен одређеним нормама, које 
су прихватљиве за људско достојанство, онда се би се и завршетак овоземаљског 
живота требао уредити тако да буде у складу са достојанством човека. Опште 
посматрано еутаназија – „добра смрт“ је табу тема у већини држава и друшта
ва на свету. Она се узима као велики прекршај религијских, професионалних и етич
ких правила. Аутор ће у овом чланку дефинисати појам еутаназије анализирајући 
правни појам исте, кроз анализу законских одредби које се налазе у Кривичном за
конику и преднацрту Грађанског законика Републике Србије, те друштвеног појма 
са тежњом да прикаже да основно људско право на (достојанствен) живот тре
ба да буде и јесте у блиској вези са правом на достојанствену смрт.

Кључне речи: еутаназија; лишење живота из самилости; Кривични зако
ник Републике Србије; преднацрт Грађанског законика; људски живот; смрт; до
стојанство; лична и друштвена слобода; право;

Увод

 „Све се човеку може узети, осим последње од људских слобода – 
право на избор става у било каквим датим околностима, право на из-
бор властитог пута.“ 

Виктор Франкл

Питање еутаназије, посматрано у оном буквалном смислу „да чо-
век који болује од неизлечиве болести може донети одлуку да му лека-
ри одузму живот, када је већ ионако свака нада изгубљена“ већ дужи 
временски период потреса јавност у Србији. Сваки пут када се покре-

1 Сту дент Прав ног фа кул те та Уни вер зи те та Уни он у Бе о гра ду, чтец са пра вом но ше ња 
укр ште ног ора ра Епар хи је бу дим ске Срп ске пра во слав не цр кве; zzo be ni ca@g mail.com
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не такво или њему сродно питање попут онога опет лаички схваћеног 
„да ли родитељ сме да туче своје дете“ узбурка се јавност, јаве се из-
весне институције и групације људи оличених у припадницима цркви 
и верским заједницама, „заслужним појединцима“, самозваним „чу-
варима српске савести“ који против тога говоре на јавим скуповима, 
у телевизијским емисијама износећи неистине или полуистине у рас-
пону од тога да је то „грех против Бога“ до тога да је то „противпри-
родни блуд“.

С друге стране надлежни (политичари) за поменута питања, ви-
новници турбулентне друштвене ситуације у Србији и осиромашења 
друштва у сваком смислу (са прилично страшним последицама), 
схвате „да та тема и није баш популарна“ или да наше друштво „није 
спремно, односно, зрело“ за такве промене те врло брзо престану да 
се баве тако „шкакљивим“ питањем. Наравно, како то бива „сваког 
чуда три дана доста“, бурне реакције се смире, поменути „заслуж-
ни појединци“ се опет повуку у своје салоне да „већају о временима 
од Косова до нашијех дана“, јавност убрзо пређе на неке друге теме 
и такво једно питање, изузетно важно и то у више аспеката који за-
диру дубоко у медицину, биоетику, право, културу и традицију једног 
друштва остане нерасправљено и нерешено до краја. 

Треба, дакле за почетак поћи од самог појма речи „еутаназија“. 
Етимолошки, реч еутаназија потиче из грчког језика и речи еу (добро) 
и тхáнатос (смрт), што дословно значи добра, односно мирна и ла-
ка смрт. У даљем дефинисању можемо рећи да еутаназија подразуме-
ва извршење поступка који доводи до мирне и лаке смрти особе чије 
је стање такво да више не постоји могућност да медикаментозном те-
рапијом, операцијом или било којим другим начином лекари помогну 
и промене то стање, као и чињеницу да ће та особа умрети врло бол-
ном смрћу, односно да је њена болест ушла у терминалну фазу. Дака-
ко о еутаназији, међутим, можемо говорити само у оним случајевима 
у којима код особе, над којом се она врши, постоји намера и жеља да 
се прекине са соп стве ним жи во том.2 То је мо ти ва ци ја осо бе ко ја же ли 
еута на зи ју, али на рав но да се мо ра обра ти ти па жња и на мо ти ва ци ју 
дру гог уче сни ка у про це су еута на зи је, од но сно осо бе ко ја ће је из вр-
ши ти или ко ја ће са мо при пре ми ти усло ве да осо ба мо же са ма да из-

2 М. Ђе рић, Еута на зи ја: кон цеп ту а ли за ци ја про бле ма и бит них диск тинк ци ја, Фи ло зо
фи ја и дру штво XXIV (2), Бе о град 2013, стр. 256
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вр ши еута на зи ју над со бом. Мо ти ва ци ја те осо бе пак мо ра би ти ем-
па ти ја, као и про фе си о нал на и лич на ети ка и са вест, ово тре ба на по-
ме ну ти ка ко би се из бе гла сва ка слич ност са вр ше њем еута нан зи је у 
про шло сти, а је дан од нај по зна ти јих при ме ра је сва ка ко вр ше ње си-
сте мат ске еута на зи је у Не мач кој за вре ме Адол фа Хи тле ра. Та да је 
уби је но на хи ља де оних за ко је је на ци стич ки ре жим сма трао да ру ше 
сли ку о не мач ком дру штву ви ше ра се и „су пер љу ди“. 

Све ово го ре на вед но у увод ном де лу го во ри о то ме ко ли ко је ово 
пи та ње ком плек сно и ко ли ко се ње му мо ра при сту пи ти на из у зет но 
сту ди о зан и дру штве но од го во ран на чин. Ста вља ју ћи „пра во на до-
сто јан стве ну смрт“ у до мен лич них и дру штве них сло бо да мо ра мо се 
под се ти ти да је основ но људ ско пра во упра во оно пра во на жи вот, од-
но сно на во ђе ње жи во та она ко ка ко по је ди нац же ли, на рав но у скла ду 
са ва же ћим за ко ни ма и ко дек си ма дру штва у ко ме жи ви. С дру ге стра-
не ула зе ћи у до мен фи ло зо фи је одн. ло ги ке из во ди мо за кљу чак да је 
смрт са став ни део жи во та, од но сно ово зе маљ ског чо ве ко вог би ти са-
ња. Не тре ба ићи да ле ко да би се мо гао из ву ћи за кљу чак да уко ли ко 
чо век има пра во на до сто јан ствен жи вот и да га во ди на на чин на ко-
ји же ли, за што то исто не би би ло мо гу ће и са смр ћу, ко ја је у сва ком 
слу ча ју са став ни део жи во та?

Пи та ње да кле смр ти од но сно пре ста на ка ово зе маљ ског жи во та је 
јед но од нај ком плек сни јих пи та ња ко је за ди ре у оно што је су штин-
ски ве за но за лич ност сва ког по је дин ца. Ли ше ње жи во та оли че но у 
еута на зи ји, са мо у би ству, уби ству, из вр ше њу смрт не ка зне, ра зних не-
сре ћа је не што на шта по је ди нац и они ко ји га окру жу ју у ње го вој не-
по сред ној или да љој око ли ни је у бу квал ном сми слу ре чи пи та ње ег-
зи стен ци је и као та кво оно је без сум ње из у зет но кон тро верз но јер за-
ди ре у оно нај ин тим ни је у чо ве ку, ти че се оно га што чо ве ка чи ни раз-
ли чи тим од дру гих жи вих би ћа на пла не ти. С дру ге стра не еута на зи ја 
је, као што је на ве де но пре кид жи во та по је дин ца на ње гов зах тев. Тре-
ба се под се ти ти да дру штво у ко јем жи ви мо је сте дру штво „хри шћан-
ског фол кло ра“3 у ко јем се мно ге ства ри ве за не за дру штве ну сва ко-

3 Аутор ко ри сти овај из раз ве ру ју ћи да ако го во ри мо о да на шњем срп ском дру штву 
као хри шћан ском је у из ве сном сми слу пре те ри ва ње. Из ве сно ,,отре жње ње“ од ре ли ги је се 
на про сто ри ма Ср би је мо гло при ме ти ти и у го ди на ма пре Дру гог свет ског ра та, ка да је од ла-
зак у цр кву по чео да пред ста вља сво је вр сну гра ђан ску оба ве зу, то је пак ре зул ти ра ло по ја вом 
,,бо го мо љач ког по кре та“ чи ји је во ђа и идеј ни тво рац био све ти вла ди ка Ни ко лај (Ве ли ми ро-
вић) охрид ски и жич ки. Са за вр шет ком Дру гог свет ског ра та до ла зи до јед ног дис кон ти ну и-
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дне ви цу ни су кон крет но ве за не за не што што је са вер ског аспек та 
до зво ље но или за бра ње но, не го упра во су прот но и крај ње ба нал но - 
„ни је оби чај да се та ко не што ра ди“. 

Упра во из тог раз ло га, аутор овог члан ка сма тра да је по треб на 
ду го трај на еду ка ци ја по пи та њу еута на зи је, по сле ко је би се то пи та-
ње тре ба ло из не ти пред јав ност у об ли ку ре фе рен ду ма опет се се тив-
ши да је ово пи та ње не што што је бит но сва ком по је дин цу и да не мо-
же не ко дру ги, ма ко ли ко стру чан био или пак се бе сма трао струч ним 
да да је од го вор на та кво пи та ње. 

Украт ко о пој му и вр ста ма еута на зи је

Да кле под пој мом еута на зи је се озна ча ва по сту пак пла ни ра ног 
пре ки да жи во та осо бе обо ле ле од не из ле чи ве бо ле сти, где је та бо лест 
ушла у тер ми нал ну фа зу од но сно она во ди ка смрт ном ис хо ду. 

Еута на зи ја се мо же кла си фи ко ва ти на ви ше на чи на, у за ви сно сти 
од кри те ри ју ма од ко га се по ла зи. У овом де лу аутор ће раз ма тра ти 
кла си фи ка ци ју с об зи ром на по сто ја ње при стан ка осо бе чи ји се жи-
вот пре ки да и с об зи ром ме тод.

1.) С об зи ром на по сто ја ње при стан ка осо бе чи ји се жи вот пре ки-
да, мо же мо раз ли ко ва ти не ко ли ко вр ста еута на зи је.

а) Вољ на еута на зи ја ко ја се спро во ди уз по сто ја ње из ри чи тог 
при стан ка ли ца ко ме се од у зи ма жи вот. У ве ћи ни зе ма ља је до зво љен 
са мо овај тип еута на зи је. У срп ском по зи тив ном пра ву вољ на еута на-
зи ја пред ста вља при ви ле го ва ни об лик уби ства, али са мо ако је из вр-
ше на на озби љан и из ри чит зах тев ли ца ко је се ли ша ва жи во та.

б) Не вољ на еута на зи ја ко ја се спро во ди без по сто ја ња из ри чи те 
са гла сно сти ли ца чи ји се жи вот од у зи ма. Ов де спа да и еута на зи ја де-
це ко ја бо лу ју од не из ле чи ве бо ле сти.

те та ка да ве ћи на при пад ни ка дру штва не ма до дир них та ча ка са ре ли гиј ским жи во том, та кво 
ста ње је по тра ја ло без ма ло три де сет и пет го ди на. Де ве де се те го ди не два де се тог ве ка до не-
ле су ,,ве ли ки по вра так цр кви“ ко ји је на жа лост био са мо ,,ко зме тич ки“. Љу ди су опет ма сов-
но по че ли да сла ве сла ву, ко ја је свој стве но обе ле жи је срп ског пра во сла вља, али ис тра жи ва-
ња по ка зу ју да је за мно ге сла ва ви ше по ро дич ни не го вер ски пра зник, а на исти на чин се до-
жи вља ва про сла ва Вас кр са и Бо жи ћа. Од ла зак у цр кву на по ме ну те пра зни ке и пост на Ве ли-
ки пе так и Бад њи дан се ,,из вр ша ва“ јер је то ,,та кав оби чај“ и ,,то се та ко мо ра“. На по ме на – 
ова фу сно та ни је ре зул тат ис тра жи ва ња не го лич ни став ауто ра. 
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в) Про тив вољ на еута на зи ја ко ја се нај че шће де фи ни ше као уби-
ство или спро во ђе ње кри вич не санк ци је од стра не др жав ног апа ра та 
у си сте ми ма ко ји по зна ју ин сти тут смрт не ка зне.

2.) С об зи ром на ме тод мо же мо је по де ли ти на ак тив ну и па сив ну. 
Ак тив на еута на зи ја пред ста вља ко ри шће ње ра зних ме ха нич ких ме то-
да или хе миј ских суп стан ци за иза зи ва ње смрт ног ис хо да, док се под 
па сив ном еута на зи јом под ра зу ме ва не пру жа ње ме ди цин ске по мо ћи 
ко ја би па ци јен ту про ду жи ла жи вот.

3.) С об зи ром на уче шће ле ка ра се од но си на уло гу ле ка ра при ли-
ком из вр ше ња еута на зи је. На и ме, код ди рект не ле кар при пре ма смр-
то но сну инек ци ју и пре да је је па ци јен ту, а сам па ци јент убри зга ва 
смр то но сни кок тел хе ми ка ли ја у свој ор га ни зам, док код ин ди рект не 
ле кар пред у зи ма рад њу, ак тив ну или па сив ну, ко ја во ди окон ча њу жи-
во та па ци јен та обо ле лог од тер ми нал не бо ле сти.4

 Ово је на рав но са мо је дан по ку шај де фи ни са ња еута на зи је као 
та кве и у скла ду са том де фи ни ци јом по ку шај ње не кла си фи ка ци је. 
Та кла си фи ка ци ја је да ка ко из у зет но бит на из раз ло га што се ме ђу вр-
ста ма еута на зи је мо ра ју оза ко ни ти, на рав но, оне ко је су у скла ду са 
до сто јан ством сва ког по је дин ца као и за ко ни ма дру штва у окви ру ко-
јег тре ба до ћи до раз ма тра ња та квог јед ног пи та ња. 

Ли ше ње жи во та из са ми ло сти

У при лог ком плек сно сти пи та ња еута на зи је го во ри и чи ње ни ца 
да је она, у ко ло кви јал ном сми слу ре чи пре ве де на у из раз ли ше ње 
жи во та из са ми ло сти, де фи ни са на и у кри вич ном за ко но дав ству Ре-
пу бли ке Ср би је. 

Пре ма чла ну 117 Кри вич ног за ко ни ка Ср би је, ка зни ће се за тво-
ром од шест ме се ци до пет го ди на ко ли ши жи во та пу но лет но ли це 
из са ми ло сти због те шког здрав стве ног ста ња у ко јем се ово на ла зи, 
а на ње гов озби љан и из ри чит зах тев.5 Ли ше ње жи во та из са ми ло сти 
пред ста вља при ви ле го ва ни об лик кри вич ног де ла уби ства6, у на шем 

4 Л. То до си је вић, Еута на зи ја у Пред на цр ту Гра ђан ског за ко ни ка Ре пу бли ке Ср би је, 
сајт Ин сти ту та за пра во и фи нан си је  www.ipf.rs, 25.6.2017.

5 Кри вич ни за ко ник, Слу жбе ни. гла сник Ре пу бли ке Ср би је, бр. 85/2005, 88/2005 - ис-
пр., 107/2005 - ис пр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016

6 Jescheck, Hans-He in rich/ We i gend, Tho mas: Le hr buch des Stra frechts. All ge me i ner Teil, 
пе то из да ње, Dun cker & Hum blot, Ber lin, 1996, str. 269
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пра ву основ ног об ли ка уби ства из чла на 113 Кри вич ног за ко ни ка Ср-
би је. Учи ни лац и код овог де ла са уми шља јем ли ша ва жи во та дру го 
ли це. Сто га објек тив на и су бјек тив на обе леж ја из чла на 113 мо ра ју и 
ов де би ти ис пу ње на. Не по сто ји је дин ство у на у ци у по гле ду осно ва 
при ви ле го ва ња овог де ла.7 По је ди ни ауто ри овог при ви ле го ва ња ви-
де у са у че ство ва њу са мог па сив ног су бјек та у оства ре њу де ла (ње гов 
из ри чит и озби љан зах тев); дру ги пак раз лог на ла зе у спе ци фич ној 
по бу ди учи ни о ца – сво је вр сном кон флик ту у ко јем се овај на ла зи (са-
ми лост због те шког здрав стве ног ста ња); тре ћи оправ да но ком би ну ју 
оба раз ло га.8 Да кле го во ри се о при ви ле го ва ном кри вич ном де лу, од-
но сно кри вич ном де лу ко је има из ве сне олак ши це, уко ли ко та ко сме-
мо да их на зо ве мо. Већ са ма ова чи ње ни ца да је кри вич но де ло ли ше-
ња жи во та из са ми ло сти пред ста вље но као при ви ле го ва ни об лик уби-
ства го во ри о то ме да је и сам за ко но да вац био све стан о ка квом пи-
та њу се ра ди и да се та кав чин не мо же све сти под „пу ко“ уби ство од-
но сно ли ше ње жи во та. Та чи ње ни ца би сва ка ко мо гла да бу де до бра 
по ла зна тач ка у да љем де фи ни са њу и мо гу ћем оза ко ње њу еута на зи-
је као та кве.

