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MИЛОШ М. ВЕСИН1

БОЈЕ И ЗВУЦИ СТИДА И ПОНОСА, 
НА „СЕМАФОРУ“ ХРИШЋАНСКОГ 

ЖИВОТА (ПО УЧЕЊУ СВЕТОГА ПИСМА 
И ОТАЦА ЦРКВЕ ОД ИСТОКА)

Резиме
У овоме раду стид и понос се посматрају не као две тачке на супротним 

крајевима једне исте равни, него као осећаји, а слободно би их могли назвати и 
– животни импулси, који проистичу из потпуно различитих димензија људскога 
бића, а пројављују се, како на пољу свесног, тако и несвесног, у нашој свакодневици. 
Зато је у наслову и употребљена реч „семафор“, као символ вишебојног, али и ви-
шезвучног, ткања човекових осећаја, који нас или заустављају (пред нечим, или не-
ким), или нам дају „зелено светло“ и слободан пролаз. Аутор даје библијске приме-
ре, како из Старог, тако и из Новог Завета, оба ова осећаја, истовремено наводећи 
и различита психолошка тумачења. Посебна пажња је усмерена ка веома изнијан-
сираном учењу Отаца Цркве од Истока о поносу, који је врло често и језички, али 
и психолошки, она „мекша“, а данас свакако и „коректнија“, варијанта од праве 
речи за овај осећај, а та права и немаскирана реч јесте - гордост. Исто тако, ау-
тор истиче и психосоматске негативности гордости, невешто маскиране у понос, 
стављајући насупрот поносу оне преко потребне, и толико благотворне, и данас 
болно недостајуће, осећаје благодарности и радости. Најлековитије боје и звуци у 
нама јесу управо боје и звуци благодарности и радости, али не мање и доброг сти-
да, што аутор и илуструје кроз два примера на крају.

Кључне речи: стид, срамота, кривица, страх, понос, гордост, грех, кротост, 
благодарност, радост, смиреност, Бог, човек, ближњи, биће, Свето писмо, Свети 
оци, психологија, психосоматика 

Увод 
Стид нас задржава у нашим људским оквирима, 

дајући нам до знања да смо склони грешкама, 
да ћемо грешити и да нам је потребна помоћ. 

Наш стид нам казује да ми нисмо Бог. 
Здрав стид је психолошка основа скромности. 

Стид је извор духовности. 
(Џон Брадшоу)

Колико год да се у савременом свету много чешће помиње реч 
понос него реч стид, што и не чуди јер је у данашњем човеку више 

1  Протојереј-ставрофор, парох храма Светог Архангела Михаила у Јужном Чикагу – Лен-
сингу, и професор на Богословском факултету у Либертивилу, Илиној, САД, mives1690@aol.com
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поноса или „поноса“ (као прикривене гордости) него стида, литера-
тура о стиду је, како она теолошка, тако и философска и психолош-
ка, ипак неупоредиво разноврснија и богатија од литературе о поно-
су. Не потиче ли то и од тога што се стид, с правом или не, веома че-
сто поистовећује са кривицом? Мада ћемо, у даљем излагању, виде-
ти да постоји и те како јасна разлика између осећаја стида и осећаја 
кривице, и покајно-исповедна пракса (у Цркви), али и психотерапе-
утско искуство сведоче о веома честим прожимањима ова два поме-
нута осећаја. Најприступачнији опис те разлике би се могао исказа-
ти у следећој реченици: Ако сам крив, то значи да сам урадио нешто 
лоше, али ако се стидим, то онда значи да сам ја лош. Другим речима 
кривица се, махом из психолошког угла посматрања, повезује са кон-
кретним понашањем, док стид извире из оне области које чини моје 
ја, дакле- из сопства.

Зашто смо у наслову овога рада употребили реч „семафор“? 
Управо зато јер нам се та реч учинила као најподеснија, а као символ 
многих како библијских, тако и светоотачких речи које описују та ви-
шебојна, али и вишезвучна ткања разнородних осећаја и осећања у 
човеку, која се пројављују или као понос, или као стид. Многе речи, 
поуке, поруке, али и заповести са страница Светога писма и јесу вео-
ма налик на семафор са кога нам допиру „боје“, а заправо сигнали да 
ли и када у животу треба пред нечим, или неким, а најчешће пред са-
мим собом – стати, заћутати, отрпети чак, или пак треба некуда и не-
коме кренути еда би смо нешто рекли, учинили, помогли, саслуша-
ли, опростили. Једном речју- да бисмо волели, јер „живот је дар који 
нам је дат да бисмо га мењали за љубав (Шаховској, 2015, 87). Сва-
ки осећај има своју боју, као што има и звук. С друге пак стране, го-
ворећи о „боји и звуку“ једног одређеног осећаја, свакако да имамо 
на уму и психосоматику и њено тумачење како се, на један здрав или 
нездрав начин, испољавају унутарњи психички сукоби до којих до-
лази услед несклада у нама, а потом и до поремећене хармоније, али 
и болести, на нивоу тела, душе и духа. Још је Св. Јован Лествичник, 
који је живео у шестом и седмом веку, приметио и записао: „Понекад 
се уплаши прво душа, а понекад и тело. Онај који се први уплаши, 
преноси страх на другога. Ако се тело уплаши, а у душу није ушао не-
основани страх, близу је избављење од болести“ (Св. Јован Лествич-
ник, 1963, стр. 124).



Боје и звуци стида и поноса, на „семафору“ хришћанског живота… 9

Унутарњи звуци како стида („доброг стида“, како га назива Брад-
шоу), тако и поноса у нама (али увек као благодарности, а не као гор-
дости) као што могу да делују терапеутски, ако су здрави, и те како 
могу, с друге стране, да изазову и осећај зависности.2

ШТА НАМ СТАРИ ЗАВЕТ КАЗУЈЕ О СТИДУ?

Први помен стида у Старом Завету налазимо на самом крају 
описа стварања човека: мушкарца и жене. Дајући их једно другом, 
Створитељ је рекао: Зато ће оставити човек оца свога и матер своју, 
и припиће се уз жену своју, и биће двоје једно тело (1. Мојс. 2,24). И 
одмах у следећем стиху даје нам се и спољашњи опис првих људи: 
А беху обоје голи, Адам и жена му, и не беше их стид (1. Мојс. 2,25). 
Стид ће се појавити тек као последица преступа, тј. првородног гре-
ха, и то у тријади: страх, кривица и стид. Преступивши Божију за-
повест, Адам и Ева схватише да су згрешили (дословно: промаши-
ти циљ, од грчког: amartia), и: Тада им се отворише очи, и видеше да 
су голи, па сплетоше лишћа смокова и начинише себи појас (1. Мојс. 
3,7). Нагота тела првих људи, сама по себи, није била узрок појаве 
стида, али осећај унутарње огољености услед преступа речи Божије, 
поред осећаја страха и кривице донео је и осећај стида. Адам и Ева 
су осетили стид услед појаве једно много другачије огољености не-
го што је нагота тела. Суштина њихове нагости била је у погледу ду-
шевних, али и телесних, очију које видеше да су својим преступом са-
ми себе оголили- осиромашили за неспутани дијалог са Творцем. Ди-
ректна пројава дејства страха, кривице и стида било је сакривање пр-
вих људи од Божијег погледа. И одмах по преступу првих људи Бог 
није пошао за њима да би их оптужио или изгрдио. Прве Божије речи 
сагрешившем Адаму биле су речи позива, речи трагања за изгубље-
ним: Где си ? (1. Мојс. 3,9). 3

2  Анализирајући значајну студију Ане Блуд (Anne Blood) о звучним емоцијама, које 
су повезане са деловима мозга: вентрални стријатум, амигдала и подручја фронталног кор-
текса, из којих примамо импулсе за награђивање, мотивацију и побуђивање, Даниел Левитин 
(Levitin, 2016, pp.182, 183) се посебно усредсредио на вербални стријатум, у коме је и nucleus 
accumbens, који има важну улогу у уживању, али и у развоју стања зависности. 

3  Свети Владика Николај Велимировић види глас Божији уобличен у питање Адаму: 
Где си?, као глас љубави. Владика Николај и страх и кривицу доводи у везу са љубављу: „Ов-
де додирујемо сами темељ људске природе, и сами однос човека према Богу створитељу. Оба 
се темеља сучељавају, оба се зову љубав: А у љубави нема страха (1. Јн. 4:18)“. „ Усред Раја 
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 С обзиром да су уз прву појаву стида на страницама Библије 
тесно повезани и осећаји кривице и страха, осврнућемо се овде на 
мишљење савременог психолога Џун Тенгнеј која је највећи део 
свога истраживачког рада посветила управо разлици између криви-
це и стида. По њеном мишљењу, а на основу клиничке праксе, кри-
вица и стид се разликују по начину феноменолошког пројављивања 
(Tangney, 1991). Она је, посебно у својим каснијим истраживањи-
ма, и у кривици и у стиду видела мотивациону снагу ка променама, 
ми бисмо рекли ка – преумљењу. У контексту Адамове журбе да се 
што пре, после преступа, сакрије и да нестане из Божијег видокру-
га, блиско нам је гледиште Тенгнејеве која сматра да је стид, за раз-
лику од кривице:

...много шире, болније и разорније искуство у коме је сопство, а 
не само понашање, подвргнуто непријатном преиспитивању и нега-
тивном вредновању. Ово свеобухватније негативно осећање је често 
пропраћено и осећајем нестајања и унижености, чини од човека „да га 
нема“ (прим. прев.), а јављају се и осећај безвредности и беспомоћно-
сти (Tangney, 2002, 599). 

Свакако да је вредно помена и то да су поједини социјални пси-
холози (Benedict, 1946; Ausubel, 1955) тумачили стид као јавну емо-
цију, док су, с друге стране, кривицу видели у кругу тзв. приватних 
емоција.4

Ни сам осећај стида не посматра се увек као јединствен феномен. 
Брадшоу (Bradshaw, 1988) разликује добар стид од лошег стида. Тај 
лош стид он назива „отровни стид“ (toxicshame), и повезује га са гор-
дошћу. У контексту Адамовог преступа свакако да треба нагласити да 
Брадшоу и само порекло људске огреховљености види у жељи „да се 
буде неко други него онај ко сам“ (ibid., p.viii):

страх је био обузео Адама, а камоли неће страх обузети његове потомке, изгнане из Раја.“ 
Даље се Владика пита: „А од чега долази страх?“, па одмах одговара: „Од одсуства љубави.“ 
(Владика Николај, књига XIV, 1997, стр. 129 -130).

4  Овде би требало поменути и Миливојевићево мишљење, а са становшта трансакци-
оне анализе, да: „Пошто се људи разликују по томе како тумаче стимулусе и како их вреднују, 
као што се разликују и по својим вредносним системима, сасвим је нормално да у истој ситу-
ацији различити људи осећају квалитативно различита осећања, као и да их неки уопште не 
осећају“ (Миливојевић, 2004, стр. 22).
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Отровни стид је неподношљив и увек изискује потребу за при-
кривањем, за лажним-ја. Онај ко осећа да је његово право ја несавр-
шено и пуно недостатака, има потребу за лажним-ја које је саврше-
но и без мана. А када се неко обуче у лажно-ја, то је онда смрт душе 
(ibid., pp. vii- viii).5

На страницама Старог Завета, стид се најчешће помиње у Псал-
мима и у Пророцима. Псалмопесник Давид, а свакако услед своје ве-
ома разнолике динамике у односу према Богу, не искључујући нарав-
но ни његову Богонадахнутост, помиње стид у веома различитим кон-
текстима. Тако, на пример, у Псалму 30/31. читамо и ово: Господе, не 
дај да се осрамотим, јер Тебе призвах, нека се осрамоте безбожни-
ци и нека их одведу доле у ад (Пс. 30,17).6 Свети Атанасије из Алек-
сандрије, Атанасије Велики, у своме тумачењу овога места каже да 
се Давид моли да га Бог „избави од срамоте изазване грехом“ (Свети 
Атанасије Велики, 2003, стр.74). Ако је, по Светом писму, наша кри-
вица заправо грех, онда би стид овде дошао као последица греха. На 
једном другом месту, у Псалму 43/44. стид се јавља и као последи-
ца испољене мржње и агресије, па Давид благодарно пева: Јер си нас 
Ти спасао од тлачитеља наших и посрамио си оне који нас мрзе (Пс. 
43,7). Два стиха 24/25. Псалма нам казују и о две различите димен-
зије срамоте, тј. стида: 

У Тебе се уздам, да се не бих осрамотио, и да ме непријатељи 
моји не исмеју. И сви који се Тебе држе неће се осрамотити, нека се 
постиде сви који без икаква смисла чине безакоње (Пс. 24, 2-3).7

5  На крају своје књиге, Брадшоу даје примере постојања језичких разлика у опису 
два неистоветна осећаја стида. Први осећај (добар стид) он назива – уздржљивост (discre-
tion), и то је осећај пре учињеног дела, док је други осећај (лош стид) – срам (у смислу гу-
битка милости, прим. прев.), који се јавља после учињеног дела (disgrace). Ево како та раз-
лика у означавању доброг и лошег стида изгледа на примерима латинског, грчког, францу-
ског и немачког језика. 1. Латински: Pudor, Verecundia<насупрот >Foedus, Macula. 2. Грч-
ки: Entrope, Aidos<насупрот>Aishyne. 3. Француски: Pudeur<насупрот>Honte. 4.Немачки: 
Scham<насупрот>Schande (ibid., Figure 1.1). Штета да Брадшоу није више пажње поклонио 
новозаветном грчком језику који је и у погледу осећаја стида-срама богат речима које изра-
жавају ова два скоро слична, мада не и сасвим истоветна појма.