Да кле ли ше ње жи во та из са ми ло сти је сте кри вич но де ло, а да 
би се по дроб ни је об ја сни ло у ком кон тек сту је оно у об ли ку еута на-
зи је још увек не при хва тљи во у мно гим са вре ме ним дру штви ма тре-
ба по ћи од де фи ни ци је са мог кри вич ног де ла као та квог. Де фи ни са-
њем пој ма кри вич ног де ла у ужем сми слу ре чи до ла зи мо до то га да је 
кри вич но де ло оно чо ве ко во по на ша ње ко је се са гле ди шта дру штва 
као це ли не сма тра за бра ње ним де лом јер угро жа ва основ не дру штве-
не од но се или основ не вред но сти чо ве ка и дру штва. Кри вич ним де-
лом се сма тра да кле оно де ло ко је сма тра мо у мо рал ном сми слу као 
зло чин ко ји је исто вре ме но су про тан мо ра лу при хва ће ном у кон крет-
ном дру штву. Та кав со ци јал ни и мо рал ни по јам кри вич ног де ла ука-
зу је на мо рал ну и со ци јал ну су шти ну кри вич ног де ла, ко ја, у крај њем 
слу ча ју, увек за ви си од кул тур них вред но сти и иде о ло шких опре де-

7 И. Ву ко вић, О вр ше њу кри вич ног де ла ли ше ња жи во та из са ми ло сти чи ње њем, На
уч ни раз вој прав ног си сте ма, про је кат Прав ног фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град 
2006, стр. 236

8 Mitsch, Wol fgang: „Grundfälle zu den Tötungsdelikten“, Ju ri stische Schu lung, бр. 4/1996, 
310; Lac kner, Karl/ Kühl, Kri stian: Straf ge set zbuch mit Erläuterungen, два де сет че твр то из да ње, 
Ver lag C. H. Beck, München, 2001, 796; Schönke, Adolf/ Schröder, Horst/ Eser, Al bin: op. cit., 
1718.
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ље ња кон крет ног дру штва.9 Ка да се вра ти мо на по ме ну то кри вич но 
де ло ли ше ња жи во та из са ми ло сти као кри вич ном де лу у ужем сми-
слу ре чи те то по ста ви мо на су прот го ре на ве де ној де фи ни ци ји кри-
вич ног де ла у ши рем сми слу до ла зи мо до кључ не тач ке ко ја ука зу је 
да је из ме ђу оста лог кри вич но де ло оно де ло ко је је су прот но мо ра лу 
и ко ја увек за ви си од кул тур них вред но сти и иде о ло шких опре де ље-
ња кон крет ног дру штва. Да ље се ту тре ба по ста ви ти она чу ве на ди ле-
ма, на род ски из ре че на: „Шта је ста ри је? Ко ко шка или ја је?“, од но сно 
по ста ви ти пи та ње да ли је кри вич но де ло ли ше ње жи во та из са ми ло-
сти у пот пу ној су прот но сти са мо рал ним и дру штве ним нор ма ма па 
је из тог раз ло га под ве де но под кри вич но де ло или је оно де фи ни са но 
у скла ду са де фи ни ци јом кри вич ног де ла да би се од ње га на пра ви ло 
кри вич но де ло, а да са мо по се би ни је та кво, го во ре ћи у при лог та ко-
ђе го ре по ме ну том пра ву сва ког по је дин ца на до сто јан ствен жи вот и 
след стве но то ме до сто јан стве ну смрт. Ово пи та ње би тре ба ло да оста-
не отво ре но, по ауто ро вом ми шље њу, све до мо мен та док се не из вр-
ши еду ка ци ја дру штва или бар оних ње го вих чи ни ла ца ко ји би би ли 
над ле жни да рас пра вља ју о та квом пи та њу. 

Вра ћа ју ћи се у до мен пра ва тре ба ис та ћи да учи ни лац и код овог 
де ла са уми шља јем ли ша ва жи во та дру го ли це. Сто га објек тив на и 
су бјек тив на обе леж ја из чла на 113 мо ра ју и ов де би ти ис пу ње на. Не 
по сто ји је дин ство у на у ци у по гле ду осно ва при ви ле го ва ња овог де-
ла. По је ди ни ауто ри основ при ви ле го ва ња ви де у са у че ство ва њу са-
мог па сив ног су бјек та у оства ре њу де ла (ње гов из ри чит и озби љан 
зах тев); дру ги пак раз лог на ла зе у спе ци фич ној по бу ди учи ни о ца – 
сво је вр сном кон флик ту у ко јем се овај на ла зи (са ми лост због те шког 
здрав стве ног ста ња); тре ћи оправ да но ком би ну ју оба раз ло га.10 

У слу ча ју ли ше ња жи во та из са ми ло сти па сив ни су бјект мо ра 
нај пре би ти ли шен жи во та. Од објек тив них обе леж ја ов де тре ба на-
ро чи то ис та ћи чи ње ни цу да рад ња ли ше ња жи во та оста је ка у зал на и 
ка да се (што се по пра ви лу код овог де ла нај че шће и де ша ва) ли ша-
ва жи во та ли це већ бо ле сно на смрт, с об зи ром да је услов ка у зал но-
сти за до во љен уко ли ко је на сту па ње смр ти са мо убр за но. Сто га већ 

9 Н. Мр вић – Пе тро вић, Кри вич но пра во – Оп шти део, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те-
та Уни он у Бе о гра ду, Слу жбе ни ла сник, Бе о град 2011, стр. 63

10 И. Ву ко вић, О вр ше њу кри вич ног де ла ли ше ња жи во та из са ми ло сти чи ње њем, На
уч ни раз вој прав ног си сте ма, про је кат Прав ног фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град 
2006, стр. 236
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на пр ви по глед за кон ски опис не об у хва та тзв. чи сту еута на зи ју код 
ко је се уми ру ћем да ју сред ства за убла жа ва ње бо ло ва ко ја не ути чу на 
скра ћи ва ње ње го вог жи во та. Чи ста еута на зи ја не са мо да је не ка жњи-
ва уко ли ко се пред у зи ма пре ма же љи па ци јен та или уз ње гов при ста-
нак, већ пред ста вља и ду жност ле ка ра. Ов де спа да ју и слу ча је ви ка-
да уми ру ћи због не све сти ни је у мо гућ но сти да из ја ви сво ју во љу на 
прав но ва љан на чин, ка да се хит на ме ди цин ска ме ра мо же пред у зе-
ти и без ње го ве са гла сно сти. Спор но је, ме ђу тим, да ли за кон ски опис 
об у хва та и слу ча је ве тзв. ин ди рект не еута на зи је, код ко је се та ко ђе ра-
ди о те ра пи ји бо ло ва, али где упо тре ба ова квих сред ста ва мо же убр-
за ти на сту па ње смр ти. Ли це мо ра би ти ли ше но жи во та на озби љан и 
из ри чит зах тев. Зах тев пред ста вља ак тив ност са ци љем да се код дру-
гог оства ри ка кав учи нак, што упу ћу је на за кљу чак да оби чан при ста-
нак па сив ног су бјек та не би био до во љан, те да ини ци ја ти ва за ли ше-
ње жи во та мо ра по те ћи ис кљу чи во од ње га. Ни је од зна ча ја да ли се 
зах тев упу ћу је ле ка ру, ме ди цин ској се стри, срод ни ку или ка квом тре-
ћем ли цу, али се по при ро ди ства ри та кви зах те ви чи не у од но су на 
бли ска ли ца. Из ри чит зах тев под ра зу ме ва да па сив ни су бјект на је-
дан ак ти ван на чин ја сно и не дво сми сле но опре де љу је сво ју во љу у 
прав цу окон ча ња сво га жи во та. Из ри чит зах тев не мо ра би ти ис кљу-
чи во усмен или пи смен, већ мо же би ти и кон клу ден тан, али ту ма че-
ње ге ста па сив ног су бјек та не сме оста ви ти про стор за сум њу у по гле-
ду озбиљ но сти ње го ве од лу ке.11 Де ло мо ра би ти учи ње но из са ми ло-
сти. Са ми лост учи ни о ца пред ста вља су бјек тив но обе леж је де ла. Ова 
по бу да мо ра би ти основ ни раз лог ли ше ња жи во та. По сто ја ње ка квих 
дру гих по бу да не ис кљу чу ју ну жно ово де ло, уко ли ко ми ло срд ни мо-
ти ви до ми ни ра ју.12 Ме ђу тим, не ке по бу де по сво јој при ро ди увек ис-
кљу чу ју са ми лост (нпр. ко ри сто љу бље или осве та). Учи ни лац у том 
слу ча ју од го ва ра за обич но или те шко уби ство.13 Ва жно је и де лом 
спор но раз гра ни че ње овог де ла са по ма га њем у са мо у би ству (члан 
119 Кри вич ног за ко ни ка). На пр ви по глед, раз гра ни че ње је јед но став-
но из вр ши ти с об зи ром да сам за ко но да вац рад њу по ма га ња код са мо-
у би ства ин кри ми ни ше та ко што упу ћу ју ћом дис по зи ци јом из ри чи то 

11 З. Сто ја но вић, Ко мен тар Кри вич ног за ко ни ка, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2006, 
стр. 336

12 Та ко, де ло ће се ква ли фи ко ва ти пре ма чла ну 117 и ако учи ни лац као бли ски срод-
ник мо же да оче ку је ка кво на след ство од па сив ног су бјек та.

13 Ви де ти: члан 114 тач ка 5 Кри вич ног за ко ни ка
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до во ди ову рад њу у ве зу са обе леж ји ма ли ше ња жи во та из са ми ло сти. 
Ти ме се раз гра ни че ње вр ши на објек тив ном пла ну и сво ди на раз ли-
ко ва ње са мих рад њи: да ли се дру ги ли ша ва жи во та или му се по ма-
же да се сам уби је. Оту да би се спра вља ње отро ва или пу ње ње пи што-
ља ква ли фи ко ва ли као по ма га ње у са мо у би ству, док би сâмо усмр ће-
ње пи што љем или да ва ње инек ци је пред ста вља ли ли ше ње жи во та из 
са ми ло сти. У не мач кој те о ри ји вла да ју ће схва та ње у по гле ду кри те-
ри ју ма раз гра ни че ња пред ста вља од го вор на пи та ње ко има кон тро лу 
над по след њим ак том ко ји не по бит но во ди ка смр ти.14 

Го ре на ве де на прав на раз ма тра ња у пр вом ре ду пи та ња око кри-
вич ног де ла ли ше ња жи во та из са ми ло сти ко је би ко ло кви јал но мо гли 
узе ти као сво је вр стан „пре вод“ из ра за еута на зи ја го во ри о то ме ко ли-
ко је то ком плек сно пи та ње и ка ко је, у нај ма њу ру ку, крај ње нео д го-
вор но по све ти ти та квом пи та њу тек је дан члан Кри вич ног за ко ни ка. 
Кроз раз ма тра ње са мог пој ма ли ше ња жи во та из са ми ло сти те ње го-
ве кон кре ти за ци је кроз по ме ну ти за кон ски члан ви ди мо ко ли ко је ту 
оста ло не де фи ни са них чи ње ни ца ко је ства ра ју сво је вр сну „ру пу у за-
ко ну“, али са дру ге стра не не ми нов на је по тре ба са гле да ти мо дер на 
кре та ња дру штва и уви де ти да но во на ста ла си ту а ци ја зах те ва од за-
ко но дав ца да се овим пи та њем мно го по дроб ни је по све ти. Пра во као 
из раз дру штве не све сти и по тре бе са мог дру штва да уре ди са мо се бе 
мо ра да ти од го вор на ова пи та ња, на тај на чин кр пе ћи „ру пе“ у том де-
лу на шег за ко но дав ства. 

Еута на зи ја у пред на цр ту 
Гра ђан ског за ко ни ка Ре пу бли ке Ср би је

Да ју ћи сво је вр стан од го вор пи та њу и за кључ ку по ста вље ном у 
прет ход ном по гла вљу до ла зи мо до то га да су ипак из вр ше не из ве сне 
рад ње у про из но ше њу ре ше ња о оза ко ње њу еута на зи је. 

Гра ђан ски за ко ник Ре пу бли ке Ср би је (у да љем тек сту: Пред на-
црт) се на ла зи у фа зи пред на цр та. С об зи ром на то да се још увек ра-
ди о пред на цр ту, за ко но пи сац је у не ким чла но ви ма пред ви део ал тер-
на тив на ре ше ња ка ко би ко на чан текст чла на мо гао би ти де фи ни сан, 

14 C. Ro xin „Zur stra frec htlic hen Be ur te i lung der Ster be hil fe“, у: Me di zin stra frecht. Im 
Span nun gsfeld von Me di zin, Et hik und Stra frecht, дру го из да ње, Ric hard Bo or berg Ver lag, Stut-
tgart, 2001, стр. 94
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а на јав ним рас пра ва ма тре ба до ћи до од го ва ра ју ћег и при хва тљи вог 
ре ше ња.

Ин сти ту том еута на зи је Пред на црт се ба ви у окви ру кор пу са пра-
ва лич но сти и то под на зи вом „Пра во на до сто јан стве ну смрт (еута-
на зи ју) 15.

Пред на црт у овом чла ну еута на зи ју де фи ни ше као пра во фи зич-
ког ли ца на са гла сни, до бро вољ ни и до сто јан ствен пре кид жи во та. 
Да кле, одав де мо же мо за кљу чи ти да је за ко но пи сац пред ви део ле га-
ли за ци ју са мо вољ не еута на зи је, што сма тра мо оправ да ним. Та ко ђе, 
Пред на црт из ри чи то на гла ша ва да се пра во на еута на зи ју мо же оства-
ри ти са мо из у зет но и то ако су ис пу ње ни про пи са ни ху ма ни, пси хо-
со ци јал ни и ме ди цин ски усло ви. За ко но пи сац у сле де ћем ста ву не на-
во ди ко ји су усло ви за оства ри ва ње пра ва на еута на зи ју, већ пред ви-
ђа до но ше ње по себ ног за ко на ко јим ће се ова ма те ри ја бли же де фи-
ни са ти. У сле де ћем ста ву се на во ди да зло у по тре ба овог пра ва за рад 
сти ца ња ма те ри јал не или дру ге ко ри сти пред ста вља основ за кри вич-
ну од го вор ност. Ово је, та ко ђе, ве о ма зна чај но да би се спре чи ло ма-
ли ци о зно по на ша ње ли ца бли ских уми ру ћем.

Из у зе тан зна чај овог ин сти ту та се огле да и у то ме што за ко но пи-
сац као ал тер на ти ву овом ре ше њу пред ви ђа бри са ње чла на, од но сно, 
јед но ста но не при хва та ње ин сти ту та еута на зи је у срп ском пра ву. Ово 
је по сле ди ца то га што је пи сац за ко на же лео да се Гра ђан ским за ко-
ном еута на зи ја са мо усво ји или не усво ји, а не да се са мим за ко ном 
де таљ ни је уре ди. Ипак, у по себ ној на по ме ни је ис так ну то да ће се 
због ком плек сно сти оства ри ва ња пра ва на еута на зи ју евен ту ал ној из-
ра ди до дат ног ал тер на тив ног чла на при сту пи ти на кон јав них рас пра-
ва и из ра же ног ми шље ња и ста во ва струч не јав но сти, као и да ће се 
у слу ча ју усва ја ња пра ва на еута на зи ју из ме ни ти Кри вич ни за ко ник.

У окви ру обра зло же ња Пред на цр та за ко но пи сац се по себ но ба ви 
ин сти ту том еута на зи је и на во ди да је про пи си ва ње пра ва на еута на зи-
ју у скла ду са устав ним пра вом на до сто јан ство лич но сти.16 Пи сац за-
ко на још јед ном на во ди да се ра ди о ал тер на тив ном ре ше њу, од но сно, 
да по сто ји мо гућ ност да се у ко нач ном тек сту пред ло га за ко на, на кон 

15  Гра ђан ски за ко ник (пред на црт), при сту пље но пре ко сај та www. pa ra gra flex.rs, 
25.6.2017. 

16 Гра ђан ски за ко ник (пред на црт), при сту пље но пре ко сај та www. pa ra gra flex.rs, 
25.6.2017. 
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јав них рас пра ва, уоп ште и не на ла зи пра во на еута на зи ју што се прав-
да као по сле ди ца по сто ја ња раз ли чи тих ми шље ња о овом ин сти ту ту 
и то га што је ово пра во при зна то са мо у че ти ри европ ске др жа ве.17 Ту 
се да ље на во ди да ко ри шће ње пра ва на еута на зи ју тре ба да бу де из у-
зет но и да бу де мо гу ће са мо ако су ху ма ни, пси хо-со ци јал ни и ме ди-
цин ски усло ви ку му ла тив но ис пу ње ни. Ко ји су то усло ви и пре ци зан 
по сту пак за оства ри ва ње овог пра ва би се раз ра ди ли по себ ним за ко-
ном. На гла ша ва се да се при ли ком из ра де тог по себ ног за ко на тре ба 
ура ди ти по дроб на ком па ра тив на ана ли за за кон ских ре ше ња и до са да-
шње прак се у прав ним си сте ми ма у ко ји ма је пра во на еута на зи ју за-
ко ном при зна то. Тим по себ ним за ко ном, на во ди за ко но пи сац, се тре-
ба обез бе ди ти ауто но ми ја во ље у оства ри ва њу пра ва на жи вот, а по-
себ но ће се санк ци о ни са ти зло у по тре ба овог пра ва. 18 

У од ре ђе ном сми слу члан Пред на цр та ко ји се ба ви пра вом на 
еута на зи ју мо же мо схва ти ти сво је вр сним ре фе рен ду мом, од но сно ис-
пи ти ва њем спрем но сти струч не и оп ште јав но сти на уво ђе ње јед ног 
ова квог кон тро верз ног пра ва у за кон ски си стем Ср би је.

Пра во на еута на зи ју је од из у зет ног зна ча ја, јер се њи ме омо гу ћа-
ва тер ми нал но обо ле лим па ци јен ти ма да сво је пат ње сма ње и да за др-
же сво је људ ско до сто јан ство и у по след њим тре ну ци ма жи во та. Не-
при зна ва ње овог пра ва пред ста вља не по треб ну и не за слу же ну ка зну 
па ци јен ти ма ко ји су на са мр ти.

На рав но, као што је то и сам за ко но пи сац пред ви део у обра зло-
же њу, усло ви за ко ри шће ње овог пра ва мо ра ју про пи са ти стро го и 
уско, да би што ма ње про сто ра оста ло за зло у по тре бе или евен ту ал не 
гре шке. При ли ком од ре ђи ва ња ових усло ва и про це ду ра за ко но да вац 
ће се су сре сти са мно гим те шким пи та њи ма ко ја су и у зе мља ма где 
је еута на зи ја до зво ље на иза зи ва ла мно го кон тро вер зи. То је пре све-
га ста ро сна гра ни ца па ци јен та ко ји мо же зах те ва ти еута на зи ју. Ви де-
ли смо да бел гиј ско пра во не по зна је ста ро сну гра ни цу за ко ри шће ње 
пра ва на еута на зи ју. Иако је мо жда ово пре ви ше ли бе рал но, гра ни ца 
се не сме по ста ви ти ни пре ви со ко, од но сно, не би тре ба ло као гра ни-
цу по ста ви ти пу но лет ство.

17 За ко но пи сац на во ди Хо лан ди ју, Бел ги ју, Лук сем бург и Швај цар ску, али с об зи ром 
да је Швај цар ска ле га ли зо ва ла са мо ди рект ну еута на зи ју, ми шље ња смо да се ов де ипак ра-
ди о по мо ћи при са мо у би ству

18 Л.То до си је вић, Еута на зи ја у Пред на цр ту Гра ђан ског за ко ни ка Ре пу бли ке Ср би је, 
сајт Ин сти ту та за пра во и фи нан си је  www.ipf.rs, 25.6.2017. 
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Још је дан од усло ва за ко ји би био од из у зет ног зна ча ја је зах тев 
да ли це ко је же ли да се ко ри сти пра вом на еута на зи ју бу де др жа вља-
нин Ср би је. Ово је из у зет но бит но да не би до шло до обе сми шља ва-
ња са мог ин сти ту та еута на зи је и зло у по тре бе овог пра ва.19

За кљу чак

Ис тра жу ју ћи и иш чи та ва ју ћи ли те ра ту ру аутор је че сто за па-
жао да мно ги ауто ри ко ји су се пре ње га ба ви ли пој мом еута на зи је 
са раз ли чи тих аспе ка та су по не кад ко ри сти ли реч „ле га ли зо ва ти“. Ре-
чи „ле га ли зо ва ти“ и „оза ко ни ти“ има ју прак тич но исто зна че ње, али 
ипак реч „оза ко ни ти“ у сва ко днев ном реч ни ку има ве ћу сна гу. С дру-
ге стра не реч „ле га ли зо ва ти“ се че сто од но си на ле га ли за ци ју ма ри ху-
а не и ка да се у том кон тек сту го во ри о еута на зи ји или пак не ким дру-
гим кон тро верз ним те ма ма по пут по ме ну тог фи зич ког ка жња ва ња де-
це или су ро гат ма те рин ства он да тај по јам, у овом слу ча ју еута на зи ја 
до би ја је дан са свим но ви сми сао. Јав ност сти че ути сак да је то не што 
a pri o ri ло ше, али с об зи ром да се са да „при бли жа ва мо Евро пи“ је то 
не што што се мо ра при хва ти ти, он да са дру ге стра не се ја ве го ре по-
ме ну ти про тив ни ци то га ко ји во ђе ни лич ним по бу да ма, тра же ћи раз-
лог у то ме што се ко ри сти реч „ле га ли за ци ја“ че сто ус по ре ђу ју пи та-
ње сло бод ног ко ри шће ња ма ри ху а не, у раз не свр хе, са не чим што је 
по пут еута на зи је уско по ве за но са до сто јан ством и у бу квал ном сми-
слу, са ме ег зи стен ци је лич но сти. 

Упра во реч „оза ко ни ти“ нам го во ри о то ме да иза тог пи та ња тре-
ба да ста не чи та ва др жа ва, у пр вом ре ду гра ђа ни, а за тим за ко но пи-
сци, за ко но дав не и из вр шне ин сти ту ци је уз по ме ну ту еду ка ци ју и го-
то во стал но кон сул то ва ње струч ња ка из обла сти пра ва, ме ди ци не и 
би о е ти ке. Го во ре ћи у кон тек сту лич не и дру штве не сло бо де, без же-
ље да се по на вља ју на во ди из увод ног де ла овог члан ка, мо же мо на-
пра ви ти па ра ле лу из ме ђу лич них и дру штве них сло бо да са по ли тич-
ким сло бо да ма. Осно во по ли тич ко пра во пак је пра во на сло бод но из-
ра жа ва ње и би ра ње. 

Ту се мо ра мо под се ти ти јед ног по ма ло за бо ра вље ног об ли ка не-
по сред не демократије, тј. облика непосредног учешћа грађана у вр-

19  Л.То до си је вић, Еута на зи ја у Пред на цр ту Гра ђан ског за ко ни ка Ре пу бли ке Ср би је, 
сајт Ин сти ту та за пра во и фи нан си је, 25.6.2017. 
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шењу државне власти и доношења политичких одлука, а то је рефе-
рендум.20 Аутор сматра да се одговор на овакво питање мора донети 
управо на референдуму који је најбољи израз народне воље. С дру-
ге стране у овом чланку је наведено и разматрано питање еутаназије 
у склопу преднацрта Грађанског законика, у којем је предвиђена мо-
гућност брисања члана који се односи на еутаназију, дакле по оном 
народном принципу „може, а не мора“. То је свакако један од разло-
га тврдње аутора овог чланка да би без обзира на сва могућа решења, 
ово питање требало решавати поменутим референдумом. Ово питање 
многи називају „контроверзним“ и самим тим му дају такав епитет да 
ће се до крајњег резултата доћи изузетно тешко. Оваквих питања је 
наравно у прошлости било небројено, једно од њих нам пак говори о 
томе како је мала група Шокаца из села Сантова у тадашњој Аустро-
угарској царевини одлучила на један цивилизацијски корак. У стра-
ху од мађаризације прешли су у српско православље и на тај начин 
се спасли од масовне асимилације. Ово је дакако био цивилизацијски 
корак ка самоодржању на микропростору села Сантова, али храброст 
сантовачких Шокаца је дала и више него позитивне резултате које мо-
жемо видети и данас.21 Дакле поред горепоменутих правних и оста-
лих аспеката, наравно да се у овој и оваквој теми, попут еутаназије 
поставља и питање личне и друштвене храбрости.

Циљ овог чланка није „навијачки“, аутор сматра да је ово само 
један покушај приказивања, дефинисања, класификовања те разма-
трања важних питања везаних за појам еутаназије и свега онога што 
је повезано с њом. Поменута питања, која аутор у неколико наврата 
назива контроверзним су без сумње управо она која и јесу лица и на-
личија личне и друштвене слободе и из тог разлога ниједна институ-
ција или тим стручњака без обзира на добру вољу и компетенцију не 
могу донети крајњу одлуку о том и њему сродним питањима. Крајња 
одлука треба да буде израз свести и савести друштва у ком живимо. 

20 Аутор се ко ри сти из ра зом ,,за бо ра вљен“ из раз ло га што је по след њи ре фе рен дум 
на ко ји су гра ђа ни би ли по зва ни био онај из 2006. го ди не ка да се гла са ло о до но ше њу но вог 
тзв. ми тров дан ског Уста ва Ре пу бли ке Ср би је. Тај ре фе рен дум је је два ус пео, јер је тек не по-
сред но пре за тва ра ња гла сач ких ме ста, по сле не ко ли ко апе ла во де ћих по ли ти ча ра, иза шао 
до во љан број гра ђа на. 

21 Н.Зо бе ни ца, ,,Пре ла зак Шо ка ца из се ла Сан то ва у пра во сла вље“, Ин сти тут за упо-
ред но пра во Бе о град 2015, 223-242 
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NIKOLA ZOBENICA22

RIGHT TO DISTINCTIVE DEATH  EUTHANASIA

Abstract

The author of this work finds the right to a dignified death to be mostly the right to 
a death we find appropriate, starting from a maxim: “A man is a measure of all things”. 
Personal freedom is mirrored in a man’s right to the life he wants, in accordance with the 
rules of a society he lives in, i.e. the law. The author also finds death to be a fundamental 
part of life. Thus, if life is arranged by specific norms which are acceptible to the human 
dignity, the end of earthly life should be arranged in such a way that is in harmony with 
the dignity of a man. In general, euthanasia, or “the good death”, is a taboo in most of the 
states and societies of the world. It is taken as a great violation of religious, professional 
and ethical rules. In this article, author will define the term of euthanasia through the 
analysis of legal term, through the analysis of legislative provisions found in Criminal 
Law and predraft of the Civil Law of the Republic of Serbia, as well as the social term 
with aspiration to show that the basic human right to (dignified) life should be, and is, in 
close connection to the right to the dignified death.

Keywords: euthanasia; deprivation of life from compassion; predraft of the Civil 
Law of the Republic of Serbia; Criminal law of Republic of Serbia; human life; death; 
dignity; personal and social freedom; law
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СВЕ ТИ СЛАВ РАЈ ШИЋ1

УТИ ЦАЈ ДУ ХОВ НО СТИ И РЕ ЛИ ГИ ЈЕ  
НА ПЕ НО ЛО ШКИ ПРО ЦЕС РЕ СО ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

ОСУ ЂЕ НИХ ЛИ ЦА НА ИЗ ДР ЖА ВА ЊУ КА ЗНЕ 
ЗА ТВО РА У УСТА НО ВА МА ЗА ИЗ ВР ШЕ ЊЕ 

КРИ ВИЧ НИХ САНК ЦИ ЈА

Ре зи ме:

По јам за тво ра и ли ше ња сло бо де. Де фи ни ци ја де при ва ци је сло бо де, ма те ри
јал них ства ри и услу га, ауто но ми је, си гур но сти, хе те ро сек су ал них од но са и ду хов
но сти и ве ро и спо ве да ња. Ути цај ду хов ног ис по ља ва ња и ве ро и спо ве да ња, као и 
уче шће и ути цај све штен ства у пе но ло шком про це су ре со ци ја ли за ци је осу ђе них ли
ца на из др жа ва њу ка зни за тво ра у уста но ва ма за из вр ше ње кри вич них санк ци ја.

Кључ не ре чи: кри вич не санк ци је, де при ва ци је, осу ђе но ли це, ре со ци ја ли за ци ја, 
уста но ва за из вр ше ње кри вич них санк ци ја, за твор, струч ни тим, вас пи тач, ду хов
ност, ве ро и спо ве да ње, ре ли ги ја, све ште ник. 

По јам за тво ра и ли ша ва ња сло бо де

Не мо гу ће је у јед ном ра ду де фи ни са ти уста но ву ко ју озна ча ва 
реч – за твор: ка да и ка ко је на стао, ка ко се раз ви јао и ме њао си стем 
ли ша ва ња сло бо де кроз исто ри ју, шта пред ста вља за твор и ка ко га до-
жи вља ва ју они ко ји су у ње му.

Сви за твор ски си сте ми, осим ће лиј ских ко ји су по сто ја ли у јед-
ном пе ри о ду раз во ја за твор ских си сте ма, иако изо ло ва ни од дру штве-
не за јед ни це, омо гу ћа ва ју ли ци ма ли ше ним сло бо де да у за твор ским 
усло ви ма ус по ста вља ју ин тер пер со нал не ко му ни ка ци је са дру гим 
осу ђе ни ци ма. Мо же мо, да кле, за кљу чи ти да у за твор ском си сте му по-
сто је од ре ђе ни со ци јал ни од но си ко ји не рет ко ни су у са гла сно сти са 
ин ди ви ду ал ном при ро дом чо ве ка. Осу ђе нич ка по пу ла ци ја пред ста вља 
не при род ни збир раз ли чи тих љу ди, раз ли чи тих мен та ли те та, на ви ка, 

1  Пу ков ник по ли ци је и управ ник за тво ра у пен зи ји, Про те стант ски те о ло шки фа кул-
тет Но ви Сад, Ви со ка стру ков на шко ла за обра зо ва ње вас пи та ча и тре не ра, Су бо ти ца, pros-
tor.rs@gmail.com
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стре мље ња, же ља, од но сно пред ста вља на сил но ство ре ну ве штач ку 
дру штве ну за јед ни цу не ко ли ци не љу ди. Пре ма то ме, осу ђе нич ка за-
јед ни ца је ство ре на при нуд ним пу тем, од но сно, ре а го ва њем др жа ве 
на пре сту пе и кри ми нал, те та кве за јед ни це са мо му шка ра ца или са мо 
же на на за тво ре ном про сто ру не ег зи сти ра ју ниг де на сло бо ди на до-
бро вољ ној осно ви, осим мо жда јед ним ма њим де лом у ма на сти ри ма. 
При род но је да на та кве усло ве и со ци јал ну струк ту ру сва ки по је ди нац 
ре а гу је раз ли чи то, у скла ду са сво јом лич но шћу. Оту да ка зна ли ша ва-
ња сло бо де не пред ста вља са мо чин не до стат ка сло бо де, већ и по тре бу 
при ла го ђа ва ње по је ди на ца но вом со ци јал ном ми љеу и зах те ви ма ди-
сци пли не, ра да, за јед нич ког жи во та и сл. Ли ше ње сло бо де, да кле, не 
пред ста вља са мо бу квал но изо ло ва ње ли ца од дру штве не за јед ни це, 
већ и ра зно ли ке број не об ли ке де при ва ци је под при ну дом. Та при ну да, 
то при ла го ђа ва ње за твор ској за јед ни ци не из о став но код сва ке лич но-
сти, па и код оних ко ји су нај ве ћи део сво јих жи во та про ве ли у за тво-
ри ма, увек на са мом по чет ку од у зи ма ња сло бо де иза зи ва огро ман шок, 
не рет ко за у век запечaћен у све сти. Пре ма то ме, пе ри од при ла го ђа ва-
ња за твор ској за јед ни ци, при хва та ње за твор ских нор ма ти ва пред ста-
вља и нај те жи део ка зне ли ша ва ња сло бо де. С об зи ром да је чо век је-
ди но жи во би ће ко је има си стем од у зи ма ња сло бо де дру гом жи вом би-
ћу, мо же мо кон ста то ва ти да је та кав вид со ци јал ног по на ша ња, на ро-
чи то код за тва ра ња дру гог људ ског би ћа, не ус кла ђен са људ ском при-
ро дом. Оту да сва ком по је дин цу од у зи ма ње сло бо де па да из у зет но те-
шко. Те те шко ће се не огле да ју са мо кроз раз ли чи те ви до ве де при ва-
ци ја, већ и услед по ни же ња где се, ка ко год се ху ма но по сту па ло пре-
ма ли ци ма ли ше ним сло бо де, уво ђе њем ли ца у за твор ски си стем ди-
сци пли не и кућ ног ре да, пре тре сом, узи ма њем лич них пред ме та, узи-
ма њем оти са ка пр сти ју, фо то гра фи са њем, уни фор ми са њем у за твор-
ску уни фор му, ши ша њем и за во ђе њем у од ре ђе не кар то те ке, ли це до-
во ди у је дан со ци јал но под ре ђен, а са мим тим и по ни жен по ло жај. Тај 
осе ћај по ни же но сти по себ но је из ра жен услед по сто ја ња све сти да из-
над сва ког по је дин ца по сто ји од ре ђе ни вид не пре ста не кон тро ле. Тај 
хро нич ни не до ста так соп стве не ин ти ме и ин ди ви ду ал но сти, не мо гућ-
ност да се из та квог дру штве ног ми љеа осо ба ни на мо ме нат не мо же 
по ву ћи или изо ло ва ти, код чо ве ка ства ра осе ћај не мо ћи. Ме ђу тим, ма 
ка ко то де ло ва ло па ра док сал но, осу ђе ним ли ци ма не па да то ли ко те-
шко при ла го ђа ва ње за твор ској ди сци пли ни и из вр ша ва ње за ко ни тих 
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на ре ђе ња осо бља за тво ра, већ им нај те же па да вр ло те шко при ла го ђа-
ва ње на за твор ску за јед ни цу, од но сно, на дру ге осу ђе ни ке. Из тих раз-
ло га по сто ји код осу ђе нич ке по пу ла ци је јед на из ре ка ко ја на нај сли ко-
ви ти ји на чин де фи ни ше срж про бле ма при сил ног ко лек тив ног жи во-
та: „Ро би ја ни је те шка, те шки су ро би ја ши“.

Аси ми ла ци ја на но ве со ци јал не од но се, при ла го ђа ва ње и при хва-
та ње но вих вред но сти, одво је ност од по ро ди це, при хва та ње зва нич не 
хи је рар хи је по ста вље не од стра не упра ве, али и оне не зва нич не уну-
тар не фор мал них гру па ус по ста вље них од са ме осу ђе нич ке за јед ни-
це, пред ста вља ујед но и нај бол ни ји пе ри од це ло куп ног бо рав ка у за-
тво ру. На рав но на успе шност и на бр зи ну адап та ци је но вом на чи ну 
жи во та у за твор ским усло ви ма ути че низ фак то ра: од свој ста ва лич-
но сти, ње ног обра зо ва ња, ра ни јих на ви ка, скло но сти, вас пи та ња, по-
ро дич ног ста ња и њи хо вих од но са, го ди на ста ро сти, кул тур них, тра-
ди ци о нал них, вер ских, иде о ло шких и дру гих опре де ље ња, па до вр-
сте кри вич ног де ла и ра ни јег про тив за ко ни тог по на ша ња и евен ту ал-
ног осу ђе нич ког ис ку ства.