6  Код Даничића и код Чарнића овде наилазимо на реч – срамота, док је у Самарџиће-
вом преводу истога Псалма (Псалтир, 2003, стр. 64-65) употребљена реч-стид (коју и Чарнић 
користи али само у 1. стиху).

7  Чарнић овде ипак прави разлику између две „врсте“ стида, па прво помиње срамо-
ту, означавајући том речју оно осећање које се неће уселити у онога који се узда у Господа, 
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Свакако да се Давид, на основу личног искуства, уверио да уздање 
у Господа удаљава срамоту од човека док, с друге стране, они који чи-
не безакоње још како могу да осете терет греха.

Пророк и псалмопесник Давид види, а заправо очекује, стид као 
Божију опомену онима који су надмени и који се радују туђем злу: 
Нека се постиде и посраме сви који се радују мом злу, нека се обуку 
у стид и срам који се размећу нада мном (Пс. 34,26). Срамоту је Го-
спод, као одмазду, наменио непријатељима Свога помазаника, па зато 
Давид 131. Псалам завршава овим речима: Обући ћу у срамоту њего-
ве непријатеље, на њему ће процветати светиња моја (Пс. 131,18). 
Али Давид се, знајући колики је терет стида, моли да Бог и њега са-
мог сачува од тога: Прионух за твоја откровења, Господе, немој ме 
постидети (Пс. 118,31).

 Пророк Исаија упућује веома тешке речи управитељу двор-
ском, који је себи припремио гроб на високу месту, и себи стан у ка-
мену, ни незнајући где ће окончати свој живот. Таквом човеку Господ, 
преко пророка, казује ово:

Ево, човече, Господ ће те бацити далеко и затрпаће те. Завит-
лаће те и хитити као лопту у земљу пространу, онде ћеш умрети и 
онде ће бити кола славе твоје, срамото дому господара твога (Ис. 22, 
17-18).

Опомињући Богоизабрани народ против идолопоклонства, Исаи-
ја наговештава срамоту као крајњи исход онима који се не уздају у 
једнога Бога, него сами себи граде божанства: Тада ће се вратити 
натраг и посрамити се који се уздају у лик резани (Ис. 42, 17). После 
опомене, долази и обећање Израиљу, па зато Исаија, у 45. глави и ка-
же: А Израиља ће спасти Господ спасењем вечним, нећете се пости-
дети нити ћете се осрамотити довека (Ис. 45, 17).

који се тебе држе (Пс. 24:2-3), а стидом, у другом делу трећега стиха,означава оно што пра-
ти све који чине безакоње (Пс. 24:3). Даничић у оба стиха користи осрамотим, осрамотити, 
осрамотиће се (Пс. 25:2-3) (Библија, 2005), док Самарџић у та иста два стиха користи по-
стидим... нека се постиде (Псалтир, 2003, стр. 53). Могућност нијансирања у српском јези-
ку, а у опису ова два скоро истоветна осећаја, а ипак различита, даје за право Брадшоу (Brad-
shaw, 1988) који уочава ипак битну разлику између (ми бисмо рекли)- срамоте, као осећаја 
пре учињеног дела, и – стида, као осећаја после учињеног дела. Мада су у српском језику 
стид и срамота синоними, извесне разлике ипак постоје.
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Наговештавајући период ропства пророк Јеремија говори о сти-
ду као последици злобе: Све ће пастире твоје однети ветар, и који 
те љубе отићи ће у ропство, тада ћеш се посрамити и постидети 
за сву злобу своју (Јер. 22, 22).

Веома фино изнијансирану везу између неблагодарности и срамоте 
даје нам Пророк Јеремија, а као увод у своју песму о покајању, па каже:

Као што се лупеж посрами кад се ухвати, тако ће се посрамити 
дом Израиљев, сви цареви њихови, кнезови њихови, и свештеници њи-
хови и пророци њихови, који говоре дрвету: Ти си отац мој, и камену: 
Ти си ме родио, јер ми окренуше леђа а не лице, а кад су у невољи гово-
ре: устани и избави нас (Јер. 2, 26-27).

Ако бисмо тражили библијски извор наше чувене народне изре-
ке: Испеци па реци, свакако да би то онда биле и ове Јеремијине ре-
чи: Ко одговара пре него чује, то му је лудост и срамота (Јер. 18, 13).

Када је реч о срамоти као последици међуљудских односа, Пре-
мудри Соломон не ретко употребљава брачни и породични контекст: 
Вредна је жена венац мужу своме, а која га срамоти, она му је као 
трулеж у костима (Приче, 12, 4). Син срамотан и прекоран упро-
пашћује оца и одгони матер (Јер. 19, 26). 

НОВОЗАВЕТНО ТУМАЧЕЊЕ СТИДА

У овом одељку ћемо прво погледати неколико новозаветних тек-
стова о стиду, како из Јеванђеља, тако и из Дела апостолских и По-
сланица, да би одмах у наставку, тежећи ипак присуству садржајног 
„контрапункта“, навели и неке од, по нашем мишљењу, запаженијих 
психолошких теорија о стиду.

 Сам Господ Христос помиње реч стид, али не као осећај услед 
неког учињеног дела, већ пре у смислу – постидети се некога. Овде 
ћемо те речи навести како их је забележио јеванђелист Марко (мада 
се налазе и код апостола и јеванђелисте Луке, Лк. 9, 26): 

Јер ко се постиди мене и мојих речи у роду овоме прељуботвор-
ном и грешном, и Син ће се Човечији постидети њега кад дође у слави 
Оца својега са светим анђелима (Мк. 8, 38).
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Исти овај смисао речи стид, од грчког: epaishinomai (стидети 
се некога), срећемо и код Апостола Павла у његовој Посланици Јев-
рејима: зато се не стиди да их назива браћом (Јев. 2, 11). Међутим, 
Апостол Павле, на другоме месту, говори и о другачијем значењу 
стида, јер у 1. Коринћанима користи реч – kataishini – посрамити не-
кога: Него што је лудо пред светом оно изабра Бог да посрами му-
дре, и што је слабо пред светом оно изабра Бог да посрами јаке (1. 
Кор. 1, 27).

Дела апостолска нам доносе опет једну другачију реч у значењу 
срамоте, и то као: atimia – бешчашће, срамота, а налази се у слико-
витом опису апостолског сведочења пред Синедрионом: А ови онда 
отидоше из Синедриона радујући се што се удостојише да поднесу 
срамоту за име Његово (Д. ап. 5, 41). Ту је свакако акценат на социјал-
ној димензији срамоте, јер су апостоли, а зарад своје верности Хри-
сту, били извргнути подсмеху, бешчашћу и порузи.

Ту исту социјалну димензију стида, видимо и у 1. Петровој по-
сланици:

Само да нико од вас не пострада као убица или лопов или злочи-
нац, или као онај који се меша у туђе послове. Но ако ли као хришћа-
нин, нека се не стиди, већ нека слави Бога због тог удела (1. Петр. 4, 
15-16).

 Истоветни смисао, мада уз коришћење сасвим дугачије речи – 
oneidisosin ( од oneidizo – прекор, срамота, увреда), срећемо и код је-
ванђелисте Матеја у његовом опису Христове Беседе на гори, где Спа-
ситељ каже:Блажени сте када вас узасрамоте и успрогоне и реку на 
вас свакојаке рђаве речи лажући, мене ради (Мт. 5,11).8

Већ на основу наведених примера, видимо да Нови Завет про-
дубљује сам концепт стида. Оно што ће хришћанима свих векова, а 

8  У својој XV Омилији на Јеванђељу по Матеју Свети Јован Златоусти тумачећи овај 
стих из Блаженстава поставља границе рђавим речима и каже: „Као да је рекао: „Иако ће 
вас назвати врачарима, преварантима, досађивачима, или шта још друго, благо вама“. Да, 
баш тако Он говори. Јер управо оно што сви други избегавају, Он пројављује као оно што 
треба желети.. Па ипак да ти не би помислио да ће само то што ће некога прозвати злим так-
вога одмах учинити блаженим, Он је, за то блаженство (прим.прев.), поставио два услова: 
онда када је то Њега ради, и када су речи које се (против таквих) говоре погрешне. Без тога, 
онај о коме се рђаво говори не да није блажен, него је јадан (St. John Chrysostom, 2004, p. 95). 
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особито најдоследнијим Христовим сведоцима – дакле мученицима, 
постати обележје њиховог животног постојања и смисла, било је у 
очима света „срамота“, као што и читамо у горњем опису сцене пред 
Синедрионом (Д.ап.5,41). 

Једно место код Апостола Павла, а у погледу стида и срама, има, 
у уху, уму и срцу неких који би и своје хришћанство желели да сведу 
на ниво „политичке коректности“, једну „неприлагођену контексту-
алност“, па то место изазива доста „недоумица“, јер је Павле веома 
конкретан и јасан када каже: 

Зато их предаде Бог у срамне страсти. Јер и жене њихове пре-
творише природно употребљивање у противприродно, а исто тако 
и мушкарци оставивши природно употребљавање жена, распалише 
се жељом својом један на другога, мушкарци са мушкарцима чинећи 
срам, примајући на себи одговарајућу плату за своју заблуду (Рим. 1, 
26-27).

Jезичка палета, када су у питању различите новозаветне речи које 
срећемо у грчком тексту, не само да дочарава богатство језика, не-
го и могућност описа вишеслојности људских осећаја. Снага сваког 
појединог језика и јесте у томе колико је у стању да пружи разнород-
не одсјаје једног не тек географско-културолошког, већ пре – емоци-
оналног, али и духовног пејсажа, на чијем је поднебљу изникао од-
ређени језик. Овде су наведени они примери који, понављамо – реч 
је о оригиналном новозаветном тексту на грчком, користе различи-
те речи за оно што се у савременим језицима преводи једном речју. 
„Библија би и на пољу префињеног нијансирања у праћењу одгова-
рајућих људских емоција и њима припадајућих речи којима их опи-
сује, била од неизмерне помоћи савременим психолозима, само када 
би се они, са мало више стрпљења, окренули библијској лингвисти-
ци“ (Весин, 2013, стр. 317).

Оно што видимо као једну од директних последица тог, условно 
речено, сиромаштва савремених језика, јесте и чињеница да се сти-
ду, као клиничком проблему, дуго није придавало одговарајуће место 
у психо-терапеутском процесу (Capps, 1993; Konstam, Chernoff & De-
veney, 2001; Tangney & Dearing, 2002). Стид се веома дуго сматрао са-
мо једном врстом кривице.
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Погледајмо како су неки од психолога видели осећај стида. За-
нимљиво је, пре свега, да ни сам „отац психоанализе“, Сигмунд 
Фројд, не придаје стиду неку посебну пажњу. 9

Међу неофројдовцима Ерик Ериксон је био први који је у своју 
теорију о социјалном развоју, поред кривице, уврстио и стид. По 
Ериксону стид се појављује у другој, а кривица у трећој развојној фа-
зи (Erikson, 1993). Герхарт Пирс не само да је уочио разлику између 
стида и осећања инфериорности, него је стид тумачио као однос на-
петости између ега и его-идеала (Piers, 1971). Пирс је стид видео као 
једну од последица емотивне напуштености, али зато наглашава да 
стид није страх од „злих очију“, него страх од свевидећег „Божијег 
ока“ (исто, стр. 29).10 Хуманистичка психологија Абрахама Маслова 
ставља и кривицу и стид у исту категорију у којој су и туга и страх. 
По Маслову, самоостварене личности, мада су ослобођење од: „ли-
цемерја, хипокризије, дрскости и дволичности“, и те како могу да 
осећају и :

„кривицу, стид, тугу, страх, али је све то само одсуство непотреб-
не кривице, стида итд... Оно због чега се осећају кривим (или се сти-
де, или плаше, или су тужни, или се бране) то су: 1. мане које се могу 
исправити, као: лењост, неувиђавност, недостатак стрпљења, вређање 

9  То одсуство интереса за стид код Фројда, Кауфман назива Фројдово „слепило за 
стид“, видећи то као „резултат теорије нагона, а делимично и као резултат општег језичког 
пропуста у разликовању осећања“ (Kaufman, 1989, p.8). Хелен Луис (Lewis, 1987) је имала 
своје посебно објашњење зашто Фројд није говорио о стиду, што приписује Фројдовој муш-
кој пристрасности и његовој немогућности разумевања психологије жене, и за Фројда каже 
да је он „описао мушки супер-его у терминима Кантовог категоричког императива кривице... 
док је женском супер-егу припао нижи облик – стид (p. 31). 