Де при ва ци је 

У увод ном де лу смо у нај кра ћим цр та ма на ве ли све про бле ме ве-
за не за по јам од у зи ма ња сло бо де. Ме ђу тим, и по ред то га по сто ји по-
тре ба њи хо вог пре ци зног де фи ни са ња и ра сло ја ва ња, упра во с ци-
љем да на пра ви лан на чин схва ти мо све про бле ме са ко ји ма се осу ђе-
но ли це су сре ће, те да по ку ша мо пе но ло шким ме ра ма да те про бле-
ме ума њи мо и код ли ца спре чи мо по ја ву трај них пси хо ло шких по сле-
ди ца, ка ко би смо оства ри ли пра ву свр ху ка жња ва ња, од но сно, да га 
при пре ми мо за по вра так дру штве ној за јед ни ци. До ла зи мо та ко до још 
јед ног па ра док са: изо лу је мо учи ни о ца кри вич ног де ла од дру штве-
не за јед ни це због ње го вог асо ци јал ног по на ша ња, за ка зну га ста вља-
мо у ап со лут но не при род но и асо ци јал но окру же ње, при том оче ку ју-
ћи да се у та квом окру же њу он ре со ци ја ли зу је и при пре ми за здрав и 
ре со ци ја ли зо ван по вра так у нор мал но дру штве но окру же ње. Све на-
ве де но са мо го во ри о ап со лут ној не са вр ше но сти људ ског би ћа, као 
и о не пре ста ним по ку ша ји ма да се ра зним дру штве ним уре ђе њи ма, 
за ко ни ма и ре ак ци ја ма др жа ве на асо ци јал но по на ша ње по је ди на ца, 
људ ска ци ви ли за ци ја при бли жи иде ал ној за јед ни ци. На рав но, о то ме 



278 Све ти слав Рај шић

не ма ни го во ра, што, на рав но, ни ка ко не зна чи да од да љих по ку ша-
ја тре ба од у ста ти. На и ме, мо ме нат у ко ме са да жи ви мо са мо је јед на 
од без број них про ла зних ета па у раз во ју људ ске ци ви ли за ци је и све-
у куп них дру штве них од но са. У том сми слу и да на шњи за твор ски си-
сте ми, ко ји у од но су на не ка да шње, пред ста вља ју огро ман на пре дак у 
сми слу ху ма но сти и успе шне ре со ци ја ли за ци је кри ми на ла ца, у не ком 
бу ду ћем пе ри о ду пред ста вља ће са мо јед ну од по гре шних и ап со лут-
но пре ва зи ђе них ета па раз во ја др жав ног ре а го ва ња на кри ми на ли тет.

Де при ва ци је осу ђе них ли ца:
Де при ва ци је пред ста вља ју, у ства ри, од у зи ма ња, од но сно ли ша-

ва ња по је ди них људ ских по тре ба и не мо гућ ност ис пу ња ва ња основ-
них со ци јал них и на гон ских по тре ба здра вог људ ског би ћа. Та ли ша-
ва ња, раз у ме се, оста вља ју пси хо ло шке по сле ди це, а чи ње ни ца да оне 
ни су би ле на ме ра за ко но дав ца при од ре ђи ва њу ка зни за од ре ђе на кри-
вич на де ла, не зна чи да оне не по сто је и да др жа ва тих по сле ди ца ни је 
све сна. Мо же мо, да кле, за кљу чи ти да де при ва ци ја сло бо де као основ-
на ни је и је ди на де при ва ци ја, већ да за со бом по вла чи и де при ва ци ју 
ма те ри јал них до ба ра и услу га, де при ва ци ју си гур но сти, де при ва ци-
ју ауто но ми је и де при ва ци ју хе те ро сек су ал них од но са. Све на ве де но 
пред ста вља основ не по сту ла те пе но ло шке на у ке, а сви пе но ло зи, од-
но сно, сви они ко ји се ба ве на у ком ре со ци ја ли за ци је лич но сти, ко ји 
су за ду же ни за очу ва ње мен тал ног ста ња осу ђе ни ка, за бо ра ви ли су да 
по све те па жњу не пре су шној људ ској по тре би – по тре би за Бо гом. Да-
кле, у овом де лу мо ра се на ве сти та ду хов на глад сва ког чо ве ка, а на-
ро чи то оно га ко је у не во љи, ко ји се ка је, ко ји ока ја ва сво је гре хе где 
му је ду хов на хра на нео п ход на. Да кле, има мо и де при ва ци ју ду хов но-
сти и ре ли ги о зно сти. Ло гич но је да је сте пен де при ва ци је осу ђе ни ка 
усло вљен ни зом фак то ра, као што су ин ди ви ду ал не осо бе но сти по је-
дин ца, тип за тво ра, од но сно, сте пен за тво ре но сти и на чин функ ци о-
ни са ња уста но ве, као и струк ту ра фор мал не ор га ни за ци је за тво ра и 
ње но функ ци о ни са ње. Ови фак то ри сва ка ко ути чу на сте пен де при-
ви ра но сти, јер мо гу да по ја ча ју или ре ду ку ју ефек те де при ва ци ја, али 
не мо гу да их у пот пу но сти ели ми ни шу, па је осе ћа ње де при ви ра но-
сти при сут но код ап со лут но свих ли ца ли ше них сло бо де. Из раз ло га 
што се сва ко ли це, ка ко смо већ на по ме ну ли, за твор ском си сте му, од-
но сно, де при ва ци ја ма при ла го ђа ва на са мо се би свој ствен на чин, те 
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да по сто ји по тре ба да се за тва ра њем ли ца код њих не ство ри ду шев-
но обо ље ње или стал ни пси хо ло шки про блем ко ји ће се по ја вљи ва ти 
и по пу шта њу ли ца са из др жа ва ња ка зне, ну жно је сва кој од ових де-
при ва ци ја по све ти ти од го ва ра ју ћу па жњу.

1. Де при ва ци ја сло бо де 
Пред ста вља нај ви дљи ви ју, нај ја сни ју и нај ма ње ми стич ну по сле-

ди цу за тва ра ња, ко ја је ја сна свим осу ђе ни ци ма без об зи ра на сте пен 
обра зо ва ња, на чин жи во та, на ви ке и кул тур не обра сце. Она све осу-
ђе ни ке по га ђа и она пред ста вља одво је ност од дру штва, али осу ђе ни-
ку исто вре ме но огра ни ча ва сло бо ду и у са мој уста но ви где из др жа ва 
ка зну. Са мо са зна ње да ли цу дру ги од ре ђу ју шта ће и ка ко ра ди ти, где 
ће, с ким у ис тој про сто ри ји и ка да спа ва ти, шта ће је сти, ка ко ће се 
обу ћи, ка да одр жа ва ти лич ну хи ги је ну и сл. де лу је већ до вољ но фру-
стри ра ју ће. По сто је тврд ње да ли ша ва ње сло бо де или ње но огра ни че-
ње ни је по се би са мо де при ви ра ју ће или фру стри ра ју ће, већ да пат ње 
за тво ре ни ка иза зи ва ју по сле ди це за тва ра ња – гу би так емо ци о нал них 
од но са, уса мље ност… Пре вас ход ни про блем је што осу ђе ни ци, изо-
ло ва ни од дру штве них то ко ва, не мо гу да ути чу не са мо на оне то ко ве 
ван, већ ни на оне уну тар са ме за твор ске за јед ни це. Упра во из тих раз-
ло га, не мо гућ но сти ути ца ја на уну тра шње и спо ља шње дру штве не 
то ко ве, има ли смо у на шој зе мљи у мо мен ти ма бур них ок то бар ских 
по ли тич ких пре вра та, из у зет но агре сив не и сна жне по бу не осу ђе нич-
ке по пу ла ци је у за тво ри ма Ср би је, ка кви ни су за бе ле же ни ни ка да у 
це ло куп ној исто ри ји си сте ма за из вр ше ње за твор ских ка зни. Уко ли-
ко, да кле, тој де при ва ци ји не мо гућ но сти ути ца ја до да мо и мо гућ ност 
ути ца ја и ма ни пу ла ци је осо ба ма ко ји су из оп ште ни од дру штве не за-
јед ни це од стра не по је ди них по ра же них по ли тич ких струк ту ра, он да 
до би ја мо упра во ова кве ру ши лач ке ви до ве по бу на ка кве смо има ли у 
прет ход ном пе ри о ду.

У сва ком слу ча ју, сва ки по је ди нац из гра ђу је ме ха ни зме мен тал не 
од бра не за шти те соп стве не лич но сти од де при ва ци је сло бо де.

2. Де при ва ци ја ма те ри јал них до ба ра и услу га 
У сва ком слу ча ју овај вид де при ва ци је ни је та кве при ро де да би 

иза звао по себ не пат ње осу ђе ни ка по пут оних о ко ји ма ће би ти још 
ре чи. Ра ди се јед но став но о не мо гућ но сти по се до ва ња и ужи ва њи-



280 Све ти слав Рај шић

ма у ма те ри јал ним до бри ма ко је су ли ца по се до ва ла на сло бо ди. Про-
блем ће би ти ја сни ји ако на по ме не мо да уну тар за твор ске за јед ни це 
сва ли ца но се исто вет ну уни фор му, да не ма пра ва но ше ња на ки та, па 
чак ни кра ва та, па пре ма то ме, с об зи ром на по сто ја ње ове де при ва-
ци је, узро ке тре ба тра жи ти у су бјек тив ном до жи вља ва њу ма те ри јал-
них до ба ра и услу га код сва ке лич но сти по је ди нач но, јер стан дар ди-
за ци ја до ба ра и услу га у за тво ру за све осу ђе ни ке не па да под јед на ко 
те шко. То ујед но зна чи да не ма мо гућ но сти за др жа ва ња не че га што, 
да се сли ко ви то из ра зи мо, пред ста вља не што „са мо мо је“, као ни мо-
гућ ност да се на фор ма лан на чин кроз од ре ђе ни вид бо гат ства или 
вла сни штва над од ре ђе ним пред ме ти ма ство ри раз ли ка из ме ђу осу-
ђе ни ка. Да од мах де фи ни ше мо – усло ви ис хра не, сме шта ја, со ци јал-
не и здрав стве не за шти те код свих осу ђе ни ка су исти, те упра во у том 
стан дар ди зо ва њу до ба ра и услу га ле жи су бјек тив ни до жи вљај ли ше-
но сти. Ме ђу тим, по тре бе сва ког по је дин ца су, по при ро ди ства ри, раз-
ли чи те, а упра во кроз те осо бе но сти љу ди ма ни фе сту ју свој соп стве-
ни иден ти тет у со ци јал ној сре ди ни. Не мо гућ ност да те раз ли чи то сти 
ис по ље у за твор ској сре ди ни, до но се од ре ђе ну пат њу и ду шев ни бол. 
При род но је да у скла ду са људ ском при ро дом не пре ста но по сто је на-
ме ре и по ку ша ји осу ђе ни ка да на ђу на чи на за до во ље ња сво јих ин ди-
ви ду ал них по тре ба, што је кућ ним ре дом за тво ра за бра ње но. Оту да 
у осу ђе нич ким ка се та ма или ор ма ри ма, као и на по себ но скро ви тим 
ме сти ма, мо гу да се на ђу, у пре тре си ма ко је стра жа вр ши, раз ли чи ти 
за бра ње ни пред ме ти, ме ђу ко ји ма има и пот пу но без вред них и без о-
па сних пред ме та са аспек та фор мал ног си сте ма. Ме ђу тим, они ви ше 
све до че о не пре ста ној по тре би ли ца ли ше ног сло бо де да осе ћа ња ли-
ше но сти ма те ри јал них до ба ра и услу га на не ки на чин пре ва зи ђе. Из 
тих раз ло га у осу ђе нич кој по пу ла ци ји по сто ји, да је та ко на зо ве мо, 
од ре ђе на тр го вин ска раз ме на без вред них ства ри, ко ја го то во ни за шта 
дру го и не слу жи већ пред ста вља из гра ђен си стем за шти те лич но сти 
од де при ва ци је ма те ри јал них до ба ра. Упра во из на ве де них раз ло га, 
чи сто пси хо ло шке при ро де, слу жбе обез бе ђе ња и пре ва спит не слу жбе 
у за тво ри ма пра ве из ве сне на мер не „про пу сте“, у ко ји ма има ју ћи из-
ве сна са зна ња све сно за тва ра ју очи пред по ја ва ма по се до ва ња и тр го-
ви на ма без вред ним и без о па сним сит ни ца ма уну тар за твор ске за јед-
ни це (ци га ре те, но ви не и ча со пи си…). На тај на чин ели ми ни шу се не-
же ље ни и не до пу ште ни агре сив ни и ауто а гре сив ни на чи ни ре а го ва ња 
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осу ђе них на ову де при ва ци ју и обез бе ђу је се под но шљи ва со ци јал на 
ат мос фе ра у уста но ви.

3. Де при ва ци ја си гур но сти
Већ смо на гла си ли ону нај у бе дљи ви ју осу ђе нич ку из ре ку: „Ро-

би ја ни је те шка, те шки су ро би ја ши“. И за и ста те шко је жи ве ти са 
дру гим ли ци ма на при ну дан на чин, јер, ка ко ка же наш на род: сто љу-
ди – сто ћу ди. А та раз ли чи тост људ ских ћу ди на ро чи то је из ра же на 
у из ра зи то кри ми но ге ној сре ди ни ка ква је за твор. Оно што је нај го-
ре је сте чи ње ни ца да у та квом дру штве ном ми љеу и по ку ша ји ма ап-
со лут не кон тро ле од стра не за твор ских упра ва не по сто ји у пот пу но-
сти за шти та фор мал ног си сте ма сва ког по је дин ца у сва ком мо мен ту. 
То ујед но зна чи да осу ђе ни ци не рет ко мо гу би ти и би ва ју жр тве дру-
гих осу ђе ни ка ко ји угро жа ва ју њи хо ву фи зич ку си гур ност и ин те гри-
тет лич но сти, али и оних ко ји лу кав ством мо гу да их угро зе, да их по-
кра ду, да их, јед но став но, ири ти ра ју сво јим по на ша њем или да зло у-
по тре бе сво је ду го го ди шње за твор ско ис ку ство на не ки дру ги на чин.

Де при ва ци ја си гур но сти је ре а лан раз лог за стреп ње и страх код 
свих осу ђе ни ка. Мо ра мо на по ме ну ти, та ко ђе, да у сва ком за твор ском 
ми љеу по сто је не фор мал не гру пе ко је по ку ша ва ју да на мет ну сво је 
ко дек се по на ша ња, те је си ле џиј ство осу ђе ни ка че ста по ја ва. Ме ђу-
тим, не рет ко агре сив но по на ша ње по је ди на ца пред ста вља са мо њи-
хов на чин од бра не од стра ха и осе ћа ња угро же но сти. Из тих раз ло га 
ис ку сни пе но ло зи мо гу ла ко да про су де о ка квој фор мал ној ор га ни за-
ци ји и си сте му је реч, ка ко на осно ву ефе ка та де при ва ци је си гур но-
сти, та ко и по вр сти ди сци плин ских пре сту па, бро ју успе лих или не у-
спе лих бек ста ва, тзв. до бро вољ ним са ми ца ма или изо ла ци ји и дру го. 

Де при ва ци ја си гур но сти је при род на по сле ди ца стра ха, а страх 
је при род на емо ци ја су сре та са не по зна тим сре ди на ма. Уко ли ко то ме 
до да мо и ути ца је на пси хо ло шки про фил дру гих ви до ва де при ва ци ја, 
он да нам по ста је ја сно за што за твор ске упра ве, за раз ли ку од не ких 
по ја ва то ле ри са ња пре сту па у слу ча је ви ма де при ва ци ја ма те ри јал них 
до ба ра, у слу ча је ви ма ствар не угро же но сти осу ђе них ли ца од стра не 
дру гих осу ђе ни ка вр ло оштро и су ро во ре а гу ју на та кве по ја ве.

Ме ђу тим, ин тен зи тет стра ха и угро жа ва ње си гур но сти осу ђе них 
мо же бит но да се сма њи и све де на ра зум ну ме ру ква ли тет ним функ-
ци о ни са њем фор мал ног си сте ма, што под ра зу ме ва по што ва ње за ко-
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ни то сти у ра ду и, са мим тим, ве ћу си гур ност осу ђе ни ка ко ји су том 
си сте му по ве ре ни.

4. Де при ва ци ја ауто но ми је 
По сле ди ца ве ли ког бро ја пра ви ла за по на ша ње осу ђе ни ка ли ша-

ва их њи хо ве ауто но ми је у по на ша њу, у сми слу огра ни че ња или ели-
ми ни са ња мо гућ но сти да на све то они са ми би ло ка ко ути чу. Не ки 
ауто ри сма тра ју то и до бро до шлим за осу ђе ни ке, јер им слу жи као 
спољ ни су перего, од но сно, до бро до шло бек ство од сло бо де, чи ме се 
сма њу је њи хо ва анк си о зност, узро ко ва на све шћу о де ви јант но сти њи-
хо вих им пул са.

Не ки дру ги пак на гла ша ва ју да про пи си ва ње свих по сту па ка осу-
ђе ни ка до у де та ље, сво ди осу ђе ни ка на ни во де те та и чи ни их пот пу-
но за ви сним од за твор ских упра ва.

Без об зи ра на тач ност јед ног или дру гог ту ма че ња овог об ли ка 
де при ва ци је, по сле ди це на ли це ли ше но сло бо де су исте. С об зи ром 
да упра ве за тво ра и ина че има ју за циљ ап со лут ну кон тро лу це ло куп-
ног жи во та осу ђе нич ке за јед ни це, бу квал но од уста ја ња до по ве чер-
ја, а да са ма ли ца ни на ко ји на чин не мо гу да ути чу на на чин и ре-
жим ор га ни зо ва ња њи хо вих жи во та, до при но си да осу ђе ни ци осе ћа-
ју не до ста так лич не ауто но ми је и ин ди ви ду ал но сти. Иако на пр ви по-
глед не де лу је као де при ва ци ја ко ја иза зи ва ве ће пат ње, ствар ност је 
са свим су прот на. Прак тич не по сле ди це де при ва ци је ауто но ми је у за-
твор ским ре жи ми ма ко ји не во де ра чу на о ње ним ефек ти ма не рет ко 
су по бу не осу ђе ни ка, јер је то је дан од на чи на при ла го ђа ва ња на пат-
ње ко је ова де при ва ци ја ства ра. Осу ђе ни ци ре а гу ју по не кад агре сив-
но на овај вид де при ва ци је, јер се бе сма тра ју ин ди ви ду ал ним би ћи ма, 
те ви ђе ње се бе и свог ме ста у дру штву ви де као ин ди ви дуу, са свим у 
су прот но сти у од но су на на мет ну уло гу биљ ке или де те та, ко ме не-
пре ста но не ко са стра не од ре ђу је све по ступ ке и по на ша ње.

Де при ва ци ја ауто но ми је је ве ли ки про блем са ко јим се упра ве за-
тво ра ин тен зив но ба ве, јер не а де кват ним при да ва њем па жње мо же 
до ћи до знат ног ре ме ће ња и кр ше ња кућ ног ре да и ди сци пли не.

5. Де при ва ци ја хе те ро сек су ал них од но са 
Те ма људ ске сек су ал но сти је пред мет мно гих на уч них ди сци пли-

на, али с об зи ром да у слу ча ју ли ша ва ња сло бо де пред ста вља је дан од 
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нај бол ни јих ви до ва де при ва ци је људ ских по тре ба и на го на, он да се у 
пе но ло шкој на у ци тој те ми при ла зи с по себ ном па жњом. Ка ко је оп-
ште по зна то, осим пе ри о да за јед нич ког за тво ра у про шло сти, за тво ри 
су увек ор га ни зо ва ни за при хват ли ца ли ше них сло бо де истог по ла. 
Ло гич но се по ста вља пи та ње ис по ља ва ње и за до во ље ња хе те ро сек су-
ал них на го на. У про у ча ва њу овог про бле ма по ла зи ло се од два аспек-
та као мо гу ће по сле ди це ли ша ва ња и то фи зи о ло шког и пси хо ло шког. 
Пси хо ло шког у сми слу да смо све сни да нај ек спли цит ни је за до во ље-
ње глав не људ ске по тре бе за при пад но шћу и љу ба ви, од ра стао чо век 
или же на за до во ља ва упра во у ре ла ци ја ма му шка рац и же на, на рав но 
не са мо по пи та њу за до во ље ња сек су ал них на го на; а фи зи о ло шки да 
је по тре ба за до во ље ња сек су ал ног на го на уро ђе на по тре ба људ ског 
би ћа. То ујед но зна чи да пат њу ли ца ли ше на сло бо де услед те де при-
ва ци је не до жи вља ва ју са мо као фи зи о ло шки про блем не мо гућ но сти 
за до во ље ња сек су ал ног на го на, већ и нор мал не људ ске ме ђу пол не и 
емо тив не ко му ни ка ци је. Сек су ал на је фру стра ци ја пре ма то ме из у зет-
но ја ка и пред ста вља јед ну од нај ве ћих пат њи.

С об зи ром да сва ки дру ги вид де при ва ци је зах те ва од ре ђе ни на-
чин при ла го ђа ва ња осу ђе нич ке по пу ла ци је на мет ну тим ли ша ва њи ма, 
и овај вид де при ва ци је на и ла зи на ре ак ци ју ли ца ли ше них сло бо де. 
Из тих раз ло га у за тво ри ма по сто ји че ста по ја ва хо мо сек су а ли зма, ка-
ко у му шким, та ко и у жен ским за тво ри ма. Не ка ис тра жи ва ња и ис ку-
стве на за па жа ња овог про бле ма по ка за ла су да се, осим већ ис по ље-
них и ла тент них хо мо сек су а ла ца у за тво ри ма, мо гу на тај на чин при-
ла го ђа ва ти и осу ђе ни ци ко ји под лег ну сна зи ове де при ва ци је, а ина-
че та ква по на ша ња ни су по ка зи ва ли пре као ни по сле из др жа ва ња 
ка зне. Са вре ме ни за твор ски си сте ми по ку ша ва ју да про блем раз ре-
ше на раз ли чи те на чи не. Не где по сто је ри го ро зне ка зне у слу ча је ви-
ма утвр ђи ва ња по ја ве хо мо сек су а ли зма, док се у не ким дру гим др жа-
ва ма при сту па ап со лут ној ле га ли за ци ји и сло бо ди упра жња ва ња хо-
мо сек су ал них од но са уну тар за твор ске за јед ни це. У на шој зе мљи се 
про блем де при ва ци је хе те ро сек су ал них од но са по ку ша ва ре ши ти та-
ко што је пре пет на е стак го ди на до нет но ви За кон о из вр ше њу за вод-
ских санк ци ја Ре пу бли ке Ср би је, ко јим су уве де не сло бод не по се те 
брач них парт не ра у за себ ним про сто ри ја ма уста но ве, у ком би на ци ји 
са оста лим по год но сти ма сло бод них из ла за ка у град или од ла за ка на 
ви кен де. То пред ста вља огро ман на пре дак и аде ква тан при ступ про-
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бле ми ма де при ва ци је хе те ро сек су ал них од но са. Ме ђу тим, на тај на-
чин ни из да ле ка ни је ре шен про блем хо мо сек су а ли зма у за тво ри ма, 
јер се др жа ва не рет ко по на ша као да он не по сто ји.

Сâм про блем хо мо сек су а ли зма у за тво ри ма, ина че, ни је мно го ис-
тра жи ван, јер је ва лид ност по да та ка о то ме про бле ма тич на. Ме ђу тим, 
јед но ра ни је ис тра жи ва ње де при ва ци ја у жен ском за тво ру са мак си-
мал ним обез бе ђе њем, ана лог но Сај ксо вом, по ка за ло је да је код же-
на хо мо сек су а ли зам као на чин при ла го ђа ва ња на де при ва ци ју хе те ро-
сек су ал них од но са не што из ра же ни ји и ка рак те ри стич ни ји по ис по-
ља ва њу. Аутор ис тра жи ва ња (Ги а лом бар до) сма тра да је то, пре све га, 
због из гу бље не уло ге ко ју же на у дру штву има, а не са мо због осло-
ба ђа ња од сек су ал не тен зи је као код му шка ра ца. Она на ла зи да су хо-
мо сек су ал не ве зе код же на ви ше до бро вољ не и да об у хва та ју ши ро ко 
под руч је ин тер пер со нал ног по на ша ња, што по твр ђу је ком пен за ци о ну 
функ ци ју за из гу бље не уло ге.

Ме ђу тим, ни шта ма ње из ра жен оста је и хо мо сек су а ли зам код му-
шка ра ца, уз бит ну на по ме ну да он не рет ко и ни је та ко ми ро љу бив и 
до бро во љан, што по не кад об у хва та на си ље, уце не, тр го ви ну и под-
во ђе ње. И за жен ски и за му шки хо мо сек су а ли зам у за тво ри ма ва жи 
пра ви ло да је пред ста вља за јед нич ку по тре бу за при пад но шћу.

6. Де при ва ци ја ве ре и ду хов но сти 
Го ре на ве де не де при ва ци је пред ста вља ју основ не по сту ла те пе-

но ло шке на у ке, ме ђу тим, сви пе но ло зи, со ци о ло зи, пе да го зи, де фек-
то ло зи, пси хо ло зи, пси хи ја три и со ци јал ни рад ни ци, од но сно, сви 
они ко ји се ба ве ре со ци ја ли за ци јом лич но сти на из др жа ва њу за твор-
ске ка зне, сви они ко ји су за ду же ни за очу ва ње мен тал ног здра вља 
осу ђе ни ка, за бо ра ви ли су да по све те па жњу не пре су шној људ ској по-
тре би – по тре би за Бо гом. Да кле, у овом де лу мо ра се на ве сти та ду-
хов на глад сва ког чо ве ка, а на ро чи то оно га ко је у не во љи, ко ме је 
жао, ко ји ока ја ва сво је гре хе где му је ду хов на хра на нео п ход на. Све 
до сту па ња на сна гу За ко на о из вр ше њу кри вич них санк ци ја, по чет-
ком XXI ве ка, у ко ме је де фи ни са но да ли ца на из др жа ва њу ка зне 
има ју вер ска пра ва да др же и чи та ју вер ску ли те ра ту ру, да их по се ти 
све ште но ли це и да при су ству ју вер ском об ре ду ко ји се оба вља у по-
себ ној, при год ној про сто ри ји за во да, та ква мо гућ ност ни је по сто ја ла. 
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Вре ме, тра ја ње и на чин ко ри шће ња вер ских пра ва уре ђу ју се про пи-
сом о кућ ном ре ду за во да.

Уче шће и ути цај све штен ства 
на пе но ло шки по сту пак ре со ци ја ли за ци је

По чет ком но вог ве ка, од но сно, од тре нут ка утвр ђи ва ња вер ских 
пра ва за ли ца ли ше на сло бо де, при ме ће не су знат не про ме не у по-
на ша њу осу ђе нич ке за јед ни це, као и огро ман ути цај све штен ства на 
пси хич ко ста ње при тво ре ни ка и осу ђе ни ка. И без ег закт них по да та-
ка, при ме тан је сма ње ни број са мо по вре ђи ва ња, су и ци да, ме ђу соб-
них су ко ба и лак ше одр жа ва ња ди сци пли не у да ни ма ка да се у уста-
но ва ма за из др жа ва ње кри вич них санк ци ја вр ше бо го слу же ња. По-
себ но је при мет но то ле рант ни је, опу ште ни је и мир ни је по на ша ње ли-
ца ли ше них сло бо де у да ни ма нај зна чај ни јих вер ских пра зни ка: о Бо-
жић и о Ус крс. На ве де не по зи тив не про ме не по оби му и зна ча ју, упра-
во су не сра змер не уче ста ло сти и вре мен ском бо рав ку све ште ни ка у 
уста но ва ма за из вр ше ње кри вич них санк ци ја.

Са мо и ни ци ја ти ва упра ве Окру жног за тво ра у Но вом Са ду (уз по-
др шку и ак тив но уче шће ауто ра овог ра да, ко ји је у то вре ме био на-
чел ник Се кре та ри ја та уну тра шњих по сло ва у Су бо ти ци), по ка за на на 
при ме ру из град ње хра ма Во здви же ња ча сног кр ста у кру гу за твор-
ске уста но ве, по бла го сло ву епи ско па бач ког др Ири не ја, у пе ри о ду 
2001–2003. по ка зу је да се не сме и не мо же увек оче ки ва ти ор га ни зо-
ва на ини ци ја ти ва др жа ве по свим пи та њи ма дру штве ног жи во та, па 
и по пи та њу ор га ни зо ва ња за твор ских си сте ма, већ да се мо же на чи-
ни ти огро ман на пре дак, уко ли ко се то истин ски же ли, и без кон крет-
не по мо ћи др жа ве. На и ме, за твор ска упра ва је по кре ну ла ини ци ја ти-
ву за из град њу хра ма у кру гу за тво ра, што је на и шло на по др шку над-
ле жних у Ми ни стар ству прав де, Епар хи је бач ке, мно го број них до на-
то ра из Но вог Са да и око ли не и са мих осу ђе ни ка ко ји су сво јим ра дом 
по ди гли храм. Из ре ка: „ми гра ди мо храм – храм гра ди нас“ у овом 
слу ча ју је и бу квал но за жи ве ла у пу ном сми слу ре чи. Не ма сум ње да 
је слу чај из град ње хра ма пред ста вљао пра ви при мер дру ги ма шта им 
је и ка ко чи ни ти уко ли ко за и ста же ле, не са мо да ис по шту ју за кон ске 
нор ме о омо гу ћа ва њу ис по ља ва ња ре ли ги о зног по на ша ња код осу ђе-
ни ка, већ и да у са мим за твор ским уста но ва ма по стиг ну нај ви ши мо-
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гу ћи сте пен ре да и ми ра, ко ји је оства рив са мо уз по пу ну вр ло зна чај-
не де при ва ци је ду хов но сти.

Вр ло бр зо, по сле Но вог Са да, и Окру жни за твор у Су бо ти ци пре-
тво рио је јед ну од про сто ри ја у кру гу уста но ве у при руч ну ка пе лу 
и опре мио је Све тим пи смом, кан ди лом, све ћа ма, клу па ма и ико ном 
Ису са Хри ста. Уче ста ле по се те све ште ни ка при тво ре ним и осу ђе ним 
ли ци ма ука зи ва ле су да се ли ца ли ше на сло бо де ра ди је и ис кре ни-
је отва ра ју и ис по ве да ју све ште ни ци ма, не го вас пит ној слу жби. Иа-
ко све ште ник ни ка да, по шту ју ћи Све ту тај ну ис по ве сти, ни јед ну ин-
фор ма ци ју ни је по де ли ло са осо бљем уста но ве, сма тра се да је ње го ва 
по моћ вр ло зна чај на, јер је при ме ће но да је по сле сва ког ње го вог раз-
го во ра до шло до из ве сног сми ри ва ња, ре лак са ци је, олак ша ња и на де 
код ли ца ли ше ног сло бо де.

При ме ће но је да по се та и раз го вор са све ште ни ком не рет ко уз-
вра ћа ју или од ла жу од лу ку о са мо по вре ђи ва њу и су и ци ду код нај те-
жих слу ча је ва де пре си је, ду шев ног бо ла и ка ја ња код ли ца ли ше них 
сло бо де.

За кљу чак

Има мо ли у ви ду пси хич ки стрес ко ји сва ко ли це ли ше но сло бо-
де под но си у то ку свих де при ва ци ја ко је су му на мет ну те у за тво ри-
ма, оста је не пре ста на по тре ба уна пре ђи ва ња за твор ских си сте ма, што 
под ра зу ме ва и мо гућ ност ис по ља ва ња ре ли ги о зних осе ћа ња. Очи-
глед но је да уста ље но и не струч но ми шље ње код ши ре јав но сти, да 
је нај ва жни је по чи ни о ца кри вич них де ла изо ло ва ти на из ве сно вре ме 
од дру штве не за јед ни це, не пред ста вља ин те рес ни осу ђе ног ли ца, ни 
дру штва у це ли ни.

Не спор на је чи ње ни ца да је ва жно по је дин ца кри ми но ге ног по-
на ша ња изо ло ва ти од људ ске за јед ни це ка ко не би да ље вр шио кри-
вич на де ла, али при том мо ра мо има ти у ви ду ње го ву ре со ци ја ли за-
ци ју и очу ва ње ње го вог мен тал ног здра вља, ка ко се не би де си ло да 
се услед свих на ве де них де при ва ци ја, та иста осо ба, по из др жа ној ка-
зни, вра ти дру штву још го ра не го што је то би ла пре за тва ра ња. Не-
рет ко се твр ди да су за тво ри, у ства ри, уме сто уста но ва за ре со ци ја ли-
за ци ју, пра ве шко ле кри ми на ла, те се у том сми слу мо ра во ди ти ра чу-
на и о ка те го ри за ци ји ли ца у скла ду са њи хо вим го ди на ма ста ро сти, 
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при ро дом по чи ње них кри вич них де ла, ра ни јој осу ђи ва но сти и др. Не 
сме се де ша ва ти да, на при мер, осу ђе ни ци за де ла про тив без бед но-
сти са о бра ћа ја има ју исти трет ман и бу ду у истом окру же њу са по чи-
ни о ци ма нај те жих об ли ка крв них и сек су ал них де ли ка та. О свим тим 
окол но сти ма се не пре ста но во ди ра чу на, а за из град њу и по ста вља-
ње та квих си сте ма нео п ход ни су, не са мо здрав и осми шљен пе но ло-
шки про грам, већ и огром на ма те ри јал на сред ства. Са вре ме ни си сте-
ми из др жа ва ња ка зни у Ре пу бли ци Ср би ји те же и, у јед ном де лу успе-
ва ју, иако у вр ло те шкој ма те ри јал ној си ту а ци ји, да из вр ше од ре ђе не 
ка те го ри за ци је ли ца ли ше них сло бо де, да при сту пе про гра му сма ње-
ња по сле ди ца де при ва ци ја и успе шној ре со ци ја ли за ци ји ли ца ли ше-
них сло бо де, али у то ме, на жа лост, не ма ју мно го успе ха.

Ме ђу тим, по том пи та њу ни по че му се бит ни је не раз ли ку ју од 
свих за твор ских си сте ма на све ту. На и ме, ни за твор ски си сте ми нор-
диј ских зе ма ља са ве ли ким бро јем осу ђе них ли ца ко ја из др жа ва ју ал-
тер на тив не кри вич не санк ци је, ко ји ва же за нај на пред ни ји и нај ху-
ма ни ји, с јед не, као ни за твор ски си сте ми по је ди них др жа ва ко ји ва-
же за стро ге и не ху ма не за твор ске си сте ме с дру ге стра не, у крај њем 
слу ча ју, осим бо љих усло ва бо рав ка, не ма ју ни шта бо љи про це нат 
успе шно сти ре со ци ја ли за ци је ли ца ли ше них сло бо де од на ше зе мље. 
Очи глед но је да по том пи та њу на и ла зи мо на не ке па ра док се. На и ме, 
швед ски за твор ски си стем, на при мер, пру жа ју ћи та кав ком фор да не-
по сто ја ње фи зич ког ка жња ва ња и де при ва ци ја, о ко ји ма смо ов де го-
во ри ли, чи ни да се кри ми нал ци по пу шта њу на сло бо ду не ли бе мно-
го од из вр ше ња но вих кри вич них де ла, јер им у за тво ри ма, у ства ри, 
и ни је би ло та ко ло ше. С дру ге стра не, крај ње не људ ски, су ро ви и не-
ху ма ни усло ви у за тво ри ма по је ди них др жа ва ства ра ју си ту а ци ју да 
се ли ца из за тво ра пу шта ју го ра, агре сив ни ја, чак и пси хич ки бо ле-
сни ја не го пре за тва ра ња.