10  Овде не смемо заобићи ни Штајнову анализу Пфистеровог дела Хришћанство и 
страх (ChristianityandFear). Пфистер је био Фројдов ученик, али и швајцарски реформатски 
пастор (Oscar Pfister). Штајн као Пфистеров допринос психолошком тумачењу страха, а са 
хришћанског становишта, види у томе што је Пфистер указао на Исуса Христа, који је собом 
донео и остварио нови вид односа са Оцем – Богом, јер је „доказао и потврдио прихватајућу 
љубав божанства према човеку независно од човекових ритуала или пак стратегије супер-е-
га, усмерених ка превазилажењу претпостављеног отуђења“ (Stein, 1968, p. 198). Ова Пфи-
стерова мисао као да даје за право Тину Ујевићу који је поетски казивао о „побратимству ли-
ца у свемиру“, јер је вековима пре Пфистера, Свети Исак Сирин, међу првима од хришћан-
ских писаца изнео, и за своје, али и за наше време, веома смелу и једино и само љубављу 
обојену мисао, када је рекао да „Бог није постао човек зато што је желео да искупи људе од 
греха, него зато што је хтео да Му се људи обрате као Оцу“ (Алфејев, 2017, стр. 138).
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других, 2. тврдоглава истрајност у предрасудама, љубомори, зависти, 
3. навике које, иако релативно независне од структуре карактера, ипак 
могу да буду снажне, или 4. недостатци врсте, или културе или групе 
са којом су се идентификовале“ (Maslow, 1987, pp. 206-208).

Не мало изненађење у свету психолошке науке изазвао је Кауф-
ман својом теоријом да за појаву стида није неопходно присуство дру-
ге особе, јер по његовом мишљењу: „Из перспективе афективне тео-
рије, неко може да се осећа постиђеним због дела, али исто тако може 
и да се осећа кривим због сопства“ (Kaufman, 1989, p. 6).

Значајно је овде поменути Орвала Хобарта Маурера, америчког 
психијатра, који је, међу првима, у психолошку науку увео и катего-
рију опраштања, и то управо зарад регулације кривице и стида. Он 
је, мада сам није био верник, неурозу видео само као „еуфемизам“ 
за стање греха у коме се човек налази (Mowrer, 1964). И зато је вео-
ма озбиљно схватио улогу исповести у циљу спречавања многих пси-
хичких поремећаја: „Ако исповест није површна и реда ради, ја сам 
убеђен да њена улога није само у домену спасења, него да је исто тако 
и у функцији спречавања настанка обољења“ (Mowrer, 1961, p. 215).

Заокружићемо овај одељак враћајући се једном од раних хришћан-
ских психолога, једном од Отаца Цркве, али једном од оних психоло-
га чије су поставке биле, пре свега, резултат личног духовног опи-
та, а онда и веома дуго сабираних знања из различитих области, као 
и посматрања света и људи око себе. Ретко би се ко данас „усудио“ 
да Св. Јована Дамаскина назове психологом, али по дубини свога по-
сматрања, по оригиналности мисли и по невероватној снази инкул-
турације, он се, уз Блаженог Августина, Св. Јована Лествичника, Св. 
Исака Сирина и Св. Максима Исповедника, да наведемо само неке, с 
правом може сматрати једним од првих дубинских психолога. Њего-
ва промишљања, али и префињена анализа о различитим врстама бо-
ла, страха, гнева, уобразиље и многих других феномена људске пси-
хо-соматике требало би, а нажалост нису, да буду укључена у незао-
билазну литературу како за будуће психологе, тако и за психо-терапе-
уте и психијатре. Пре свега, пажње је вредно да Дамаскин стид не до-
води у везу са кривицом, него је по њему стид један од шест пројав-
них облика страха. И то стид „који извире из очекивања осуде“. Так-
во тумачење, по нашем скромном мишљењу, повезује све много кас-
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није настале теорије о стиду било као феномену израслом из социјал-
них односа, било као пројави самога сопства. По Дамаскину, стид је 
„највиши облик осећања“ (St. John of Damascus, 2004, p. 33), а што 
указује и на тесну повезаност стида и савести.

ШТА НАМ СВЕТО ПИСМО КАЗУЈЕ О ПОНОСУ?

Ако бисмо се детаљно позабавили етимологијом кључних речи 
из овога рада, не би нам преостало простора за оно што сматрамо да 
је заиста потребно да се каже. Задржимо се зато на томе да, између 
осталог, наша реч понос и те како има везе и са висинама, са бити по-
нет, бити изнад, бити над неким.11 Свакако да би реч – достојанство – 
већ самом називу овог уваженог скупа, дало један, чини нам се, при-
кладнији тон. То рекавши, имамо пре свега на уму чињеницу да понос 
и у Старом и у Новом Завету има углавном негативну конотацију и 
да је заправо друга реч за гордост. Синоним најчешће коришћене ста-
розаветне речи за понос – старојеврејске речи gaon – gaba значи – би-
ти високо, бити надмен, бити ташт, арогантан и сл. (Elwell, 1996).

Почнимо од једног значајног одељка о поносу из Књиге пророка 
Језекиља, а то су заправо речи прорицања о пропасти Тирскога кне-
за, али истовремено тај одломак нас подсећа и на речи из Књиге По-
стања (1. Мојс. 3, 14), јер су то речи које односе на сатану, на онога 
који је некада био анђео, и који је управо поносом, тј. гордошћу отпао 
од Бога. Овако пророкује Језекиљ:

Ти си печат савршенства, пун си мудрости, и сасвим си леп. Био 
си у Едему врту Божијем, покривало те је свако драго камење. Савр-
шен беше на путевима својим од дана кад се роди док се не нађе беза-
коње на теби.. срце се твоје понесе лепотом твојом, ти поквари му-
дрост своју светлошћу својом, бацићу те на земљу, пред цареве ћу те 
положити дате гледају (Јез. 28, 12-17).

11  Колико треба бити опрезан са наизглед „сличним“ речима у сродним језицима, до-
казују и следећи примери. Реч поношеније, руске рецензије старословенског језика, значи за-
право „стид, поруга, срамота, куђење, прекор“ (Петковић, 1935, стр. 165). Док значење речи 
– понос – у савременом руском језику – означава ону ни мало пријатну, а још мање достојан-
ствену, појаву у функцији наших црева, коју називамо- дијареја (Толстој, 1970, стр. 475).



Боје и звуци стида и поноса, на „семафору“ хришћанског живота… 19

Најављујући Божији долазак, пророк Исаија нам казује шта ће 
тада бити са поноситима: Јер ће доћи дан Господа над војскама на све 
охоле, и поносите и на свакога који се подиже, те ће бити пониже-
ни (Ис. 2, 12).

Кроз пророка Јеремију Господ саветује дом Израиљев о томе ка-
ко се стиче права мудрост и да се треба клонити сваке хвале и узно-
шења: Мудри да се не хвали мудрошћу својом, ни јаки да се не хвали 
снагом својом, ни богати да се не хвали богатством својим (Јер. 9, 23).

У Причама Соломоновим понос се, као негативна особина, по-
миње на многим страницама. Широка је Соломонова палета негатив-
них одлика поноса. Премудрост Божија ставља поноситост и охолост 
у исту раван: Ја мрзим на поноситост и на охолост и на зли пут и 
уста опака. Мој је савет и разборитост, ја сам разум и моја је си-
ла (Приче Сол. 8, 13-14). Охолост долази пред погибао, и поносит 
дух пред пропаст (исто 16, 18). Негативне последице охолости види-
мо и из ових речи: Од охолости бива само свађа, а који примају са-
вет, у њих је мудрост (исто 13, 10). О томе да Бог види шта је у чове-
ковом срцу казује и овај стих: Мрзак је Господу ко год је поносита ср-
ца, и неће остати без казне ако ће и друге узети у помоћ (исто 16, 5). 
Понос се отворено назива грехом, јер: Поносите очи и надуто срце и 
орање безбожничко грех је (исто 21, 4). Поноситом се чак даје и „но-
во“ име: Поноситом и обесном име је подсмевач, који све ради бесно 
и охоло (исто 21, 24). Који је крајњи домет охолости, и шта је наспрам 
ње, казује нам следећи стих: Охолост понижује човека, а ко је смеран 
духом, добија славу (исто 29, 23).

И пророк Давид, у Псалмима, помиње поносите када каже: Они 
који те мрзе силно се понеше у сред твога празника, поставише бојна 
знамења као знакове, али не познаше (Пс. 73, 4). У Псалму 137./138. 
Давид вели да Господ поноситог издалека познаје: Јер је Господ узви-
шен и гледа све што је понизно, а оно што је високо издалека познаје 
(Пс. 137, 6).

Пророк Данило пред царем Валтасарем овако говори о оцу њего-
вом, цару Навуходоносору: Али када му се подиже срце и дух му се по-
сили у охолости, би сметнут са царскога престола свога, и узеше му 
славу (Дан. 5, 20). Сличан опис, а као последицу поноса једног другог 
владара, запажамо и у Другој књизи дневника, и шта се збило са царем 
Озијом: Али кад ојача, понесе се срце његово, те се поквари, и сагре-
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ши Господу Богу своме, јер уђе у цркву Господњу да кади на олтару ка-
дионом (2. Књ. днев. 26, 16).

Што се пак навода о поносу, као гордости, из Новог Завета тиче, 
свакако да су ту најјезгровитије оне Христове речи када је говорио о 
томе шта заправо прља човека:

Јер изнутра, из срца људскога, излазе мисли зле, прељубе, блуд, 
убиства, крађе, лакомства, пакости, лукавство, разврат, зло око, ху-
ла на Бога, гордост, безумље. Сва ова зла изнутра излазе, и погане чо-
века (Мк. 7,21-23).

Код Луке у Првој глави Јеванђеља наилазимо на исту реч за гор-
дост као и у гоњем стиху код Марка – iperiphanos, и то у Марији-
ним речима у песми Велича душа моја Господа, у 51. стиху, где чита-
мо: Показа силу мишицом својом, разасу горде у мислима срца њихо-
ва (Лк. 1, 51).

 Ту исту реч – iperiphanos – у значењу охолости, надмености, гор-
дости... срећемо и у Посланицама. У наставку описа неприличних де-
ла, Апостол Павле у Посланици Римљанима за оне који говорећи да 
су мудри полудеше (Римљ. 1, 22), каже да су такви, између осталог, 
и: дошаптачи, опадачи, богомрсци, силеџије, гордељивци, хвалисавци.. 
(Римљ. 1, 30). Говорећи пак о особинама злих људи у последњим вре-
менима, Павле пише своме ученику Тимотеју: Јер ће људи бити са-
мољубиви, среброљубиви, хвалисави, гордељиви, хулници, непослушни 
родитељима, неблагодарни, непобожни (2. Тим. 3, 2).

Новозаветно схватање поноса се, и то у само једној реченици, 
види и из речиАпостола Јакова, који је веома директан и јасан када 
каже: Бог се противи поноситима, а смиренима даје благодат (Јак. 
4, 6).

С правом би се неко сада запитао: - А шта је то толико лоше у 
томе да се човек осећа поносним на нешто што смо добро и поште-
но урадили и часним радом и трудом стекли? Да и не помињемо 
осећај поноса када су у питању наша деца, наши родитељи, наслеђе 
претходних генерација итд. Она линија са које се просто неопаже-
но и веома лако пређе из „здравог“ осећаја поноса у гордост, надме-
ност, охолост и сл. јесте у томе што поносан човек, махом, све за-
слуге за неко добро учињено дело приписује себи. Православна ан-
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тропологија види човека као дијалошко биће, али и као биће које је 
обдарено разним талентима еда би умножавајући те, од Бога добије-
не, дарове – био ту зарад других. Није нам узалуд и без разлога Спа-
ситељ рекао:

Тако и ви кад свршите све што вам је заповеђено, говорите: ми 
смо непотребне слуге, јер смо учинили што смо дужни учинити (Лк. 
17, 10).

У речнику, мислима и понашању савременог човека се све бол-
није осећа зјапећа празнина услед недостатка концепта – служења! 
Да, баш тако – служења, и то у смислу – бити ту зарад других и слу-
жити другима свим оним што нам је Бог дао: здрављем, временом, та-
лентима, иметком. Апостол Павле не само Коринћане онда, него и нас 
данас пита: Шта ли имаш што ниси примио? А ако си примио, што 
се хвалиш као да ниси примио? (1. Кор. 4, 7). Поноситог човека овде 
не поистовећујемо са оним ко је свестан свога достојанства. Поносит 
веома лако постане и охол и горд и надмен, док ће истински достојан-
ствен човек, свестан и свога места и своје улоге маленог, али важног 
и непоновљивог, служитеља љубави и радости у породици Боголи-
ких личности, увек у себи неговати и умножавати особине као што 
су: благодарност, одговорност, дарежљивост, скромност и на крају, 
али не и последње – смирење! Горд ће увек све себи да припише. И 
оно заслужено, као и незаслужено. Док ће, с друге стране, човек бла-
годарности и смирења, а такав би требало да је човек вере, увек моћи 
да каже: Ко се хвали нека се Господом хвали (1. Кор. 1, 31). Таква хва-
ла је увек ехо радосне благодарности, која би све време требало да је 
у срцу човека који заиста вреднује своје достојанство. Чак и онда када 
је овоземаљском животу крај, ни тада не престаје благодарност. На-
против, што је крај ближи благодарности би требало да је све више у 
нама.12 Јер је од њега и кроз њега и ради њега све. Њему слава у веко-
ве. Амин (Римљ. 11, 36).

12  Два месеца пре смрти Гогољ пише сестри: „Сваког тренутка морамо да благодари-
мо Бога, да га благодаримо радосно, весело, Чак је и грех не бити радостан, не ликовати ду-
хом... Цео наш живот треба да је непрекидна, радосна песма благодарности Богу“ (Серђуко-
ва, 2018, стр. 216).
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СВЕТИ ОЦИ О ГОРДОСТИ

Има једна чаробна реч на коју често наилазимо данас. А онда, 
из те речи ниче и једно стање душе које се, потом, пројављује кроз 
различита дела, или недела. И све више та реч постаје налик как-
вом амблему, значки, нечему што и пре нас самих ступа у разговор 
са другима. Та реч је – самопоштовање, на западу „чувени“ и изви-
кани – self-esteem. И колико год да би се могло писати о вредности-
ма самопоштовања, као одлици самосвесне особе, као саставном делу 
здравог поноса и достојанства, Православна антропологија је упра-
во у самопоштовању видела једну опасну замку и лукаво поставље-
ни мамац. То је замка коју, од како је света и човека, у њему копа сује-
та, и мамац на који људе, из века у век, хвата гордост. Оци Цркве од 
Истока су, од давнина до данас, били и остали веома опрезни када је 
у питању самопоштовање, које не извире из Боголикости, него се те-
мељи на ономе што ће Богоборни двадесети век да искује као свој мо-
то у речима: Човек, како то гордо звучи! Наспрам те реченице – во-
диље у многе поноре идеолошких несналажења, православни, али и 
сваки хришћански усмерен, човек би не само могао, него би и треба-
ло да каже: Човек, како то Боголико звучи! 

Почнимо зато овај кратак одељак о гордости по учењу неких од 
Светих отаца управо речима које описују ту замку и тај мамац, а ка-
ко их је видео ученик Кападокијских отаца Василија Великог и Гри-
горија Богослова, а потом монах Нитријске и Келијске пустиње, Ева-
грије Усамљеник:

„У целокупном домену злих мисли, ниједна није богатија у 
својим изворима него што је то самопоштовање, јер се оно налази ско-
ро свуда, налик каквом лукавом издајнику који отвара градске капије 
свим могућим демонима.. Самопоштовање затим уступа место гор-
дости, која је са неба на земљу оборила највишег од анђела“(Evagrios 
The Solitary, 1979, p.46).

Један од највећих православних подвижника из друге полови-
не двадесетога века, о. Серафим Роуз, Американац који је у Право-
слављу одушевљено препознао изворно хришћанство, приказао је као 
једну од особености Православља нешто што је, у први мах, налик па-
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радоксу. Роуз говори да човек који увек бди над дешавањима у себи 
много лакше уочава све покрете грехољубивости. А парадокс је у то-
ме што „онај који чини мање грехова, себе доживљава већим грешни-
ком од онога који их чини више“ (Christensen, 1993, p. 447).

Разлог зашто су многи од Отаца толику пажњу поклањали гре-
ху гордости, па онда о томе и веома прецизно писали, јесте свакако у 
томе што су првенствено у гордости видели извор из кога извиру све 
остале страсти. Свети Максим Исповедник, речима веома истанчане 
анализе, овако описује гордост, повезујући ту страст са две врсте не-
знања:

„Страст гордости потиче од две врсте незнања, и када се та два 
незнања уједине они тада чине једно помућено стање ума. Човек је 
горд једино ако у њему владају незнање о божанској помоћи и не-
знање о људским слабостима. Зато гордост и јесте одсуство знања, и 
то како у божанској тако и у људској сфери. Порицање две истините 
премисе има за свој исход једну погрешну тврдњу“ (St. Maximos The 
Confessor, 1981, p. 226). 

Игуман Синајски, Свети Јован Лествичник је, препознајући све 
замке које је гордост у стању да стави на путу спасења, о гордости пи-
сао да је она заправо „чувар грехова“, јер тамо „где се догодио пад, та-
мо се претходно настанила гордост“ (Свети Јован Лествичник, 1963, 
стр. 131). 13

Аутор чувене Лествице је јасно разликовао чињење греха од не-
чињења добра: „Друго је грех, а друго – нечињење добра, друго – не-
хат, а друго – страст, и друго – пад“ (исто, стр. 164). Лествичник се по-
зива на учење древних отаца када говори о томе да страсти делују по-

13  „Гордост је одрицање Бога, проналазак демона, ниподаштавање људи, мајка осуђи-
вања, потомак похвала, знак духовне јаловости, протреривање помоћи Божије, претеча лу-
дила, виновник падова, подлога епилепсије, извор гнева, врата лицемерства... чувар грехо-
ва... узрочник немилосрђа. Почетак гордости је тамо где се завршава славољубље. Среди-
на, то је ниподаштавање ближњег, бестидно разглашавање својих подвига, хвалисавост у ср-
цу, мржња према прекору. А крај, то је одбацивање Божије помоћи, уздање у своје сопствене 
снаге, демонска нарав“ (Свети Јован Лествичник, 1963, стр. 131). Једна од дефиниција гор-
дости по Лествичнику је и ова: „Гордост је крајња беда душе која у своме помрачењу мис-
ли да је богата“ (исто, стр. 133). О томе како гордост улази у човека Ава Исак Сирин каже: „ 
Човек прво одвраћа свој ум од правилно усмерене пажње а потом му прилази дух гордости“ 
(St. Isaak The Syrian, 1984, p. 292).
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степено: „Према објашњењу мудрих отаца, треба разликовати: при-
ступање, спајање, пристанак, поробљење, борбу и тзв. страст у ду-
ши“ (исто, стр. 111).14

Свети Никита Ститатос, ученик и биограф Св. Симеона Но-
вог Богослова, и те како прави разлику између страсти и самога гре-
ха, тј. грешног дела, па каже: „Страст није исто што и грешно дело: 
ово двоје се веома разликује. Страст делује у души, док грешно дело 
укључује и тело“ (St. Nikitas Stithatos, 1998, p. 89).

Чувени Ава Варсануфије, из Таватијске пустиње, смирење види 
као најбољи лек против гордости, па овако пише једноме монаху: „...
прибегавајмо смирењу, јер смирени лежи на земљи, а онај ко лежи на 
земљи где може да падне? Очигледно је да онај ко се налази на виси-
ни може лако да падне“ (Ава Варсануфије и Јован Пророк, 1994, стр. 
121).

Оно чега је данас све мање у људима око нас заиста јесте сми-
рење. Али оно радосно смирење. Није узалуд о. Александар Шме-
ман говорио о радости као знаку смирења, јер „гордост искључује ра-
дост“ (Шмеман, 2007, стр. 247) Све већи пораст како анксиозних, та-
ко и депресивних стања, јесте у великој мери и резултат сваког одсу-
ства смирености, последица непознавања самога себе, али и резул-
тат веома распрострањеног схватања да је смирење врста слабости.15 
А реч је заправо о јединственој снази, снази која се стиче марљивим 
савлађивањем својих сопствених прохтева и жеља, а зарад нечег вред-
нијег и трајнијег.16 Ретко је ко тако сажето и јасно описао смирење, 

14  У Лествичниковом уочавању разлике у динамици деловања страсти, а у зависно-
сти да ли из душе прелазе у тело, или обрнуто, Владета Јеротић (2000) види наговештај „сав-
ремене научне хипотезе о односу емоција и тела. Тако, по једној хипотези – Џемс Лангеовој, 
без телесних промена које прате перцепцију опасних објеката или ситуација, нема ни развоја 
страха, док по другој хипотези – Кенон – Бардовој, емоције не зависе од промена које се де-
шавају на периферији тела, већ су телесне промене последица доживљене емоције“ (стр. 40).

15  Свети Исак Сирин, прави веома прецизну разлику између оних који су по приро-
ди скромни и тихи и такве он не назива смиренима и оних, с друге стране, који имају сми-
рене помисли: „Немој наводити примере оних који су смирени по природи, не говори о при-
роди јер они имају угасла чула у којима су умрли жар и пламсање. Они не поседују оно про-
ницљиво смирење човека који има смирене помисли, пажљиву и проницљиву мисао, свест о 
властитој ништавности (Алфејев, 2017, стр. 221).

16  О кључној улози немара, као недреманој опасности за верујућег, старац Јосиф Иси-
хаста са Свете Горе Атона, овако вели: „Сујета уништава сабране ризнице, а немар не до-
пушта чак ни да се оне саберу. Немар је сличан суши, после које не може да никне ниједна 
травчица. Сујета ће нашкодити онима који су већ донели плод, који су узнапредовали. Немар 
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као Св. Димитрије Ростовски, кога Берђајев сматра идејним твор-
цем руске интелигенције. Владика Ростовски о смирењу каже: „Сми-
рење је познање себе и своје ништавности“ (Кончаревић, 2004, 316).
Објашњавајући разлоге о томе зашто треба чувати смирење, он пише:

„Стога чувај смиреноумље смирено и разборито, да не би себе 
гурнуо у пропаст. И ако будеш смирен сјединићеш се с Господом, а бу-
деш ли горд бићеш одбачен од Њега. Као што смирење може да спасе, 
тако високоумна гордост може да погуби...“ (исто)

А о томе да је гордост директна последица непознавања себе, Ро-
стовски Светитељ каже: „Али како ти још не познајеш себе добро и не 
разумеш све како треба, то се и бесмислено гордиш“ (исто, стр. 310).

Завршавајући овај одељак, не можемо а да се не осврнемо и на 
једног Оца из наших дана. Реч је о Св. Порфирију Кавсокаливиту, 
који је живео од 1906. до 1991. Од њега нам је, међу многим запаже-
ним поукама, остала и она о разлици између смиреноумља и комплек-
са ниже вредности. Ово посебно наглашавамо зато, јер многи који се 
противе смирењу плаше се, без разлога, да ће их неистицање своп-
ствене вредности и мањак самопоштовања одвести до комплекса ни-
же вредности. Овако је старац Порфирије говорио о тој разлици:

„Смирен човек није расцепљена личност. Он је свестан свога 
стања и није изгубио средиште своје личности. Свестан је своје греш-
ности, своје ништавности, и прихвата примедбе свог духовника или 
своје браће. Тугује, али не очајава. Потиштен је, али не пада духом 
и не пада у јарост. Онај који је обузет комплексом ниже вредности, 
споља посматрано, испрва наликује на смиреност. Но ако га само ма-
ло дирнеш или посаветујеш, његово раслабљено „ја“ негодује, узне-
мирава се, односно губи и оно мало мира што има“ (Свети Порфирије 
Кавсокаливит, 2014, стр. 161).

ће, међутим, свима донети штету, јер омета оне што се тек спремају на пут и зауставља оне 
што су узнапредовали“ (Старац Јосиф Ватопедски, 2013. стр. 49-50).
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УМЕСТО ЗАКЉУЧКА: ДВА ПОМАЛО НЕОБИЧНА 
ПРИМЕРА, А ЗАПРАВО: ДВЕ СЛИКЕ И 
КОМПОЗИЦИЈЕ О СТИДУ И ПОНОСУ

С обзиром на оно што следи, и на предивне боје и звуке из доле 
описаних сусрета, грубо би било рећи: пример први. И зато нека бу-
де написано:

 Слика и композиција прва
У невеликом окружењу око Саборне цркве новосадске, од дав-

них шездесетих година прошлога века, сви смо је знали и звали – на-
ша Вера. Памтим и данас многе приче, али и гласине, ко је и каква је 
била у младости наша Вера. Нико никада неће поуздано моћи да зна 
да ли је тачно да је завршила само чисту математику, или поред тога 
и економију, тек причало се да је била веома учена, а гласине су он-
да дошаптавале, мерећи неприкривену злобу оних који су те гласине 
ширили, да је Вера у једном моменту „преучила“, па од силних књига 
мало и „скренула“. Кажу да је волела и да попије. Било како било, Ве-
ра је увек имала неки полу-заустављен осмех на лицу. 

Ја сам је упознао као неизоставни део портанских врата и то она-
мо ближе Владичином двору, где је седела и немо просила. Никада ни 
од кога није ништа тражила. Према онима који су долазили у Сабор-
ну цркву, или су из ње излазили, имала је само испружену руку и не-
ки ко зна куда одлутали поглед уз благо дрмусање главе, на којој је 
увек била некако укриво намештена марама. Упознао сам је онда ка-
да сам сам почео да одлазим у цркву, током лета 1962. године. То је 
било моје прво „осамостаљивање“. Наравно, у ондашњем Новом Са-
ду, али и другде, родитељи се нису, као данас, плашили да своје ше-
стогодишњаке пуштају да сами „иду у град“. Посебно не недељом 
ујутру. А ја сам баш хтео да идем сам, без маме и тате, који би нешто 
касније долазили, јер сам имао не малу обавезу чираконосца, а после 
сам узнапредовао и у рипидоносца. Знам да су те речи данас помало 
неразумљиве па нека зато кратко буде речено да је чираконосац дечак 
који, обучен у стихар, носи чирак са свећом (или рипиду) у одређеним 
моментима Православне литургије. 

Вера је годинама била прво лице које бих видео улазећи на јуж-
на врата у Саборни храм, баш као што је и наш Реља бивао последњи 



Боје и звуци стида и поноса, на „семафору“ хришћанског живота… 27

кога бих поздравио при изласку на западна врата. Верину испружену 
руку, ни до данас не знам зашто, никада нисам доживљавао као ру-
ку која за нешто моли, или нешто тражи. Не! То је за мене увек била 
рука која пружа. Празан је то био длан, не рачунајући оне дубоке ли-
није које је живот урезао у те дланове суве и напрсле коже. А пружа-
ла је Вера, још како. Искрени али у мојим очима тада и некако кисел-
каст осмех, којим ме је поздрављала. Да, онај њен полу-заустављени 
осмех. Ко зна ко је и када зауставио ширину тог осмеха? Вера ми се 
увек обраћала са – бато! Тако је било од моје шесте, па све до триде-
сет и друге године. А када ме је 1988. први пут видела у мантији, он-
да ми је рекла – Господине! Тада сам се сагнуо, загрлио је и рекао: - 
Вера, ја сам за Вас био и остао – бата! Нема овде господина! – Добро, 
господине бато – рекла је уз осмех.