На ша је зе мља по пе но ло шким ме ра ма, као и по пи та њу мно гих 
дру гих еле ме на та дру штве ног жи во та, у све ту не где у сре ди ни. Она 
при хва та сва мо дер на стре мље ња за твор ских си сте ма, али, услед не-
до стат ка ма те ри јал них сред ста ва, не ма мо гућ но сти да их у пот пу но-
сти при ме њу је, те је успе шност ре со ци ја ли за ци је ли ца ли ше них сло-
бо де на сре ди ни европ ске ле стви це.
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PRIGOVOR SAVESTI NA PRIMERU FILMA MELA 
GIBSONA „GREBEN SPASA“ („HACKSAW RIDGE“) 

Rezime

Istorija prigovora savesti blisko je povezana sa istorijom protestantske reformaci
je i istorijom protestantskih zemalja, u kojima najpre biva priznat. U radu se objašnjava
ju razlozi za to. Film Mela Gibsona „Greben spasa“ opisuje ličnost, stavove i herojstvo 
Dezmonda T. Dosa, prigovarača savesti u vreme Drugog svetskog rata, a donekle i prili
ke koje su vladale u to vreme u SAD, kako u društvu, tako i u američkoj vojsci. Film otva
ra moralne dileme u vezi sa ispravnošću uloženog prigovora savesti, ali nameće i pitanje 
legitimnosti pritiska koji je vršen na Dosa u to vreme, kao i pitanje da li prigovarači sa
vesti mogu biti korisni članovi društva.

Ključne reči: prigovor savesti, reformacija, sloboda savesti, Biblija.

Igrani film Mela Gibsona „Greben spasa“ („Hacksaw Ridge“) govo-
ri o Dezmondu T. Dosu, prvom prigovaraču savesti u istoriji koji je do-
bio najviše odlikovanje svoje zemlje – kongresnu Medalju časti, „za dela 
iznad i preko poziva dužnosti“. Samo u jednoj ratnoj operaciji, Dezmond 
je spasao 75 ranjenika3 na grebenu „Hekso“ („Hacksaw Ridge“), na Oki-
navi, u rasponu od 12h, pod neprijateljskom paljbom. „Greben spasa“ je 
dobitnik 29 nagrada, uključujući i dva Oskara 2017. godine. Imao je 6 no-
minacija za Oskara, uključujući i one za najbolji film, najbolju režiju i naj-
boljeg glavnog glumca. Slučaj Dezmonda Dosa ekranizovan je i 2004. u 
višestruko nagrađivanom dokumentarnom filmu „Čovek koji je uložio pri-
govor savesti“ („The conscientious objector“), režisera Terija Benedikta. 
Ovaj film poslužio je kao osnova za Gibsonov igrani film, čiji je jedan od 
producenata bio i Teri Benedikt. Značajne informacije o ovom slučaju pru-
ža i knjiga „Greben spasa“ („Hero of Hacksaw Ridge“), koja je prvi put 
objavljena 1967. godine pod nazivom „The Unlikeliest Hero“ („Najneo-
bičniji junak“).

1  Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, vanja@agrif.bg.ac.rs
2  CEIR – Centar za empirijska istraživanja religije, Novi Sad, zeljkostepanovic7@gmail.com
3  Film je rađen prema zvaničnoj verziji događaja. Po prvim prebrojavanjima od strane ka-

petana i poručnika čete, broj vojnika koje je Dezmond spasao u ovoj operaciji je veći i iznosi stoti-
nu vojnika (Herndon, 2016: 98).
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Kako je prigovor savesti povezan sa obeležavanjem 500 godina refor-
macije? Razumevanje da je biblijska vera po svojoj suštini lična i nije je 
moguće nametnuti spolja ni na koji način, dovelo je do uviđanja neprime-
renosti mešanja državne vlasti u pitanja vere. Prvi masovni prigovarači sa-
vesti u istoriji, anabaptisti, bili su upravo i među prvima koji su govorili o 
potrebi odvajanja crkve od države, u tom smislu da država ne treba da na-
meće nijedno versko shvatanje. Druga strana ovog nenametanja sastoji se 
u dopuštenju da se pojedinac drži svog uverenja i onda kada država smatra 
da ima potrebu koja nameće drugačije ponašanje.

Reformacija je, dakle, na više načina povezana sa prigovorom save-
sti. Ona je, naime, postavila ideološki okvir i za pojavu prigovora savesti 
i za priznanje tog prigovora od strane vlasti. Reformacija je uzdigla auto-
ritet Biblije (Boisset, 1999: 9), što je dovelo da porasta odbojnosti čove-
ka prema ubijanju drugog čoveka pod bilo kojim uslovima. Ovo je dovelo 
do pojave prigovora savesti kod nekih ljudi koji su razumeli da ubijanje i 
u ratnim okolnostima predstavlja kršenje Božje zapovesti. Takvi su ne sa-
mo oružani napad, već i oružani otpor nasilju smatrali neprimerenim. Po-
zivali su se na Isusove reči upućene apostolu Petru, kada je ovaj želeo da 
oružjem odbrani svog učitelja: „Vrati nož svoj na mesto njegovo, jer svi 
koji se maše za nož od noža će izginuti“ (Matej 26,52). Ako Hrista, Spa-
sitelja, kao najveću vrednost, nije trebalo oružano braniti, onda se name-
će zaključak da je oružani otpor nasilju generalno neprihvatljiv. Aluziju na 
Hristovo upozorenje dato apostolu Petru nalazimo i u Jovanovom Otkrive-
nju: „Ko nožem ubije valja da on bude nožem ubijen“ (Otkrivenje 13,10). 
Sve ovo je zapravo samo odjek upozorenja sadržanog još u starozavetnim 
spisima: „Ko prolije krv čovečiju, njegovu će krv proliti čovek, jer je Bog 
po svojemu obličju stvorio čoveka“ (1. Mojsijeva 9,6), koje su neki razu-
meli kao izraz Božje prvobitne, ali i konačne namere za čoveka, nagove-
štene i usred krvavih ratova (videti npr. Prva knjiga dnevnika 22,7.8). Rea-
firmisanje vrednosti Biblije dovelo je i do novog uviđanja vrednosti čove-
ka, po Božjem obličju stvorenog, što je dovelo do veće odbojnosti prema 
ubijanju. I više od toga, u čuvenoj Propovedi na gori, na koju su se pozi-
vali prvi prigovarači savesti, nalazi se još drastičnija zapovest: „Ne brani
te se od zla“ (Matej 5,39), koju su neki primenili i na ratne okolnosti. Isti-
na, ovakav stav bio je u manjini, čak i među protestantima. Većina je vero-
vala da još uvek postoje pravedni ratovi, poput onih opisanih u Starom za-
vetu, u kojima je čak i ubijanje opravdano. Češki Husiti, preteče reforma-
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cije, podigli su vojsku da se suprotstave mnogo nadmoćnijoj papinoj voj-
sci, ali su bili izuzetno inventivni u pronalaženju metoda koje su bile sra-
čunate da nanesu što manji gubitak protivnoj strani, da ih izmore, zastraše 
ili na drugi način onesposobe i odbiju.

U filmu „Greben spasa“, glavni junak i prigovarač savesti Dezmond 
Dos još kao dečak biva fasciniran Dekalogom, zakonom 10 zapovesti, i re-
šen da nikad i ni pod kojim uslovima neće oduzimati ljudske živote. Ovde 
zapažamo i uticaj jednostavne protestantske umetnosti. Dezmond je kao 
dečak bio zagledan u prikaz bratoubistva od strane Kaina, i sa užasom se 
pitao kako je moguće da brat bratu tako nešto učini. Ovaj detalj je doku-
mentaran. U filmu je prikazan i događaj koji nije istorijski, u kojem ma-
li Dezmond opasno povređuje u tuči svoja brata, što utiče na njegovu sa-
vest. U Dekalogu Dos nalazi i osnov za drugi prigovor koji će uložiti, a to 
je prigovor četvrte zapovesti, koja nalaže odmaranje u sedmi dan sedmice i 
posvećivanje tog dana Bogu. Dezmond je vernik, protestant, pripadnik cr-
kve Adventista sedmoga dana, koji zajedno sa ostalim članovima ove de-
nominacije veruje da je Subota sedmi dan, dan odmora, na osnovu Biblije.

Reformacija, međutim, nije samo doprinela pojavi prigovora protiv 
ubijanja jačanjem odbojnosti prema ratovima i ubijanju. Ona donosi sve-
tu ideju o ličnoj odgovornosti čoveka pred Bogom, odgovornosti koja je 
neprenosiva na bilo koju vlast. Čovek ne može biti aboliran od odgovor-
nosti za svoja dela samo zato što postoji pritisak autoriteta, u vidu nadre-
đene osobe ili države. Nasuprot ljudskim autoritetima, reformacija je uzdi-
gla Bibliju kao najviši i jedini nepogrešivi autoritet (Delimo, 1998: 69, 90–
91). Dok nalaže poštovanje i poslušnost prema vlastima, Biblija postav-
lja jasnu i razumnu granicu toj poslušnosti. Ona prestaje tamo gde se ljud-
ski zahtevi sukobljavaju za božanskim. U novozavetnoj knjizi Dela apo-
stolska zabeleženo je da su Hristovi učenici poručili tadašnjim jevrejskim 
duhovnim autoritetima, koji su ujedno bili i predstavnici vlasti: „Sudite je 
li pravo pred Bogom da vas većma slušamo nego li Boga“ (Dela apostol-
ska 4, 19).

Reformacija je uticala i na priznanje legitimnosti prigovora savesti. U 
osnovi priznanja ovog prigovora savesti leži priznanje slobode savesti. 
Sloboda savesti je takođe jedno od temeljnih načela reformacije. U No-
vom zavetu zapisani su saveti apostola Pavla o tome kako pažljivo hrišća-
ni treba da se odnose prema drugima da ne bi povređivali savest jedni dru-
gima. Još je Martin Luter govorio da u pitanjima vere duša mora biti slo-
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bodna pred Bogom. Anabaptisti dovode ovo shvatanje do njegovog logič-
kog kraja, i zaključuju da država ne treba da se meša u pitanja vere, te za-
govaraju koncept odvojenosti crkve od države. Zapravo, u sâmoj prirodi 
vere je da je ona lična. Iako hrišćani, na osnovu Biblije, veruju da je vera 
dar od Boga, ona je obeležena i ličnim razumevanjem stvari. Tako na pri-
mer, apostol Pavle govori da „jedan veruje da sme svašta jesti, a koji je 
slab jede zelje“. Apostol dodaje „koji jede neka ne ukorava onoga koji ne 
jede, i onaj koji ne jede neka ne osuđuje onoga koji jede“. Jer ako oboji-
ca čine po svojoj veri, onda onaj „koji jede, Gospodu jede“, dok onaj „ko
ji ne jede, Gospodu ne jede“ (Rimljanima poslanica 14). Tako u Bibliji na-
lazimo uporedo učenje da je istina apsolutna, jedna, i da greh predstavlja 
prestup večnog Božjeg zakona, i učenje da je greh sve ono što nije u skla-
du sa ličnom verom, ličnim uverenjem. Ovo nije u kontradikciji, budući 
da istina – po učenju Biblije – može biti shvaćena samo kroz razum i sa-
vest (vidi Rimljanima 9,1), a ljudski razum ima ograničenja, iako nije sta-
tičan. Zato jedino način i mera razumevanja istine može definisati granice 
čovekove dužnosti. Stoga će apostol Pavle reći: „Što god nije po veri, greh 
je“ (Rimljanima 14,23). U filmu se u zaključku navodi izjava Harolda Do-
sa, Dezmondovog brata, koji kaže da „svako ko pokušava da kompromitu-
je tuđa uverenja, greši. Bez obzira da li je reč o vojsci ili čemu god, kada 
imaš uverenja, to nije šala, to je ono što jesi“.

Mada je najstariji zabeležen prigovor savesti uložio Maksimilijanus, 
sin rimskog vojnog veterana, 295. godine (Brock, 1972: 13), priznanje pri-
govora savesti u istoriji najranije se javilo upravo sa pojavom reformaci-
je. „Prema najnovijim studijama iz ove oblasti, zemlje sa protestanstskom 
verskom tradicijom (sa izuzetkom Švajcarske), bile su prve koje su prav-
no regulisale prigovor savesti. Tako su još 1549. i 1580. godine u Holandi-
ji doneti zakoni koji su po osnovu verskih ubeđenja predviđali mogućnost 
oslobađanja od vršenja vojne obaveze“ (Lilić, Kovačević-Vučo, 1998: 27). 
U vezi sa ovim je i priznanje prigovora savesti u toku holandskih ratova za 
nezavisnost, 1575. godine. Vođa pokreta za nezavisnost, Vilijem Tihi pri-
znao je menonitima4 pravo da budu izuzeti od učešća u oružanoj odbra-
ni, uz uslov da novčano doprinesu naporima za oslobođenje (Dyserinck, 
1890: 121–125.128). Prema Ovenu Čedviku, pripadnici liberalnog krila 

4  Menoniti (nem. Mennoniten) su protestantska grupa čije učenje počiva na pravilima ana-
baptističke denominacije, a koji su dobili ime po reformatorskom svešteniku iz Frizije Menu Si-
monsu (1496–1561), osnivaču ove verske grupe.
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holandskih menonita doneli su još 1572. godine veću svotu novca Vilije-
mu Tihom. I kasnije, holandske države dozvoljavale su im da umesto slu-
ženja u vojsci daju novčane priloge (Čedvik, 1986: 143). Nedugo zatim, 
u XVII veku, u američkim državama Masačusets i Roud Ajlend, zakonom 
je dozvoljeno izuzeće građana od službe u takozvanoj narodnoj vojsci ili 
miliciji, koju su sačinjavali svi sposobni muškarci. Zakon iz 1673. u Roud 
Ajlendu je bez ikakve rezerve predviđao da osobe ne treba da budu primo-
ravane da se obučavaju, bore ili ubijaju protiv svoje savesti. Prvi masov-
ni prigovarači savesti na američkom kontinentu bili su Kvekeri, skup pro-
testantskih pokreta koji su pripadnici tzv. „Religioznog društva prijatelja“. 
Njihovi prigovori su i doveli do pojave instituta prigovora savesti, kao i do 
zakonske regulative istog. U Pensilvaniji, nešto kasnije osnovanoj koloni-
ji (1681), uticaj Kvekera bio je toliki da u vreme naseljavanja nije ni usta-
novljena narodna milicija – sve do 1754. godine – a u prvo vreme nije bi-
lo ni potrebe za njom.

Pravo prigovora savesti je u svim pomenutim slučajevima u Ameri-
ci ispravno shvaćeno kao prvenstveno lično pravo, te tako nije bilo ogra-
ničeno na određene grupacije, pripadnike takozvanih miroljubivih crkava, 
već se davalo svima. Tako je bilo i u vreme Američke revolucije. Uprkos 
sve većoj potrebi za oružanim formacijama, Kontinentalni kongres – telo 
koje u to vreme objedinjuje i koordinira borbu različitih američkih drža-
va protiv dominacije Britanaca – dok poziva sve sposobne muškarce da se 
organizuju u milicijske odrede, ne zaboravlja da objavi i sledeće: „Budu-
ći da postoje neki ljudi koji, na osnovu verskih principa, ni u kom sluča-
ju ne mogu nositi oružje, Kongres ne namerava da čini nasilje nad njiho-
vom savešću, već im svesrdno preporučuje da, u ovo vreme sveopšteg zla, 
doprinesu olakšanju položaja svoje ugnjetene braće iz severnih kolonija, i 
da na svaki način koji je u skladu sa njihovim verskim principima poslu-
že svojoj potlačenoj zemlji“ (Fisher, 2003:11–12). Nakon donošenja De-
klaracije nezavisnosti, mnoge američke države u svojim ustavima prizna-
ju pravo na prigovor savesti. To je bilo i dalje shvaćeno kao prvenstveno 
lično pravo. Ustav države Mejn iz 1819, međutim, pravi razliku u odnosu 
na denominacionu pripadnost prigovarača, dozvoljavajući samo Kvekeri-
ma i Šejkerima5 prigovor savesti bez ikakvih uslova, a ostalima pod uslo-
vom plaćanja ekvivalentne svote novca, koju je zakon trebalo da definiše. 