Једнога дана, пред улазак у храм, сагнух се и ставих нешто у Ве-
рину испружену руку. Деловала је некако уморно, неиспавано и пома-
ло збуњено. Погледала ме је и само прошапутала: - Хвала, госпон’ ба-
то. Пар сати касније, враћајући се кући, сретох Веру испред Катедра-
ле. Вера ми је, још док сам био средњошколац, објаснила који су ње-
ни стандарди што се мулти-конфесионалности тиче, баш тако се из-
разивши, када ми се поверила и рекла: - Знаш бато, ја као Српкиња 
себи дајем право да просим пред Српском црквом. А пошто сам воле-
ла Мађара, онда осећам да слободно могу, због те љубави, да просим 
и пред њиховом црквом. Нема више ни њега, а ни мене каква сам он-
да била! Али бато, ја пред друге цркве не идем и тамо никада не бих 
просила. То би било срамота! 

Те давне Верине речи су ми просто саме од себе пошле у сусрет, 
видевши је тог дана пред Катедралом. Није седела, као пред нашом 
Саборном. Стајала је. Спазивши ме, брзо ми је пришла и ставила руку 
у леви џеп похабаног балон мантила, а онда из њега извукла баш оно 
што сам јој тога јутра дао. Погледала ме је и, без осмеха, рекла: - Знаш 
бато, ја ово данас не могу да примим и молим те да то узмеш назад. 

Ни не сачекавши да било шта кажем, Вера је наставила: - Срамо-
та ме је бато. Срамота! Ево, сада си у мантији па морам то да ти при-
знам. А срамота ме је јер сам јутрос, већ пре поласка пред цркву, ма-
ло више гуцнула. И све што бих данас добила, ја бих пропила. Не за-
то што тако хоћу, него зато што то нешто из мене тако тражи. Ал’ мо-
гу и ја, барем понекад, да будем јача од тога. И зато, зато ја данас или 
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враћам све што ми дају, или не примам. А ако ме питаш зашто онда 
овде стојим. Е мој бато. Не стојим! То ти се само чини. Ја клечим и 
молим се Богу за душу онога који је собом однео и моју. Ако ми је и 
однео душу, остало је ипак још мало стида у мени. И зато узми, узми 
ово назад и помози ми да барем данас будем јача од тог нечег, или не-
ког у мени који себе напија кроз моје грло. Себе напија, а види шта је 
учинио од мене. И ово сам само теби рекла, бато, јер те још као дера-
на знам.

И овај деран ту лекцију о стиду и достојанству никада неће забо-
равити, као што не заборавља ни Веру, а ни Рељу. Два помало чудна, 
али тим не мање – два анђела чувара из мога детињства и младости.

Слика и композиција друга
Било је то на размеђи лета и јесени 2014. године. Боравећи, са 

поклоничком групом из наше парохије Јужночикашке и ленсинш-
ке, на Косову и Метохији, обилазећи наше светиње у Старој Србији, 
дођосмо једног септембарског дана и у негдањи царски град Призрен. 
Сваки делић призренских светиња заслужује не тек да се о томе пи-
ше, него да се тамо одлази и да се упија лепота достојанства која зра-
чи из сваког камена, из сваке фреске, сваке иконе. А како ли тек та ле-
пота просијава из душа оних преосталих Срба у Старој Србији. Нећу 
данас ни о манастиру Светих Архангела, ни о Богородици Љевишкој, 
ни о безбројним призренским црквама кроз које вечност, нанизана у 
бисерима незалазног дана, походи маловременост овде и сада. Данас 
ћу о Милици. А морам баш о њој да оставим траг, јер је она свима на-
ма, тог септембарског дана, подарила нешто непроцењиво. 

Милица је, те јесени 2014., била једино српско дете школског уз-
раста у граду Призрену. Она – једини школарац и још осморо прео-
сталих одраслих Срба, старих Призренаца, не рачунајући ту призрен-
ске свештенике и њихове породице, ни ученике Богословије и њихо-
ве професоре, то су те јесени били призренски Срби. У порти при-
зренске Саборне цркве, баш оне цркве у којој је преко тридесет годи-
на, као Епископ рашко-призренски, служио наш блаженопочивши и 
по много чему велики Патријарх Павле, ту је, само за Милицу, била 
уређена и импровизована школска зграда. А било је то, кажу, највише 
захваљујући неким добрим људима из Норвешке. Милица је тада би-
ла у трећем разреду осмољетке. По изласку из Саборне цркве, срели 
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смо се и са Милицом, баш некако у време великог одмора. Полако је 
грицкала свој сендвич и пажљиво посматрала придошлице из далеког 
света. Упознали смо се, и кренула је прича о школи, о игри без друго-
ва и другарица, о часовима фискултуре у малој – само за њу опремље-
ној фискултурној сали, о учитељици, домаћим задацима и још о мно-
го чему. 

У једном моменту, не могох да издржим па и поред тога што сам 
осећао да то не би требало да је питам, ја сам ипак некако превалио 
преко усана: - Кажи ми Милице, зашто си хтела да пођеш баш у ову 
школу, а знала си да ћеш бити не тек једини ђак у разреду, већ и је-
дини ђак у школи? Прво је погледом прешла преко свих нас који смо 
стајали око ње, а онда је, додирнувши наочаре, мирно и самоуверено 
на то питање узвратила својим гласним и јасним питањем: - А кажи-
те ви мени, ко би овде рецитовао за Светога Саву, ако ниједног једи-
ног ђака не би било?

Само том једном реченицом Милица нам је показала шта заправо 
значи снага трајања и како се, чак и у условима који су за многе неза-
мисливи, живи тихо, вредно, достојанствено и честито. Милица је на 
најбољи могући начин, без много речи, тим својим питањем заправо 
растумачила ону нашу стару изреку која вели: Није важно колико нас 
има, али је важно какви смо!

Тај сусрет и одговор мале Милице остао ми је урезан као заиста 
најречитији пример оног племенитог поноса, који се никада не гра-
ничи и не прелази у гордост, јер је увек дубоко укорењен у достојан-
ству, благодарности и радости. И зато нека се нико не правда околно-
стима и временом! Често се чује: „Такве су околности и такво је вре-
ме.“ Није тачно! Одавно је непознати мудрац рекао: Nos sumus tem-
pora. Quales sumus talia sunt tempora – Ми смо време. Какви смо так-
во је и време!17

17  Можете ли замислити моје изненађење и моју радост када сам у јулу, ове 2020. го-
дине, у Грачаници, срео Милицу, која се сада спрема да пође у средњу школу?! Није забо-
равила ни моје питање а ни свој одговор, од пре шест година, па ми је одмах после поздра-
ва рекла: - Још има српске деце у Призрену и о Светом Сави ће се тамо и даље рецитовати!
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THE COLORS AND SOUNDS OF SHAME AND 
PRIDE, AT THE “TRAFFIC LIGHT” OF CHRISTIAN 

LIFE (ACCORDING TO THE TEACHINGS OF 
THE SCRIPTURES AND THE FATHERS OF 

THE EASTERN ORTHODOX CHURCH)

Summary

In this work, shame and pride are viewed not as two points at opposite ends of 
the same plane, but as feelings, and we could freely call them - life impulses, which 
arise from vastly different dimensions of human being, and manifest themselves as in the 
conscious, as well as the unconscious, in our everyday life. That is why the word «traffic 
light» is used in the title, as a symbol of the multicolored, but also polyphonic, weaving 
of human feelings, which either stop us (in front of something or someone), or give us a 
«green light» and free passage. The author gives Biblical examples from both the Old and 
New Testament, and at the same time, providing various psychological interpretations. 
Particular attention is paid to the very nuanced teachings of the Church Fathers of the 
Eastern Orthodox Church regarding pride, which is very often both linguistically and 
psychologically, the «softer», and today certainly the «correct», variant of the right 
word for this feeling, and that correct and unmasked word is – conceitedness. The author 
also emphasizes the psychosomatic negativities of conceitedness, clumsily disguised as 
pride, contrasting pride with the much-needed, extremely beneficial, and today painfully 
lacking, feelings of gratitude and joy. The most healing colors and sounds within us are 
the colors and sounds of gratitude and joy, but no less shame, which the author illustrates 
through two examples at the end.

Keywords: Shame, guilt, fear, pride, pride, sin, meekness, gratitude, joy, calmness, 
God, man, neighbor, being, Scripture, Holy Fathers, psychology, psychosomatics…
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IVAN CVITKOVIĆ1

STID I PONOS U „MRAČNIM VREMENIMA“

Rezime

U uvodu se, ukratko, osvrćem na religiju u postsocijalističkom društvu i ukazujem 
kako religija nudi više mogućnosti interpretacije. Potom se u radu osvrćem na interpreta-
cije pojmova „stid“, „sram“ i „ponos“ u enciklopedijama o religijama. Kako se na po-
nos gleda u pisanim izvorima religija našeg okruženja. Gdje se izgubio stid, sram i gri-
žnja savjesti u „mračnim vremenima“ devedesetih godina prošlog stoljeća? Čega se tre-
ba stidjeti Europa? Čega se trebaju stidjeti crkve na ex. jugoslavenskim prostorima (po-
stale su simbol društvene moći; davanje religijskog značenja „mračnim vremenima“; 
svećenika koji su štitili i štite ratne zločince; odnosa prema pripadnicima drugih religij-
skih zajednica u „mračnim vremenima“; religizacije javnog prostora...). A čega se svi mi 
trebamo stidjeti vezano za „mračna vremena“ i nakon njih (nasilja u „svojim“ svetim 
spisima; kršenja pravila pristojnosti; pravdanje zločina jer je „Bog tako htio“; talibana 
u vlastitim redovima; predrasuda o drugima...). Zaključak.

Ključne riječi: Crkva, stid, ponos, zločin, „mračna vremena“

Što se to odjednom desi,
koji se to kamen iz temelja izmakne

pa sve počne da se ruši i odronjava?
Život je izgledao čvrsta zidanica,
nijedna pukotina se nije vidjela,

a iznenadan potres, besmislen i neskriven,
porušio je ponosnu zidanicu kao da je od pijeska.

Meša Selimović

Uvod

Izmaknuo se 90-ih godina prošlog stoljeća kamen o kojem piše M. 
Selimović, nastao je potres, poništena je jedna zidanica koja je trajala 45 
godina. U toj ruševini došlo je do religijske (a donekle i političke) re-

1  Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo, ivo.cvitkovic@
yahoo.com
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stauracije. Postsocijalistička društva na području ex. Jugoslavije postala 
su odjednom konfesionalna – religija se pomiješala sa gotovo svim sfera-
ma društva: od vlasti, raznih političkih manifestacija do ponašanja poje-
dinaca (ponovo su postali in vjerski pozdravi – „Selam alejkum“, „Pomoz 
Bog“, „Hvaljen Isus i Marija“, „Šalom“ ... – religijski ceremonijali uz ra-
đanja, svadbe, pogrebe); aktualizirane su rasprave o pobačaju, istospolnim 
brakovima, homoseksualizmu...

Devedesetih godina prošlog stoljeća, iz „ljubavi prema čovjeku“, otiš-
li smo u „ljubav prema naciji“. I tu su nastali problemi. Pomutila se, ogra-
ničila, slika bližnjeg. Bližnji više nije bio čovjek, već „naš čovjek“ (Hrvat/
katolik; Bošnjak/musliman; Srbin/pravoslavni). U tim okolnostima poka-
zalo se da religija (kao i ranije marksizam) nudi previše mogućnosti inter-
pretacije. Pođimo samo od predstava o onostranom svijetu. Ako religije, 
poput ovih našeg okruženja, nude bolji (onostrani) svijet od ovoga, znači li 
to da se religije (odnosno oni koji ih slijede) srame ovoga svijeta? Nije li i 
institucija ispovijedi u nekima od njih nastala kao rezultat osjećaja srama, 
krivnje za učinjeno? „Savjesti nam nisu baš čiste ali su mirne, a peru se na 
ispovijedima kao i noge, svake subote... svojim psihoanalitičkim trikovi-
ma u obliku ispovijedi ono (kršćanstvo – I. C.) je i najokorjelijem zločincu 
stavilo sve dobre izglede na nebeski uspjeh njegove kriminalne karijere“, 
zapisat će Krleža u „mračnim vremenima“ 1942. godine.

Teolozi vole reći da je Bog jedan: „Možda Bog i jeste jedan, ali je 
mnogo načina vjerovanja u njega, beskonačan broj... U raznim se cipela-
ma može pristupati Bogu“, piše Olga Tokarczuk u romanuKnjige Jakubo-
ve (2019: 245). Pokazala su to i „mračna vremena“ devedesetih godina.

Pojam „stida“ i „ponosa“ u enciklopedijama religija

Konsultirao sam dvadesetak enciklopedija na engleskom jeziku ko-
je se odnose na religiju – tamo nema gotovo ništa o stidu i ponosu. Hr-
vatski enciklopedijski rječnik sram određuje kao mučan ili neugodan do-
gađaj prouzročen vlastitom pogreškom, povrijeđenom čašću, osjećajem 
manje vrijednosti; emocija koja je posljedica neuspjeha da se živi pre-
ma očekivanjima same osobe, krivnja. Hrvatski enciklopedijski rječnik, 
pod odrednicom stid označava da je to osjećaj neugode praćen rumeni-
lom, nemirom, zbunjenošću kao refleks na povredu običaja i pristojnosti 
ili na ugroženost dostojanstva; sram. U leksikonu JLZ (1974) uopće ne-
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ma odrednice ponos i sram. A stid se određuje kao „instinktivna afektiv-
na reakcija (rumenilo, nemir, skrivanje, bijeg)“, javlja se i kad je ugrože-
no osobno dostojanstvo.

Ako vjera ima individualnu (osobno uvjerenje) a religija kolektivnu 
dimenziju: nije li onda i stid vezan za vjeru, a ne za religiju? Krivnja i stid 
se javljaju onda kad pojedinac postaje svjestan da je prekršio moralne (ili 
pravne) norme. U Hošea 9,10 priča se o kazni za zločin pa se kaže „posve-
tiše se sramoti“. U kineskim religijama sram može nastupiti zbog nebrige 
prema roditeljima jer je briga o roditeljima sastavni dio religijskog mora-
la. „Za časnog čovjeka sramota je gora od smrti“, kaže se u Bhagavad-gi-
ti, svojevrsnom evanđelju hinduizma.

Biblija, Stari zavjet, nas upoznaje kako se stid pojavio već kod Ada-
ma i Eve – jer trebalo je pokriti stidno mjesto. Početno, život je bio u ne-
vinosti i nije bilo stida, nije bilo seksualne napetosti i spoznaje o golotinji. 
Vidimo to iz knjige Postanak 2, 25: „A bijahu oboje goli – čovjek i njego-
va žena – ali ne osjećahu stida.“

Uz stid i sram, javlja se i grižnja savjesti kao duhovna patnja. „'Posle 
mržnje, glavni neprijatelj ljudskog roda jeste griža savesti', pisao je Spi-
noza. Ali mržnja i griža savesti su jedno te isto: upravo griža zbog indivi-
duacije i raskida simboličkog pakta i proizvodi mržnju prema sebi i resan-
timan“, pisao je Jean Baudrillard (Bodrijar, 2009: 135). „Grižnja savjesti 
prestala je biti povezana s preciznim povijesnim okolnostima, ona postaje 
dogma, duhovna hrana, gotovo moneta za trgovinsku razmjenu (Bruckner, 
2009: 16)... Grižnja savjesti je mješavina dobre volje i lažljivosti: iskrena 
želja da zatvorimo stare rane, potajna želja da izađemo iz igre“, piše Pas-
cal Bruckner (2009: 88). „Griža savesti je crni plamen srca. Ne možemo 
je ugasiti osim istog okeana i mora. Jer griža savesti polazi iz svih trenu-
taka kada smo bili iznad i nismo plakali ispod Boga…“, pisao je rumunj-
ski književnik Emil Cioran (Sioran, 2011: 95). Da, da: grižnja savjesti, ta 
„starica u ritama“, kako o njoj piše Marie Darrieussecg (Mari Darjesek) u 
knjizi „Policijski izvještaj“ (2011: 31).

Vratimo se pojmu ponosa. U Suvremenoj katoličkoj enciklopediji 
(Split, 2005) nema ništa o ponosu, ali ima o poniznosti kao kršćanskoj vr-
lini (O stidu – ništa). A u Hrvatskom enciklopedijskom rječniku ponos se 
označava kao osjećaj časti i dostojanstva, sposobnost samopoštovanja; di-
čiti se. A gdje je ponos u „mračnim ratnim vremenima“? „Prva žrtva u sva-
kom ratu je ljudsko dostojanstvo“, piše Paulo Koeljo u romanu Špijunka 
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(2016: 137). Slavni Tagore zapisa: Ono što je golemo, nije veliko, gordost 
ne traje vječito. 

Iskustvo pokazuje da kad se potiskuju religijski i nacionalni identi-
tet (iz revolta) jača ponoskod nositelja tog identiteta. U „mračnim vreme-
nima“ malo je ljudi kod kojih se zapaža „mješavina ponosa i poniznosti“ 
(H. Arendt). Ono što se u Brechtu pobunilo protiv religije jeste ponos (H. 
Arendt, 2019).

Ponos je u religijama okruženja vezan za natalitet: mudre izreke (14, 
28) kažu da je „mnoštvo ponos kralju“.2 Hindusi ne prakticiraju ponos, 
već iskazivanje časti prema drugom. Hinduistička etika odbacuje oho-
lost, lažni ugled. I sikizam preferira poniznost, a ne ponos.Buda je ponos 
svrstao u grupu sa seksualnom požudom, strasti, lijenosti, kukavičlukom, 
licemjerjem – dakle onom što ne vodi spasenju.

U Poslanici Korićanima 4,7 Pavao pita: „A tko tebi daje prednost nad 
drugim?“. Dakle, kako obuzdati vlastiti ponos i umišljenost? Na što sam 
ponosan: na to što nisam musliman, katolik, pravoslavni, budista... Ne kri-
je li se iza toga netolerancija, nepoštivanje tih religijskih pripadnosti? Is-
kustvo pokazuje da kad se u kolektivnom identitetu dostiže točka ponosa, 
lako se zapada u netolerantnost. Potvrdila su to i „mračna vremena“ 90-ih: 
S jedne strane ponos, s druge prezir prema žrtvama, na primjer žrtvama u 
Srebrenici. Primjer Srebrenice pokazuje kako preveliki ponos zna dovesti 
ljude na to da nisko padnu. Ponos i poniženje. Ne može se doći do ponosa 
preko poniženja Drugog (može do lažnog ponosa).

U Starom zavjetu čitamo kako su žene nerotkinje (Sara, Rebeka, Ra-
hela) u društvenim odnosima doživjele prezir i poniženje.3

Ponos može biti u odnosu na svoju religijsku tradiciju. U istraživanju 
Koliko se poznajemo, koje je obavio Odbor za sociološke nauke ANU BiH 
(2018) ispitanicima studentima (420 ih je bilo u uzorku sa teritorije cijele 
Bosne i Hercegovine), postavili smo pitanje „Koliko se osjećate pripadni-
kom svoje religije?“. Evo odgovora: „U potpunosti“ 64,9%, „djelomično“ 
17,0%, „nisam siguran“ 4,4 i „ne želi odgovoriti“ 5,0%. Slijedilo je pita-
nje „U kojoj mjeri se osjećate bliskim sa ostalim pripadnicima svoje reli-
gije?“ na koje su studenti odgovorili: „u potpunosti“ 31,9%, „djelomično“ 

2  Muslimani u Bosni su „ljudi tvrde vere i kamenitog ponosa, koji mogu da budu plahi kao 
bujica i strpljivi kao zemlja“, piše Andrić u romanu Travnička hronika (Andrić, 2016: 43).

3  „Biti Srbin, to znači biti historijski nesrećan čovek. Opstanak i napredak Srbina mnogo 
je zahtevan. Prvo svest o svojoj malenkosti i odgovornosti zbog svoje malenkosti... Mi imamo 
kompleks malih. A mali hoće makar u mašti da budu veliki.“ (Ćosić, 2008: 117)
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42,3%, „nisam siguran“ 11,2% „uopće ne osjećam bliskost sa pripadnici-
ma svoje religije“ 4,6% i „ne želim odgovoriti“ 5,8%. Još su dva pitanja 
bila zanimljiva. Na pitanje „Koliko vam je važno što ste pripadnik svoje 
religije?“, 65,5% odgovara „veoma mi je važno“, 13,8% „djelomično mi 
je važno“, 6,2% niti mi je važno, niti mi je nevažno“, 5,4% „uopće mi ni-
je važno“ i 5,6% „bez odgovora“. Studente smo pitali „Kada netko tko ni-
je pripadnik vaše religije kritikuje pripadnike vaše religije, u kojoj mjeri se 
osjećate lično/osobno kritikovanim?“, dobili smo sljedeće odgovore: „To 
doživljavam kao ličnu/osobnu kritiku“ 24,2%, „To djelomično doživlja-
vam kao ličnu/osobnu kritiku“ 34,5%, „To uopće ne doživljavam kao lič-
nu/osobnu kritiku“ 27,5% i „bez odgovora“ 10,4%.

Iz svega naprijed navedenog može se zaključiti da sram, stid, ponos, 
taština spadaju u sferu emocija.4 Riječ je o pojmovima iz područja psiho-
logije. Ima li tu što tražiti sociolog religije (psiholog religije, možda), ili je 
ulazak u tu problematiku za njega kao ulazak u minsko polje. Opća opa-
snost!

Što nam preporučuje Stari zavjet među karakterne osobine: „Ne slije-
di savjete opakih“; „Ne sjediti uz zbor podrugljivaca“ (Ps 1,1); „ne kleve-
tati“ i „ne sramotiti susjeda“ (Ps 15,3-4); „ne davati novac na lihvu“ i „ne 
primati mita“ (Ps 15,5); s prijateljem biti prijatelj i poštenom poštenjem 
vratiti (Ps 18,26); ne sjediti s opakim i ne vraćati podlima (Ps 26,4). „Stidi 
se naslanjati lakte na stol“ (Sir 41,20).

Za nemoralne radnje Talmud drži općenje s udanom ženom, javno sra-
moćenje svog druga i nazivati druga ružnim nadimkom. Slično sv. Pavao 
traži od Kolašana (Kol 3,8-9) da odbace srdžbu, naglost, zloću, psovku, 
sramotne riječi, laž. „Strpljiv budi“, poručuje Kur'an (16, 127). Ženama se 
poručuje da obore svoje poglede, da vode brigu o „stidnim mjestima svo-
jim“, da vela spuste na dojke, da urese svoje ne pokazuju drugima (24, 
31). „Lijepa riječ i isprika vrjedniji su od milostinje koju prati vrijeđanje“ 
(Kur'an 2, 263).

Čini se da je stid, u religijama možda ponajviše vezan za seks. Je li re-
ligija „u potpunosti stidljiva što se tiče seksa“, pita se Boteach (2013: 78). 
Sv. Pavle se gnuša prema seksualnosti, obožava seksualnu apstinenciju, 
slavi celibat, prezire žene. „Sveti Pavle i Sveti Augustin odlično su zna-

4  „Osjećaji su svojstveni svakom čovjeku, ponaosob, nisu zajednički, ne stvaraju se u grupi, 
ali svejedno, ako netko osjeća drukčije od grupe, i ako to pokaže, to će mu promijeniti život“ 
(Jergović, 2015: 197).
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li da ako pitate ljude, radije će se opredeliti za seks nego za molitvu Bo-
gu. Dokazuje li to da je seks ključ za sreću? Prema Svetom Pavlu i Svetom 
Augustinu, nije“ (Harari, 2019: 506). „Isto tako hoću da se žene pristojno 
oblače, da se kite stidom i čednošću…“, čitamo u Novom zavjetu (I Tim 2, 
9-14). Otud i izreka: Najsvetija stvar na svijetu je ne dirati ženu.

Stidno je vjernicima bilo i razgovarati o seksu (osim u ispovjedaoni-
ci). „Rimokatolička crkva, moja Crkva, strukturalno je seksistička: diskri-
minira nauštrb žena time što sve ključne pozicije zadržava za one koji su 
primili svećeničko pravo na ređenje, istodobno onemogućujući ženama 
jednako ređenje“, piše časna sestra Teresa Forcades (2017: 69).

Golo tijelo („golotinja“) se i danas u religijama našeg okruženja (ali 
i ne samo u njima) smatra nečim sramotnim, stidnim. I budizam se pro-
tivi razgolićenju tijela. U likovnoj umjetnosti, u načelu, „stidni trokut“ je 
na neki način prekriven, sakriven na slici ženskog akta ili prikazu ženskih 
likova iz religijskog života.5

Opći religijski leksikon (JLZ) uopće ne donosi odrednice ponos i stid 
(sram). Govori li to samo po sebi koliko se u religijama pridaje pozornosti 
ovim vrijednosnim kategorijama.

„Mračna vremena“: U ovom radu pod „mračnim vremenima“ po-
drazumijevamo ratna vremena na području ex. Jugoslavije. A. Einstan u 
knjizi Moj pogled na svijet piše: „Kad je netko u stanju sa zadovoljstvom 
marširati strojevim korakom, ja ga već prezirem; veliki je mozak dobio za-
bunom, jer za to bi mu bila potpuno dovoljna i leđna moždina. Ta civiliza-
cijska sramota zvana vojska morala bi nestati što je moguće prije. Junaštvo 
po naredbi, besmisleno nasilje i slijepo rodoljubništvo, kako ja sve to silno 
mrzim, kako mi je rat niska i mrska rabota; prije bih se dao sasjeći na ko-
made nego sudjelovati u tom bijednom činu“ (1999: 22). Iskustvo rata „ti-
jesno je povezano sa strahom od nasilne smrti: no upravo je karakteristika 
ratne generacije da je taj strah transponiran u opću tjeskobu o smrti, ili da 
je taj strah postao izgovor za ispoljavanje daleko općenitijeg i centralnijeg 
fenomena tjeskobe“ (Arendt, 2019: 130).

Imaju li religije svoje odgovornosti za događanja u „mračnim vreme-
nima“ (H. Arendt)6 kakva su bila ona 90-ih godina na području ex. Jugo-
slavije? A svi ozbiljniji analitičari tih događanja ukazuju na njihovu odgo-

5  Zanimljiv je bio običaj u Papui da čovjek stavi svoju „stidnu dlaku“ u cigaretu i dadne je 
ženi vjerujući da će to dovesti do njene strastvene povezanosti s njim.