5  Šejkeri su pripadnici harizmatskog pokreta među Kvekerima, od kojih su se – zbog svo-
je težnje ka ekstatičnim religioznim doživljajima – konačno i odvojili 1747. godine.
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Pokušaj da se pitanje prigovora savesti reši na saveznom nivou – u okviru 
ustavnih amandmana – takođe donosi dilemu da li prigovor savesti treba 
ograničiti na pripadnike crkava koje se tradicionalno protive nošenju oruž-
ja. Medisonov6 predlog drugog amandmana nije sadržao ovo ograničenje. 
Zbog mnogih prigovora, međutim, kongres na kraju odbacuje i sâm pred-
log da prigovor savesti uđe u „Povelju o pravima“, a ovo pitanje prepu-
šta saveznim državama. Najveći izazovi za ovaj aspekt građanske i verske 
slobode u Sjedinjenim Državama predstavljaju Američki građanski rat, I i 
II svetski rat. Prilikom donošenja zakona o regrutaciji 1863, Senator Ha-
ris – suočen sa više primedaba u Kongresu – povlači amandman kojim bi 
sve osobe, „koje se zbog savesti protive nošenju oružja bile opravdane na 
osnovu ustava svake od saveznih država“. Posle mnogo diskusija o nači-
nu na koji bi se proveravala autentičnost svakog pojedinog prigovora, do-
nosi se zakon u kome se uopšte ne pominju prigovarači savesti. Jedino na 
šta su se oni mogli pozvani bila je odredba po kojoj je svako mogao da se 
prilikom regrutacije oslobodi vojne dužnosti plaćanjem svote ne veće od 
300 dolara, ili obezbeđivanjem prihvatljive zamene, tj. nekog ko bi ume-
sto njih pošao u rat. Kako su obe ponuđene alternative takođe bile u funk-
ciji pomaganja ratu, nekima ni to nije bilo po savesti, pa je naredne godi-
ne učinjen još jedan pokušaj da se ispoštuju prigovarači savesti pružanjem 
više mogućih alternativa. Novi amandman, međutim, odnosio se samo na 
pripadnike denominacija koje su se tradicionalno suprotstavljale nošenju 
oružja (Fisher, 2003:14). Ovo nije bila samo posledica nedovoljnog razu-
mevanja prave prirode prigovora savesti, već je podstaknuto strahom da 
bi veliki broj ljudi mogao uložiti prigovor savesti. Prvi svetski rat doneo 
je nove nevolje prigovaračima savesti u Sjedinjenim državama, s obzirom 
da je Kongres izglasao vojnu obavezu, a rat bio praćen agresivnom kam-
panjom (Zin, 2013: 398). „Na kraju je više od 330.000 ljudi klasifikova-
no kao oni koji izbegavaju vojnu obavezu… Oko 65.000 muškaraca izja-
snilo se da ima prigovor savesti i zatražilo je vojno služenje van borbe. U 
vojnim bazama u kojima su radili često se prema njima postupalo sadistič-
ki brutalno“ (Zin, 2013: 404–405). Neki od prigovarača savesti maltretira-
ni su i zatvarani: „Šutirali su ih, tukli i zabijali im glave u klozet“ (Hern-
don, 2016: 14). Da omoguće svojim vernicima službu u ratu koja bi odgo-

6  Džejms Medison (James Madison, 1751–1836), jedan je „očeva osnivača“ i četvrti pred-
sednik SAD, koji se naziva i „ocem Ustava“ zbog svoje uloge u pisanju Ustava Sjedinjenih država 
i Povelje o pravima (prvih deset amandmana na Ustav)
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varala njihovoj savesti, adventisti su još pre Prvog svetskog rata ustanovi-
li škole obuke Crvenog krsta u nekoliko adventističkih koledža i sanatori-
juma, u saradnji sa uredbom načelnika saniteta i ratnim departmanom. U 
godinama između dva rata, rastuće tenzije nagoveštavale su nove ratne su-
kobe, i eventualne nove probleme za prigovarače savesti. To je zahtevalo 
blagovremene mere. „Godine 1934. adventisti su organizovali Medicinski 
kadetski korpus za obuku svoje omladine u dobi pre služenja vojnog roka 
da bi stekli znanje o osnovama vojne medicinske službe. Nekoliko adven-
tističkih koledža i akademije u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama 
osnovali su jedinice Medicinskog kadetskog korpusa. Akcenat je stavljen 
na služenje naciji unutar okvira verskih ubeđenja. Kao priznanje za vrednu 
službu koju mogu da pruže mladići željni da se stave na raspolaganje svo-
joj zemlji ali bez oduzimanja ljudskih života, Kongres Sjedinjenih Ame-
ričkih Država posebno je u nacrt vojnog zakona uneo odredbu da se svi ko-
ji ulože prigovor savesti dodele medicinskom odeljenju“ (Herndon, 2016: 
15). General Luis Herši, zajedno sa mnogim drugima, uviđa potrebu da se 
izbegnu greške učinjene po pitanju prigovora savesti u Prvom svetskom 
ratu (Krehbiel, 2011: 49). Uvodi se širi sistem klasifikacije prilikom regru-
tacije, koji uključuje i klasifikaciju I-A-O za prigovarače savesti kvalifiko-
vane za vojnu službu u neborbenim ulogama, kao i klasifikaciju IV-E za 
prigovarače savesti raspoložive samo za rad u civilnim službama od naci-
onalnog značaja. Od svih zemalja glavnih učesnica Drugog svetskog rata, 
jedino su Sjedinjene Države i Velika Britanija odobravale svojim građani-
ma status prigovarača savesti.

General Luis Herši imao je i lične simpatije prema prigovaračima sa-
vesti. Javno mnjenje, međutim, bilo je i drugačije. Smatralo se da je uče-
stvovanje u ratu protiv Japana patriotska dužnost američkih građana (Zin, 
2013: 445, 457) i mnogi su dobrovoljno stupili u vojnu službu. Naročito 
je jug odisao ovakvom atmosferom. Neki koji su klasifikovani IV-f klasi-
fikacijom, kojom su označavani muškarci fizički, mentalno i moralno ne-
podobni za vojnu službu, oduzeli su sebi život, usled razočaranja i posra-
mljenosti. U ovakvoj atmosferi vršen je težak pritisak na prigovarače. Na 
rat protiv Japana gledalo se i kao na rat za odbranu verskih sloboda zaga-
rantovanih američkim ustavom, tako da je komentar mnogih bio da prigo-
varači savesti neosnovano očekuju od drugih da brane njihova prava (Her-
ndon, 2016: 20). Slučaj koji je u velikoj meri uticao da se ovakav stav pro-
meni upravo je slučaj Dezmonda Dosa.
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Dezmond je bio mladić u vreme kada Amerika ulazi u rat protiv Ja-
pana. Bio je tih i skroman, ali veoma preduzimljiv da pomogne drugima, 
i veoma slobodan u odbrani svojih uverenja. Radio je na brodogradili-
štu „Njuport Njuz“. Kako je ta vitalna ratna industrija obezbeđivala i rat-
ne potrepštine, mogao je da izbegne učešće u ratu na osnovu svoje ključ-
ne uloge za industriju (Herndon, 2016: 16). Dezmond, međutim, insisti-
ra da učestvuje u ratu, i stupa u vojnu službu prvog aprila 1942. u kampu 
„Li“ u Virdžiniji. Ljubazno, ali smelo, Dezmond se postavlja prema svo-
jim pretpostavljenima u vojsci. Ne želi da nosi oružje, čak ni na obuci. Ne 
želi ni da dotakne pušku. To ne bi predstavljalo problem da u zbrci tih pr-
vih ratnih dana Dezmond nije završio u pešadijskoj četi. I više od nenoše-
nja oružja, Dezmond traži slobodnu subotu. Odbija klasifikaciju IV-f, ko-
jom su njegovi pretpostavljeni u vojsci želeli da ga se oslobode. Štaviše, 
insistira da ne bude klasifikovan kao prigovarač savesti, već kao „savesni 
saradnik“, jer mu savest nalaže da sarađuje u odbrani zemlje. Ovakav stav 
odražava težnju i mnogih drugih adventista u to vreme. Jedno izdanje ča-
sopisa „Pregled i glasnik“ (Review and Herald), zvaničnog glasila Adven-
tističke crkve, iz 1941. godine prenosi stav uredništva: „Odbijajući da se 
nazovu prigovaračima savesti, adventisti žele da budu prepoznati kao sa-
vesni saradnici“ (Lawson, Ronald, 2011: 57).

Slučaj Dezmonda Dosa predstavljao je izazov i za novu zakonsku re-
gulativu u Sjedinjenim državama koja se ticala klasifikacije regruta i za 
složena filozofska pitanja koja se tiču predmeta i domašaja principa slobo-
de savesti, i primene tog principa u državi u ratnim okolnostima. Dezmon-
du nije bilo u skladu sa savešću da nosi oružje, ali mu je takođe bilo protiv 
savesti da ne dâ svoj doprinos u borbi svoje zemlje protiv japanske agresi-
je. Insistirao je da ide u rat, i to u prve borbene redove i da tamo učestvu-
je u spašavanju ranjenih. Ovo je smetalo njegovim pretpostavljenim, koji 
su smatrali da će prisustvo prigovarača savesti u borbenim jedinicama lo-
še uticati na neophodnu disciplinu. Ni tadašnje, ni sadašnje pravo u Sjedi-
njenim Državama nije predviđalo mogućnost ulaganja ovakvog prigovo-
ra, koji bi uključivao i insistiranje na učestvovanju u ratnim operacijama 
borbenih jedinica. Ovo nameće pitanje da li je sloboda savesti ispoštova-
na priznanjem samo nekih tipičnih prigovora, kao što možemo postaviti i 
pitanje postojanje slobode savesti koja se priznaje samo pojedinim grupa-
cijama ljudi. Moramo reći da ni zakon u Americi danas ne predviđa mo-
gućnost odlaska u vojsku bez nošenja oružja. Pošto ne postoji više vojna 
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obaveza, izbor pojedinca za vojsku smatra se pristajanjem i na sve što voj-
ska zahteva.

Prigovor često ulagan protiv prigovarača savesti u vreme I i II svet-
skog rata je prigovor neiskrenosti. Verovalo se da su prigovarači savesti 
kukavice koje ne žele da se izlože opasnostima rata. Naravno, u svakom 
pojedinom slučaju iskrenost prigovarača savesti je ispitivana. Međutim, 
dok su u Kanadi „Odbori za mobilizaciju“ često odbijali sasvim opravda-
ne navode regruta koji bi tvrdili da imaju prigovor savesti (Bussey, 2012: 
71), u Americi u vreme Drugog svetskog rata dešavalo se da su ljudi koji 
su se predstavljali kao prigovarači savesti bili prilično nesavesni, čega je 
i Dezmond Dos bio svedok u toku svoje vojne službe. Zato, ako bi regru-
tu i bio priznat status prigovarača savesti, u okruženju je i dalje postoja-
la neverica u pogledu pravih pobuda prigovarača (Herndon, 2016: 19–20). 
Ovaj prigovor nije izbegao ni Dezmond, i on ga je pobijao govoreći da ne 
želi da bude pošteđen opasnosti rata, već da želi da bude u prvim borbenim 
redovima, spašavajući ranjenike. Konačno je ovaj prigovor pobio tek svo-
jim hrabrim postupanjem u ratu, čime je odbio i drugi prigovor koji se če-
sto stavljao prigovaračima savesti, a to je da dok govore o slobodi savesti, 
u isto vreme očekuju da drugi tu slobodu brane na frontu (Herndon, 2016: 
20). Zapravo, Dezmond je pokazao izuzetnu hrabrost ne samo na bojnom 
polju, već i u događajima koji su prethodili, u kojima se suočavao sa oma-
lovažavanjem, ismevanjem, šikaniranjem, manipulacijom savešću i agre-
sijom od strane svojih pretpostavljenih i od strane vojnika. Kao što su neki 
bili spremni da dovedu u pitanje Dezmondovu iskrenost, mogla bi se dove-
sti u pitanje i iskrenost svih onih koji su tvrdili da ih rodoljublje pokreće da 
krenu u rat. Naime, s obzirom na veliki društveni pritisak da se u ratu uče-
stvuje (Zin, 2013: 457) i na osudu onih koji to ne čine, učestvovanje u ratu 
u takvoj atmosferi moglo bi biti rezultat društvenog pritiska, a ne pleme-
nitih uverenja. Ovakav društveni pritisak nije nešto čime bi se moglo po-
hvaliti jedno slobodno društvo, sačinjeno većinom od ljudi koji čitaju Bi-
bliju i veruju u nju. Amerikanci – potomci ljudi koji su zbog svoje dosled-
ne vere u Sveto pismo kao Božiju objavu prognani na novi kontinent – se-
be su videli kao novi Izrael, a Ameriku kao novi Hanan, obećanu zemlju. 
Međutim, u vreme teokratije u Izraelu, kada je Izrael kao Božji narod išao 
u rat, nije bilo pritiska da se u ratu učestvuje. U Mojsijevim knjigama po-
stojao je čitav niz prigovora protiv učestvovanja u ratu, što – zajedno sa 
drugim naprednim odredbama koje su štitile osnovna ljudska prava (Ste-
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panović, 2013: 22–23) – osporava ideju da je tadašnje teokratsko uređe-
nje bilo totalitarno: „Potom i vojvode neka progovore narodu i reku: ko je 
sagradio novu kuću, a nije počeo sedeti u njoj? Neka ide, nek’ se vrati ku
ći svojoj, da ne bi poginuo u boju, a drugi počeo sedeti u njoj. I ko je po
sadio vinograd, a još ga nije brao? Neka ide, nek’ se vrati kući svojoj, da 
ne bi poginuo u boju, i drugi ga brao. I ko je isprosio devojku a još je nije 
odveo? Neka ide, nek’ se vrati kući svojoj, da ne bi poginuo u boju, i dru
gi je odveo. Još i ovo neka kažu vojvode narodu i reku: Ko je strašiv i trne 
mu srce? Neka ide, nek’ se vrati kući svojoj, da ne bi trnulo srce braći nje
govoj kao njemu.“ (5 Mojsijeva 20,5–8). „Ko se skoro bude oženio, neka 
ne ide na vojsku, i ne meći na njega nikakvog posla; neka bude slobodan u 
kući svojoj godinu dana i neka se raduje sa svojom ženom koju je doveo“ 
(5 Mojsijeva 24,5). Ko uloži prigovor potpuno se oslobađa vojne obave-
ze. I ne samo to, već u zamenu za vojnu službu ne obavlja nikakav civilni 
posao za vojsku: „…ne nameći na njega nikakvog posla…“ (5 Mojsijeva 
24,5), za razliku od savremenih zakonodavstava gde postoji odgovaraju-
ći ekvivalent neučestvovanju u borbi. Ovde je čovek potpuno slobodan da 
završi svoje obaveze u vezi sa pripremom za ženidbu, ili porodične obave-
ze ako se skoro oženio, poslove oko kuće i vinograda. Čak je i onaj ko se 
boji mogao da ne ide u bitku jer bi time loše uticao na moral drugih. Sve 
se ovo događalo u vreme kada je, zbog nerazvijene ratne tehnike, živa si-
la često bila presudna u ratu. Treba imati na umu da su ovi propisi dati pre 
oko 3500 godina, a nisu prevaziđeni čak ni u modernim pravnim sistemi-
ma, gde ljudstvo, najčešće, nije odlučujući faktor u ratu. Vidimo, dakle, da 
je u ovom aspektu biblijsko pravo naprednije u odnosu na današnje pravo 
sa razvijenim sistemom poštovanja ljudskih prava. Biblijsko pravo, izuzet-
no napredno i zanimljivo, kod nas je nepravedno zanemareno (Stepanović, 
2013: 7). Upravo su biblijske ideje u osnovi moderne demokratije i mo-
dernog društvenog sistema koji omogućava veće lične slobode i sigurnost, 
smatra prof. dr Andrija Gams, uvaženi profesor prava (Gams, 1988: 3). Te 
ideje uticale su i na prigovor savesti, o čemu je već bilo reči.

Kapetan Glover iznosi još jedan prigovor protiv Dezmondovog prigo-
vora savesti. On se u filmu obraća Dezmondu Dosu: „Da li si svestan da se 
u ratu mnogo ubija? To je sama suština rata.“ Ako Dezmond veruje da je 
ovaj rat pravedan, a verovao je, treba da prihvati i ubijanje u ratu kao nešto 
što je opravdano. Drugim rečima, Glover sugeriše da su Dezmondovi sta-
vovi nekonzistentni, kontradiktorni. Dezmond opravdava svoj stav da ne-
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će ubijati činjenicom da u ratu ima i drugih poslova osim ubijanja. Slično 
objašnjenje svog postupanja Dos daje i na vojnom sudu: „Dok je svet nau-
mio da samog sebe razvali, ne čini mi se tako lošim da ponovo sastavim je-
dan njegov deo.“ Dok se Dezmondovo postupanje naizgled protivi Kanto-
vom Kategoričkom imperativu u ratnim okolnostima u kojima su se našle 
Sjedinjenje Američke Države, sâm Dezmond objašnjava da je zauzeo stav 
koji bi, da je prihvaćen kao opšti zakon – time što bi ljudi pokušali da izgra-
đuju svet umesto da ga ruše – obezbedio trajni mir i blagostanje. Dezmo-
nd Dos je činio upravo ono što je potrebno da ljudi čine da bi sprečili rato-
ve i ubijanja; on ne samo da je formalno poštovao zapovest „ne ubij“, već 
je otkrio principe ponašanja suprotne sebičnoj ljudskoj prirodi koja dovo-
di do sukoba i ratova. Prepoznavanje ove uzročno-posledične veze nalazi-
mo u novozavetnoj Jakovljevoj poslanici: „Otkuda ratovi i raspre među va
ma? Ne otuda li, od slasti vaših, koje se bore u vašim udima? Želite i nema
te; ubijate i zavidite, i ne možete da dobijete; borite se i vojujete…“ (Jakov 
4,1.2). Ovakve sebične principe prepoznajemo i u mnogim deklarativno 
odbrambenim ratovima. Iako je i Dezmond verovao u to da njegova zemlja 
vodi odbrambeni rat, iz današnje perspektive izvesno je da nisu sve američ-
ke operacije u Drugom svetskom ratu bile opravdane i istinski altruistične.

Dos je, dakle, činio i više nego što je bilo potrebno da svaki pojedinac 
čini da se svet spase ratova i pogibija. U vreme Američkog građanskog ra-
ta, predsednik Linkoln branio je pravo Kvekera da ostanu kod svojih kuća, 
primenjujući isti Kategorički imperativ. „Stav ovih ljudi je uvek bio pro-
tiv ropstva“ – izjavio je on govoreći o Kvekerima i dodao: „Ako bi svi na-
ši ljudi imali isti stav o ropstvu kao ovi ljudi, rata ne bi bilo“ (Fisher, 2003: 
15). Koliko se više može opravdati Dezmondov stav, koji je učinio dale-
ko više nego da je jednostavno – kako su neki od njegovih pretpostavlje-
nih želeli – ostao kod kuće.