6  Termin „mračna vremena“ u ovom radu preuzeo sam upravo od H. Arendt.
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vornost (bez obzira što ona, možda, nije ista kod svih). A postoji li stida, 
srama, među vodstvom tih religijskih zajednica za ono što se u ime tih za-
jednica (ili u ime te religije) činilo u tim „mračnim vremenima“ (genocid, 
zločini, silovanja, nasilja nad religijskom pripadnošću zarobljenih i odve-
denih u logore, rušenje hramova, tuđih domova…). Moja saznanja, kao 
onoga tko je bio u središtu tih događanja (u Bosni i Hercegovini), nisu op-
timistična. Vidi se odgovornost drugih, p(r)oziva ih se, ali nema i samo-
pokajanja, stida zbog učinjenog. Još sam 2006. godine zapisao: „O onom 
lošem, posebno o zločinu, treba govoriti i pisati ne ni hrvatskim, ne srp-
skim, ne ni bosanskim, nego jezikom savjesti. A ona nalaže stid“ (Cvitko-
vić, 2006: 75).

„Mi u modernu evropsku civilizaciju nećemo ulaziti kroz verske po-
kolje i inkvizicije, kroz pljačke tuđih bogatstava i tuđeg stvaralaštva, kroz 
evropsko 'sveopšte ludilo gonjenja'... Sa Bogom će Srbi biti prisniji... u 
njegovo ime oni neće klati, spaljivati i progoniti…“. Zašto ove misli Do-
brice Ćosića7, predsjednika SR Jugoslavije, nisu bile moto njegovoj solda-
teski koja je harala po Bosni i Hercegovini? Zašto su baš obrnuto radili? 
U svom ratnom Dnevniku zapisao sam, 25. 5. 1992. godine: U ovom ra-
tu pokazali su „građani“ svoje pravo lice. Zar smo živjeli među toliko kri-
minalaca, pljačkaša. Pljačka, krađe, iz prodavaonica i objekata što tko sti-
gne. Nitko se i ne stidi. Ni onaj „gospodin“ koji se, iza ugla u Titovoj uli-
ci, izuo bos, ušao u prodavaonicu cipela, našao sebi odgovarajuće i mirno 
izišao. Ali, to je uradio čak nekoliko puta da bi, onako bosih nogu pobrao 
„simpatije“ slučajnih prolaznika.

U „mračnim vremenima“ zanemaruju se sva pitanja osobnog identi-
teta – jednostavno „kriv“ si po pripadnosti kolektivnom identitetu: jer si 
Bošnjak, Hrvat, Srbin (odnosno musliman, katolik, pravoslavni). Nespo-
sobnost sučeljavanja sa zbiljom prošlosti jednostavno rezultira hipotezom 
o kolektivnoj krivnji (nekad je hercegovačko podrijetlo postalo političkim 
pitanjem, kao danas srpsko u Hrvatskoj). I sam sam, kao Hrvat, osjećao 
duboku nelagodnost, jednu vrstu stida, kad bi se otpočeli razgovori o zloči-
nima počinjenim u vrijeme NDH (mada mi je otac poginuo kao partizan). 
Hoće li mladi naraštaji, recimo Srba, osjećati takvu nelagodu kad budu ču-
li ili čitali o genocidnim stradanjima počinjenim u Srebrenici, ili mladi Hr-
vati slušajući o zločinima u Ahmićima, mladi Bošnjaci slušajući o zločini-
ma nad civilima u Grabovici (itd.) – jer im se ništa ni u obitelji, ni u ško-

7  D. Ćosić, „Porazi i ciljevi“, Beograd, 1972.
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li, ni na vjeronauku o tome nije govorilo (o zločinu kao negiranju temelj-
nih religijskih vrijednosti).

Vratimo se stidu. Čega se treba stidjeti Europa? Stidi li se Europa 
zbog vjerskih progona: židova i muslimana iz Španjolske; protestanata i 
židova iz Francuske; progona židova u Europi u XX stoljeću; jer su židovi 
u vrijeme nacizma morali nositi „značku srama“ (šestokraku zvijezdu, Da-
vidov znak, simbol židovske religije); svoje kolonijalne vlasti koja je sa-
mo u XX. stoljeću rezultirala s više od pedeset milijuna mrtvih; uništenju 
autohtonih kultura u religijama; prebacivanju bogatstva iz kolonija u eu-
ropske prijestolnice...

Ostavimo se Europe, vratimo se u naše okruženje.
Čega se treba stidjeti Crkva8? „Mnogo šta što je ovaj narod smatrao 

dobrim, smatrao je neki drugi porugom i sramotama... Utvrdio sam da se 
ovdje mnogo šta naziva zlim a onda se ukrašava purpurnim počastima“, 
pisao je Niče (1999:96). Tako je bilo i u mračnim vremenima devedese-
tih godina prošlog stoljeća. Sve religijske zajednice „uvučene“ u rat 90-ih 
trebale bi se stidjeti zbog pakla omalovažavanja, klanja i ponižavanja koje 
su Drugima priredili nihovi pripadnici u „mračnim vremenima“; zbog zat-
vora u kojima su Druge pretvarali u „njišuće, pogrbljene kosture, kako se 
smiješno njišu na tima tanašnim nožicama“ (Spiegel, 2020: 171).

Crkva bi se trebala stidjeti jer je postala simbolom „društvene moći, 
bogatstva, novca, dionica, nekretnina, preko politike i fašizma do seksual-
nog nasilja, pedofilije... Da u crkvi ima (vjere) ne bi u njoj bilo ni bogatst-
va, ni politike, ni fašizma“ (Dežulović, 2019: 292).

Teze kako se u ratovima 90-ih bori za vjeru nisu dolazile iz sekular-
nog, već religijskog miljea. O tome sam opširno pisao u knjizi Konfesija 
u ratu (2004). Tako se borba za cjelovitu i neovisnu Bosnu i Hercegovinu 
preimenovala u borbu za islam pa su poginuli muslimani postali šehidi – 
borci za islam. A ostali borci za što? Nisu se valjda borili za islam, već za 
Bosnu i Hercegovinu.

Crkve bi se trebale stidjeti toga jer nisu osudile svećenike koji su u 
„mračnim vremenima“ činili, poticali na činjenje, ili opravdavali zločine 
(osobito one počinjene „u ime religije“). Trebale bi se stidjeti svećenika/

8  Pod pojmom „Crkva“, u sociologiji religije, uobičajeno se misli na religijske zajednice 
zasnovane na kršćanstvu (u islamu nema pojma „Crkva“). Ipak, u ovom radu pojam „Crkva“ se 
odnosi na tri najutjecajnije religijske zajednice na prostorima ex. Jugoslavije (Katoličku i Srpsko 
pravoslavnu Crkvu i Islamsku zajednicu). Još određenije: na neke vodeće osobe iz tih zajednica.
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sveštenika koji su u „mračnim vremenima“ blagosiljali oružje kjim su ubi-
jani ne samo vojnici već i nedužni civili, starci, žene, djeca.9 Trebale bi se 
stidjeti pojedinih svećenika koji veličaju osuđene ratne zločince i priređuju 
im dobrodošlice u crkvenim prostorijama. Stidi li se Crkva toga jer se „na-
kon završetka rata Eichmann isprva skrivao u okupiranoj Njemačkoj, a 
u ljeto 1950. je preko Italije i Vatikana pobjegao u Argentinu zahvaljuju-
ći pomoći biskupa Aloisa Hudala“ (Jasinski, 2018: 48). Istim putem, i uz 
pomoć ljudi iz Vatikana u Ameriku su prebačeni i mnogi drugi zločinci iz 
Drugog svjetskog rata. Je li se Crkva zbog toga stidi? Je li svjetskoj javno-
sti uputila bar izvinjenje?

Crkva bi se trebala stidjeti toga jer je pomagala haške optuženike u bi-
jegu pred zakonom (čitaj: zločince, silovatelje, pljačkaše). Nakon Drugog 
svjetskog rata Pavelića, Artukovića i niz drugih zločinaca (npr. Eriha Li-
saka u prostorijama kaptola u Zagrebu) kojima je omogućeno da tzv. „pa-
covskim kanalima“ pobjegnu u Južnu Ameriku. Ili, pomaganje u skrivan-
ju R. Karadžića, R. Mladićai druge bratije nakon „mračnih vremena“ 90-
ih godina prošlog stoljeća. Zašto nisu štitili Druge od zločina svojih suna-
rodnjaka kao što je to radio fra Viktor Šakić župnik u Bihaću koji je od-
ležao mjesec dana u ustaškom zatvoru jer je 1941. godine intervenirao za 
Srbe (Markušić, 2019: 37).

Crkva bi se trebala stidjeti svojih pripadnika (vojnika u Prijedoru) 
koji su „u mračna vremena“ tražili od muslimana (Bošnjaka) da nose bi-
jele trake oko ruke.10 Zar se ne bi trebali stidjeti crkvene vođe koji svoje 
sugrađane Bošnjake nazivaju „Turcima“ (!). Pa nije ni čudo kad navijači 
banjalučkog Borca (veljača 2020), mnogi među njima rođeni nakon rata 
1991-1995, na nogometnoj utakmici protiv tima Sarajeva uzvikuju „Ubij 
Turčina“ i „Nož, žica, Srebrenica“. Tko ih je odgajao za takvo ponašanje?

9  „U Travniku nema mjesta za Hrvate! Hrvati neka idu u svoju Hrvatsku, a katolici mogu 
ostati. Ovdje žive samo Bosanci: muslimani ili katolici... A onda se gospoda u Sarajevu pita, zašto 
ljudi bježe iz srednje Bosne. Bježe od gorčine i stida jer ne mogu pogledati u svoju osramoćenu 
crkvu. Navalili 'junaci' uz povik o Allahu, provalili u crkvu, polomili križeve, poraskidali slike, 
poodbijali kipovima glave i ruke. Malo im je bilo to pa se popeli u dolačku crkvu i na oltaru pred 
svetohranilištem (najsvetijim mjestom za kršćanina) vršili – nuždu...“, zapis fra Ljube Lucića u 
„Ratnim danima“, nakon obilaska srednje Bosne. v. „Ratni dani“, Sarajevo, 30. srpnja 1993. g. str. 
12-13.

10  Kakav je osjećaj i poniženje nositi takve trake lijepo je zapisala sedamnaestogodišnja 
židovka u svom Dnevniku 1. srpnja 1941. godine: „Danas sam poput svih ostalih… sutra, zajedno 
sa Židovima, morat ću nositi bijeli povez na ruci. Za tebe ću uvijek (za njenog dečka – I. C.) ostati 
ona stara Renia, prijateljica, ali za ostale ću biti netko manje vrijedan, netko tko nosi bijeli povez s 
avom zvijezdom. Bit ću Jude“ (Spiegel, 2020: 144).
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Ima li stida zbog religizacije javnog prostora u multikonfesionalnom 
društvu: podizanje križeva na trgovima i brdima; izvođenje procesija po-
svuda u javnom prostoru; isticanje simbola samo jedne konfesije u javnim 
školama; davanje imena ulicama po religijskim vođama (ne antifašistima 
već onima koji su služili fašizmu i nacizmu); postavljanja panoa s likom 
svetaca ili religijskim porukama uz prometnice; zahtijevanje prava na jed-
nosatnu pauzu petkom za džumu; plaćeno odsustvo za vrijeme obavljanja 
hadža (A zašto i ne? Kad vojska može ići na hodočašća o trošku poreznih 
obveznika, zašto ne bi mogli i civili – samo bi troškovi poreskih obvezni-
ka bili veći); pravo na nošenje odjeće na radnom mjestu koja simbolizi-
ra određenu religijsku pripadnost; obavljanje molitve na radnom mjestu…

Ima li stida zbog zataškavanja pedofilije među svećenstvom; zbog 
ćutanja o ispisivanju slova „U“ u kojeg je umetnut križ (omiljeni ustaški 
simbol) po zgradama diljem Hrvatske i Hercegovine (Nije li to blasfemija 
križa čije umetanje u u ustaški simbol „U“ može vrijeđat vjerska osjećanja 
građana. A crkvena hijerarhija, silni župnici, biskupi, nadbiskupi, kardi-
nali o tome ćute); umanjivanja i minimiziranja, ili preuveličavanja, broja 
žrtava u logoru Jasenovac (ovisno o tomu radi li se o Crkvi zapadnog ili 
istočnog obreda), kao da ubojstvo i jednog čovjeka nije zlo kao da je pobi-
jeno čitavo čovječanstvo, kako poučava islamski pisani izvor; jer djecu na 
vjeronauku uče da su ateisti „nemoralni“, „bezumni“.11

Crkva se treba stidjeti svećenika i časnih sestara koji su, u vrijeme epi-
demije korona virusa, ignorirali savjete medicinskih stručnjaka. Uzdajući 
se u to da su oni „božji ljudi“, te će ih virus zaobići, stvorili su žarišta epi-
demije (Valjevo u Srbiji, Međugorje u Bosni i Hercegovini...)

Zašto da dalje nabrajam kad ja ne pripadam Crkvi? Neka se stide oni 
koji joj pripadaju.