Vodnik Hauel izjavljuje pred čitavom vojnom jedinicom da ne oče-
kuju da ih Dos spašava u bitkama, jer će biti previše zauzet borbom sa so-
bom i svojom savešću. U bitkama koje su usledile, Dos je pokazao veću 
hrabrost od svih svojih saboraca. Verovao je da je od Boga pozvan da spa-
šava živote ljudi u ratu, i to mu je dalo neobičnu hrabrost i smirenost, i ka-
da je bio izložen najvećim opasnostima. Jedini put kada je imao borbu sa 
svojom savesti bilo je kada je mogao lako da oslobodi sebe i saborce koji 
su se nalazili u opasnosti od Japanaca time što bi aktivirao dve ručne gra-
nate (Herndon, 2016: 81–82). Ovaj detalj nije prikazan u igranom filmu.
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Dezmond Dos bio je izložen i najstrašnijem pritisku i manipulaciji sa-
vešću. Vodnik Hauel navodi da njegova uverenja mogu da izazovu smrt 
žena i dece. Ovo je bio poziv na linč, a u isto vreme pritisak na Dezmon-
dovu savest. Usledilo je udruženo maltretiranje Dosa od strane pripadnika 
njegove jedinice. Kako je Dezmond mogao da izdrži toliki pritisak? Jedina 
snaga kojom je moguće uvek odbiti manipulaciju savešću je upravo snaga 
čiste savesti, oslobođene svakog osećaja krivice. Dezmondova postojanost 
upravo je dokaz iskrenosti njegovih uverenja i čistoće savesti koja proisti-
če iz savršene usklađenosti sa njome.

U filmu je Dos izložen i dobronamernom pritisku od strane svoje ve-
renice da se nađe sa vojskom „na pola puta“. Doroti pita Dezmonda: „Za-
što ne uzmeš glupu pušku i mašeš njome okolo? Ne moraš da je koristiš, 
samo se nađi s njima na pola puta.“ „Ne mogu to da uradim“, odgovara on. 
„Možeš, reč je samo o ponosu – ponosu i tvrdoglavosti. Nemoj da mešaš 
svoju volju i volju Gospoda“ – odgovara Doroti. „Jesam li bio ponosan?“ 
– preispitivao se Dos – „Možda jesam ponosan. Ali ne znam kako ću žive-
ti sa sobom ako ne ostanem veran onome u šta verujem.“ Njegov odgovor 
objašnjava težinu i ultimativnost ličnog uverenja i lične savesti. Čovek ne 
može bez posledica odbaciti sopstvena uverenja, samo da bi udovoljio sre-
dini, ili čak svojim najbližima. To bi učinilo čoveka manje čovečnim, tako 
da bi i okolina kojoj bi učinio ustupak na štetu sopstvene savesti na kraju 
patila od posledica tako neprincipijelnog ustupka. Čak i sama Doroti isku-
sila bi posledice eventualnog Dezmondovog ustupka, kao što zaključuje 
Dezmond: „Još manje znam kako bi ti mogla da živiš sa mnom. Nikad ne 
bih bio muškarac koji želim da budem u tvojim očima.“

Posle čudesnog spasavanja 75 ranjenika sa Hekso grebena, Dezmond 
doživljava zasluženo priznanje od strane svojih saboraca. U ovoj i u dru-
gim skromnijim operacijama, Dezmond je pokazao ne samo hrabrost, već 
i velikodušnost prema onima koji su ga ismevali, maltretirali.

Detalji iz filma oslikavaju Dezmondovu protestantsku veru. Jedna od 
glavnih doktrina ili načela reformacije je sveštenstvo svih vernika (1. Pe-
trova 2,9), sveopšte sveštenstvo (Delimo, 1998: 69) ili opšte sveštenstvo 
(Leonar, 2002: 64). Pre bitke u koju će krenuti, a koja se odvijala u subo-
tu, Dezmond se moli za svoju jedinicu iako nije bio sveštenik pri toj jedi-
nici (vojni kapelan). Svaka velika jedinica je imala svog kapelana (Hern-
don, 2016: 17,21). Ali kapelan nije ovom prilikom uputio molitvu. Pove-
renje u Dosa već je izgrađeno iskustvom u ranijim bitkama, i sada čitava 
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četa čeka da Dezmond završi svoje lično bogosluženje, i da uputi molitvu 
za sve njih. U dokumentarnom filmu nalazimo zanimljiv podatak koji je 
izneo kapetan Džek Glover da je to vreme za lično proučavanje Biblije i 
molitvu zapravo odobrio pukovnik Hamilton, zapovednik puka. Bio je to 
onaj isti pukovnik koji je u kampu Hajder pokušao da posramljivanjem na-
tera Dezmonda da uzme oružje. Sada je čitavu diviziju zadržao da bi sače-
kao da Dezmond završi svoje uobičajeno čitanje Biblije. Pukovnik je nau-
čio da poštuje slobodu savesti koju je ranije uskraćivao svom vojniku. Tog 
dana 307. puk je konačno osvojio Hekso greben. A u skladu sa ličnim uve-
renjima i sa Hristovim primerom lečenja bolesnih na dan odmora, Dezmo-
nd je subotom išao sa svojom četom da bi učestvovao u spašavanju ranje-
nika, čak i pored ozbiljne povrede noge, koja je neposredno pre toga mno-
go krvarila (Herndon, 2016: 90–93).

U Dezmondovom životu uočava se i protestantsko načelo „samo Bi-
blija“ (lat. sola scriptura). Dezmonda često nalazimo pored Biblije: on je 
citira na početku filma, otkrivajući izvor svoje snage: „Ne znaš li, nisi li 
čuo da Bog, večni Gospod, koji je stvorio krajeve zemaljske, ne sustaje niti 
se umara, i razumu njegovu nema mere. On daje snagu umornome, i neja
kome umnožava krepost. Deca se umaraju i sustaju, i mladići padaju; ali 
koji se u Gospoda uzdaju, dobijaju novu snagu, podižu se na krilima kao 
orlovi, trče i ne sustaju, hode i ne umaraju se“ (Isaija 40, 28–31). Dezmo-
nd čita Bibliju i u autobusu, čita je u vojnoj spavaonici, izložen podsmehu 
i maltretiranju; čita je u rovu, čita je pre bitke, čita je posle bitke. U doku-
mentarnom filmu izjavljuje da je Biblija bila „moj glavni izvor snage to-
kom čitavog rata i tokom čitave službe“.

Pored načela „sola scriptura“ („samo Pismo“), druga dva osnovna 
protestantska načela su i „samo vera“, (lat. sola fidae), tj. „doktrina oprav-
danja grešnika pred Bogom po zaslugama Hrista samo kroz veru“ (Schaff, 
1845: 54) – doktrina opravdanja verom (Delimo, 1998: 69), i „samo mi-
lost“ (lat. sola gratia), tj. „doktrina opravdanja milošću samo kroz veru“ 
(Schaff, 1845: 30, 68) – načelo spasenja čoveka kao dar Božji (Boisset, 
1999: 9). Ova načela izvedena su iz biblijskog učenja da se čoveku gre-
si praštaju „besplatno“ (Rimljanima 3,24), bez ikakve zasluge sa njegove 
strane, primenom Hristovih zasluga, ali i da život čovečiji biva obnovljen 
jedino delovanjem Božje milosti u čoveku koji veruje: „Jer ste blagodaću 
spaseni kroz veru; i to nije od vas, dar je Božji. Ne od dela, da se niko ne 
pohvali. Mi smo, naime, njegovo delo, u Hristu Isusu stvoreni za dobra de
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la koja je Bog unapred pripremio – da u njima živimo“ (Efescima 2,8–10). 
Tako ne samo spasenje od greha i smrti, već i hrabrost i svaka vrlina, dola-
ze od Boga kroz veru. Zato je Dezmond bio izuzetno skroman kada je go-
vorio o svom iskustvu u ratu. Svu zaslugu pripisao je svom Bogu, kao što 
stoji u zaključku filma. U čudesnom spasenju 75-oro ljudi koje je jednog 
po jednog dovlačio da ivice grebena Hekso, i spuštao konopcima niz strmu 
liticu, Dezmond je video odgovor na molitvu. Na kraju filma, navedene su 
njegove reči: „Neprestano sam se molio: Gospode, pomozi mi da spasem 
još jednoga. Kada bih ga doveo, rekao bih: Molim te, Gospode, pomozi mi 
da spasem još jednoga.“ Koliko je Dos bio skroman i nesvestan onoga što 
je uradio, vidi se iz istorijskih podataka o spasavanju ranjenika pod nepri-
jateljskom paljbom. „Dezmond je, po cenu svog života, ostao gore na litici 
sve dok nije spustio i poslednjeg ranjenika, postaravši se za njegovu bez-
bednost. Koliko je ljudi tamo bilo? …Kapetan Vernon i poručnik Gornto 
prisetili su se da je ukupan broj od 155 vojnika učestvovao u neuspelom 
napadu. Brzo su izračunali; samo je 55 ljudi ostalo na nogama u podnož-
ju litice“ (Herndon, 2016: 98). Kada su izračunali da je Dezmond spasao 
preostalih 100 ljudi, on je rekao: „Nije ih moglo biti više od 50. Bilo bi ne-
izvodljivo za mene da ih zbrinem više od toliko.“ „Podelićemo razliku sa 
tobom“, predložio je kapetan Vernon. „U zvaničnom izveštaju će stajati da 
je Dos, redov prve klase, spasao 75 ljudi“ (Herndon, 2016: 98).

Suština prigovora savesti ne sastoji se u tome da li se mi slažemo ili 
ne slažemo sa Dezmondom Dosom, da li smatramo da su njegovi razlozi 
osnovani ili logički neodrživi. Kao što i suština slobode savesti nije u tome 
da li mi verujemo u relativnost istine ili u apsolutnu istinu, već da li prizna-
jemo pravo drugima da misle slobodno i drugačije od nas. Ovo je najbolje 
razumeo jedan od ljudi zaslužnih za pojavu prigovora savesti na američ-
kom kontinentu, Rodžer Vilijams, osnivač kolonije Roud Ajlend 1636. go-
dine, na načelu potpune verske slobode (Leonar, 2002: 674–675). On je u 
svojoj državi – jedinoj američkoj koloniji koja nije imala državnu religiju 
(Džons, 2016: 85) – dozvolio najširu moguću slobodu svima – ne samo ra-
znim protestantima, već i katolicima, Jevrejima, muslimanima7, paganima 
i ateistima, čak i vešticama. (Williams, 1867: 3), (Dženkins, 2002: 32). U 
ovome on je uveliko napredniji od Džona Loka, koji nije priznavao slobo-
du savesti ateistima (Lok, 2015: 74). Time je „kompletirao ono što je zapo-
čeo Luter“ (Jones, 1891: 662). Veoma liberalan kada je u pitanju sloboda 

7  U to vreme je bilo Turaka-muslimana na američkom kontinentu.
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savesti, Rodžer Vilijams je u isto vreme bio veoma konzervativan u ličnim 
uverenjima. On je sâm bio puritanski propovednik i veoma strogi purita-
nac. Njemu su, kao novopridošlom doseljeniku, već prisutni puritanci po-
nudili da bude propovednik u njihovoj crkvi. On je to odbio, jer je smatrao 
da ti puritanci nisu dovoljno čisti.8 Razlika između čvrstine ličnog uvere-
nja i netolerantnog nametanja sopstvenih uverenja drugima nešto je što ni-
je dovoljno shvaćeno u savremenom društvu. Danas se svaka vera u apso-
lutnu istinu povezuje sa netolerancijom i fundamentalizmom, a kao lek za 
savremene sukobe nameće se vera u relativnost istine. Biblija nudi urav-
notežen stav, prema kome je istina, iako apsolutna, neodvojiva od slobo-
de pojedinca da na svoj način i na svom nivou razume stvari, i da sâm bi-
ra sopstvena uverenja. Ta sloboda nije, međutim, ugrožena bilo čijim inte-
lektualnim neslaganjima i argumentovanim raspravama.

Dezmond Dos imao je poštovanja prema svojim saborcima i njiho-
vim uverenjima. Sledeći svoja uverenja, nije sebe smatrao boljim od dru-
gih. Kada je odlikovan najvišim američkim odlikovanjem, medaljom ča-
sti, on je to prihvatio u ime svih svojih saboraca, naročito onih koji su po-
ginuli u ratu. Pokazujući na groblje na kome su sahranjeni poginuli vojni-
ci, izjavio je: „Pravi heroji leže tamo.“

Dezmond Dos predstavlja američkog Banović Strahinju. On je jedna-
ko hrabar na bojnom polju, kao što je hrabar u odupiranju društvenom pri-
tisku i u doslednosti sopstvenim uverenjima. I u jednom i u drugom sluča-
ju, radi se o autentičnoj hrabrosti, koja nije proizvod društvenog pritiska, 
već proističe iz slobodne i čiste savesti čoveka neograničeno predanog do-
bru. Ova hrabrost je izdržala iskušenja života i zablistala punim sjajem u 
najtežim okolnostima. Sličnost sa Banović Strahinjom vidi se i u njego-
vom velikodušnom praštanju svojim saborcima i pretpostavljenima koji 
su ga maltretirali, ponižavali, želeći da ga se oslobode. U filmu se vidi ka-
ko spasava vodnika Hauela i Smiti Rajkera, koji su neprijateljski postupali 
prema njemu, ali i japanske vojnike koji bi ga – da se on našao u njihovoj 
situaciji – zverski mučili. I Dezmond Dos i Banović Strahinja su hrišćani 
koji su – za razliku od mnogih svojih savremenika koji su takođe ispove-
dali hrišćansku veru – iskusili silu Hristove zapovesti „ljubite neprijatelje 
svoje“ (Matej 5,44; Luka 6,27.35).

8  Zanimljiva igra reči: „pure“ na engleskom znači „čist“, odatle naziv „puritanci“ – u pre-
vodu „čisti“.
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Dos je u svojoj ličnosti spojio te divne suprotnosti pravog hrišćani-
na, koje je uvideo upravo Martin Luter. Hrišćanin je „slobodan gospodar 
svega i nikome nije podložan“, dok je u isto vreme „pokoran sluga svega 
i svakome je podložan“ (Luther, 2003: 2). Da služi svima u ratu, to je bila 
ne samo Dosova misija i dužnost u njegovim očima, već i njegova strast, 
kao što je navedeno i u filmu: „Ja moram da služim. Imam strast i energi-
ju da služim kao bolničar, usred borbe, sa drugim momcima, ništa manje 
u opasnosti. Dok drugi oduzimaju živote, ja ću ih spasavati.“ Pronicljivo i 
inventivno, Mel Gibson dodaje i simpatičan, iako ne dokumentaran detalj, 
u kome Dezmond Dos pokazuje naročito poštovanje prema vodniku Hau-
elu i u situaciji u kojoj je ovaj u potpunosti zavisio od njegove milosti i in-
tervencije – Dos ga spasava na način drugačiji od onog koji je uobičaje-
no praktikovao spuštajući ljude konopcem vezane niz oštar i visok Hekso 
greben; posebni, veoma podesni čvor koji je sâm otkrio, on preinačava u 
školski čvor da veže Hauela, upravo onako kako ga je ovaj učio na obuci.

Na prigovarače savesti gledalo se kao na slabu kariku i opasnost za 
društvo. Vodnik Hauel je u filmu sugerisao da je Dos njihov najslabiji član, 
zbog kojeg trpe svi ostali. I to je obrazac koji se stalno ponavlja kada su 
ovakvi slučajevi u pitanju. Slučaj Dezmonda Dosa nameće pitanje: ko je 
korisniji društvu i državi? – slobodni ljudi koji postupaju po svojoj save-
sti, ili oni koji izvršavaju dužnosti pod pritiskom sredine, koji će prirodno 
na svaki način gledati da izbegnu odgovornosti? U filmu Kapetan Glover 
daje odgovor. Obraćajući se Dezmondu Dosu, on kaže: „Nisam znao ko si 
zapravo. Učinio si više nego iko u službi svojoj zemlji. U životu nisam vi-
še pogrešio za nekoga.“

Društvo koje primenjuje princip inkluzije je snažnije, jer prigovarače 
savesti ne klasifikuje kao problem, već ih posmatra kao moćne ljudske re-
surse. Priznanje prigovora savesti rezultat je ne samo poštovanja slobode 
savesti, već i razumnog i pragmatičnog uviđanja da slobodan čovek može 
učiniti mnogo više, radeći celim srcem ono za šta je uveren da je isprav-
no. Kao što današnje naučne studije dokazuju da su motivisani radnici pro-
duktivniji (Srivastava, Barmola, 2011: 88), odavno je zapaženo da je visok 
nivo motivacije vojnika ključan činilac uspeha vojnih operacija. Kada su 
od predsednika Linkolna očekivali da primeni prinudu protiv Kvekera ko-
ji nisu želeli da daju bilo kakav doprinos Američkom građanskom ratu, on 
je to odbio uz obrazloženje: „Ti ljudi ne veruju u rat. Ljudi koji ne veru-
ju u rat postaju loši vojnici… Ostavićemo ih na njihovim imanjima gde su 
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oni na svome, i oni će dati bolji doprinos nego što bi to učinili sa puškom“ 
(Fisher, 2003:14–15). Do istog zaključka došao je i Linkolnov savremenik 
Džon Stjuart Mil, koji je u spisu „O slobodi“ iz 1859. pisao: „Čovečanstvo 
dobija više ako svako pušta druge da žive kako se njima čini da je dobro, 
nego ako se pojedinac prisili da živi onako kako se ostalima čini da je do-
bro“ (Mill, 2001: 16).
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