Čega se svi mi trebamo stidjeti? Zbog toga jer smo zaboravili na staru 
curu koja se zove stid. Ne stidimo se. A trebali bismo se stidjeti nasilja ko-
jeg nalazimo u „našim svetim spisima“ (Bibliji, Kur’anu), stidjeti se igra 

11  Pošto su studenti iz našeg istraživanja (i katolici i muslimani i pravoslavni) 
ateiste naveli kao „religiju“ koja postoji u Bosni i Hercegovini, zanimalo nas je što oni 
misle o ateistima. Iznenadilo nas je otkud su dane tako loše karakteristike ateistima kad 
ih u društvu (prema popisu stanovništva iz 2013. godine) ima svega 1,09% i u javnosti se 
uopće ne oglašavaju. Evo kako su ih ocijenili ispitanici: grozni su (14,2%), praznovjerni 
(13,8%), neobrazovani (10,4%), nepristupačni (8,2%), naivni (7,4 %), primitivni (6,2%), 
materijalisti (5,2 %), ekstremni nacionalisti (4,8%), koristoljubivi (4,6%), veoma 
religiozni (4,4%), itd.
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(rata) simbolima koji se vodi po zidovima, tramvajima i trolejbusima (gra-
fitima kojima se veliča ustaštvo, četništvo, socijalizam), iscrtavanje razli-
čitih ideoloških simbola. I tko se toga stidi?

Pojedinac može izbjegavati ponašanja stidan zbog grijeha (rimokatol-
kinja koja izbjegava uporabu kontraceptivnih sredstava). Tu spada i osje-
ćanje stida i gađenja zbog počinjenog prekršaja, osjećanje prezira samog 
sebe, osjećanje bola, potištenosti, bezizlaznosti, opće nelagodnosti, osje-
ćanje nemirenja, ljutnje, ponekad bijesa, strepnje, brige i sl. Svako kršenje 
pravila pristojnosti izaziva osjećaj srama, stida i nelagodnosti.

Svi se trebamo stidjeti jer počinjene zločine opravdavamo time „da je 
Bog tako htio“. Treba se stidjeti katoličkih, pravoslavnih, islamskih tali-
bana. Pošto nisam vjernik, umjesto njih, stidim se sekularnih talibana. Da 
sam vjernik stidio bih se davati ime ekipi na malonogometnom božićnom 
turniru, ili naziv studenskom domu, po imenu osuđenog ratnog zločinca.

Stid me da su groblja, u državama koje su prema Ustavu sekularne, 
ponovo vraćena pod upravu religijskih zajednica koje sad propisuju tko se 
može sahraniti u groblju (samo „pravi“ vjernici; vjernici crkvenog tipa); 
kakve se ceremonije sahrane mogu održati, kakvi nadgrobni spomenici i 
kakvi simboli na njima (od 1976. godine u ex. jugoslavenskim republika-
ma, danas zasebnim državama, groblja su bila pod upravo lokalne zajed-
nice i nije bilo navedenih ograničenja). Sad se ponovo aktuelizira pitan-
je gdje sahraniti one koji oporukom traže sahranu bez religijskog ceremo-
nijala i u okviru uže obitelji; ne žele nikakav religijski niti ideološki sim-
bol na nadgrobnom spomeniku. Malo je gradskih grobalja koja imaju za-
sebne parcele za sahranjivanje pripadnika različitih religija i svjetonazora.

Stidimo li se pritisaka na lokalnom nivou zbog kojih se čovjek osje-
ća posramljen ako ne podržava svoju religiju (osobito u seoskim sredina-
ma). Ili, izlaganja sramu onih koji nisu više „s nama“: ateista, agnostika; 
predrasuda koje smo u „mračna vremena“ širili, ili naslijedili, o „njima“…

Stidimo li se razmjena (na relaciji Srbi-Hrvati-Bošnjaci) uvreda koje 
se odnose na sramotna događanja u „mračnim vremenima“.12

12  U ratnom Dnevniku, 1. 7. 1992, zapisao sam: Znam da bi zaljubljenici u naciju 
rekli da izdajem – svoju majku, grobove, ali kamo sreće da se, ponekad, zastidimo i 
svojih majki i svojih grobova zbog onoga što jedni drugima radimo. Naričemo o 
„demokraciji“ i „slobodi“ (dakako nacionalnoj) a uzajamno se negiramo i istrebljujemo. 
Među nacionalnim vođama previše je pustolova i hazardera koji su započeli riskantnu 
političku igru.
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Čega se još stidjeti? Svog siromaštva; jedenja mesa u vrijeme posta; 
vrijeđanja religijskog simbola susjeda; nepoznavanje elementarnih obre-
da, učenja i prakse religijski drugačijeg; jer smo u ratu pljačkali knjižni-
ce, muzeje po tuđim samostanima i manastirima, rušili njihove hramove. 
Nije ni čudo da su samoubojstvo činili vojnici kako bi izbjegli ne samo 
krivičnu odgovornost, već i sramotu zbog onog što su činili u „mračnimm 
vremenima“.

Je li današnja šutnja rezultat osjećaja stida, krivnje. Ali zašto da dal-
je nabrajam kad ionako nisam vjernik?

Zaključak

„Čistiti pamćenje ne može značiti izbrisati pamćenje, što bi uostalom 
bio uzaludan pokušaj. To znači uspostaviti nov odnos s nekom činjenicom 
iz prošlosti, čija uspomena pritišće savjest kao grižnja, sramota ili obratno 
kao prebrzo prihvaćena suodgovornost. Drukčije rečeno, čišćenje pamće-
nja se smješta na razinu etičkog suda: što se nekad podnosilo, pretpostav-
ljalo, odobravalo, to jest poticalo zbog različitih razloga, slabosti, strasti ili 
što se smatralo u interesu dobre stvari, danas predstavlja predmet opoziva 
jer se u tome prepoznaje nesklad s evanđeoskim zakonom“ (Cottier, 2005: 
88-89). „Najbolji put za sveopšte oslobađanje od krivice jeste zaključak 
kako, budući da su svi krivi, niko nije kriv“, piše Žoze Saramago u roma-
nu Udvojeni čovek (2015: 38). Onda nema ni srama ni stida. Izgleda da je 
i „čast pitanje nekih prošlih vremena“, piše Vladimir Tabašević u romanu 
Zabluda Svetog Sebastijana (2018: 169).

Kao što se na kraju Kafkinog romana Proces kaže „Činilo se da će ga 
stid nadživjeti“ (Kafka, 2018: 262), tako i ja završavam ovaj osvrt riječi-
ma: čini mi se da će me stid nadvladati.

Na kraju, moje kritičke opaske na religijsko vodstvo i religijske insti-
tucije iznesene u ovom kratkom radu, ni u kom slučaju ne znače kritike na 
račun religije (bilo koje).
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IVAN CVITKOVIĆ13

SHAME AND PRIDE IN “DARK TIMES”

Summary:

In the introduction, I briefly look at religion in the post-socialistic society and point 
out that religion provides for more possibilities for interpretation. Further, in my paper, 
I consider interpretations of the terms “embarrassment”, “shame” and “pride” in en-
cyclopaedias about religions.  How pride is viewed in written sources of religions of our 
environment. Where embarrassment, shame and remorse were lost in “dark times” of the 
90ties of the last Century, What should Europe be ashamed of? What churches in ex-Yu-
goslav areas should be ashamed of (they became a symbol of the social power; attribut-
ing a religious meaning to “dark times”; priests who protected and are protecting war 
criminals; relations with members of other religious communities in “dark times”; relig-
iosity of public space etc.). And what relayed to “dark times” and after those times we 
should all be ashamed of (violence in “our” scriptures; violation of the decency rule; jus-
tifying crimes as “God‘s will” “; The Taliban in our own ranks; prejudice about others 
etc.). The conclusion.

Key words: Church, shame, pride, crime, “dark times” 

13  Academy of Science and Arts of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, ivo.
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ZORICA KUBURIĆ1

SLIKA O SEBI IZMEĐU STIDA I PONOSA 
U KONTEKSTU BIBLIJSKIH PORUKA

Rezime

Slika o sebi kao generalizovano iskustvo o sebi u različitim područjima živo-
ta i rada, izgrađuje se sazrevanjem tokom života u interakciji sa kulturnim obras-
cima grupe pripadanja. Erikson ljudski razvoj shvata kao niz unutrašnjih i spolj-
nih konflikata koje ličnost prevazilazi da bi postigla identitet i integritet. Krize se 
javljaju u etapama iz kojih se izlazi sa osećanjem unutrašnjeg jedinstva ili osta-
je u nerazrešenim problemima. Osećanje stida se javlja vrlo rano, već u drugoj 
godini života, u fazi sticanja autonomije kao neuspešan ishod u razvoju identi-
teta. Uspešno razrešenje razvojne krize u fazi razvoja autonomije jeste osećanje 
ponosa, samopoštovanja i volje. Oferova skala slike o sebi nudi strukturu i meru 
zdravog self koncepta koji se nalazi između krajnosti previše negativne slike o se-
bi i stranu previše pozitivne slike o sebi, kao i dimenziju mere psihičkog zdravlja 
u kontekstu adaptacionih sposobnosti i tolerancije na frustraciju. Religijski self 
je još jedna dimenzija koja sliku o sebi sagledava u odnosu na stil života koji je 
povezan sa religijskim učenjima. U ovom radu biće reči o porukama koje su na-
pisane u Bibliji na temelju kojih se gradi razumevanje odnosa prema sebi i vla-
stitim vrednostima. Poruke koje su zapisane u Bibliji u odnosu na stid i ponos bi-
će predmet ovog istraživanja, a metodologija koja će biti korišćena jeste analiza 
sadržaja pisanog teksta.

 Ključne reči: Biblija, stid, ponos, greh, krivica, slika o sebi

Duboka sumnja u dobre namere naših bižnjih, svejedno da 
li ove namere potiču od političara, psihijatara, sveštenika i 

drugih brojnih javnih ličnosti - sumnja kao posledica mnogih 
izneverenih nada i očekivanja - opasno potkopava čovekovu 
ličnost, njegov duhovni, duševni, ali i telesni život i zdravlje. 

Vladeta Jerotić

1  Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Katedra za sociologiju; Centar za empiri-
jska istraživanja religije – CEIR, Novi Sad; Porodični razgovori, Beograd, zoricakuburic@gmail.
com
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Slika o sebi u kontekstu kontinuiranog razvijanja identiteta

Slika o sebi ima svoj kontinuum koji se izgrađuje iz dana u dan i ko-
ja se nadopunjuje i menja u skladu sa realnošću sopstvenog života. Slika o 
sebi trebalo bi da bude koliko toliko realna, odraz sopstvenog života u za-
jednici. Ona je slojevita i u stalnoj dinamici reflektovanja. Formiranje sli-
ke o sebi ima svoje prelomne trenutke a to su oni kada se prvi put susreće-
mo sa sobom pred vlastitim likom u ogledalu. Sledaća faza susreta sa so-
bom odvija se pred licem drugog, značajnog drugog, kada sagledamo se-
be iz perspektive drugog, kada u društvenoj zajednici odmeravamo sebe i 
nadograđujemo svoje razumevanje i vrednovanje sebe u procesu sticanja 
vlastite autonomije. Tada se i stid javlja kao varijanta negativne slike o se-
bi. Potreba sagledavanja smisla života u široj perspektivi otvara još jednu 
prekretnicu, kada se zavesa diže između Zemlje i Neba. Tada je Otkrive-
nje Božije prisutnosti među nama most koji daje posebnu vrednost čove-
ku kao biću. Odgovornost preuzima moć u realizaciji vlastitih potreba te 
se slika o sebi sagledava iz druge perspektive. Iskušenja su uvek prisutna. 
No, uprkos njima, odgovornost za samog sebe čini da predano radimo na 
očuvanju zdravog self koncepta, u ravnoteži i balansu, kako bi naše adap-
tabilne mogućnosti funkcionisale optimalno.

Vladeta Jerotić (1994) naglašava da je Rodžers u svojoj teoriji ličnosti 
stvorio naziv „pojam o sebi“. To je opažanje vlastitog identiteta i odnosa 
između sebe i drugih. To je svest o sebi kao nosiocu bezuslovne vlastite 
vrednosti, vrednosti bez obzira na neurotično stanje, osećanje ili ponaša-
nje. Ovaj pojam o sebi dostupan je svesti, ali nije nužno u svesnosti. Do-
bar psihterapeut omogućava pacijenu da otkrije i doživi svoj „pojam o se-
bi“ ukazujući mu ne samo na negativnu stranu njegove neuroze, nego i na 
ono seme novog u njoj, što će omogućiti ličnosti da se preobrazi.

Nenad Havelka (1992) koristi pojam „svest o sebi“ i kaže da se u ve-
ćini definicija svest o sebi opisuje kao ukupnost opažanja, misli, osećanja, 
ocena i predviđanja o sebi kao iskustvenom objektu, kao učesniku u inte-
rakciji sa fizičkim i socijalnim okruženjem. 

Tatjana Takašmanova-Sokolovska (1993) koristi pojam „slika o se-
bi“ za „self-koncept“ i smatra da psihološke teorije o self-konceptu govore 
svaka o različitim aspektima slike o sebi, služeći se drugačijim istraživač-
kim i pojmovnim inventarima. Svako uopštavanje jednog shvatanja na ce-
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lu oblast nije prihvatljivo jer psihološki teroijski pristupi i koncepti slike o 
sebi nisu alternativni, već pre dopunjavaju jedni druge.

Opačić (1993) smata da razlikovanje samopoštovanja od slike o se-
bi više je teorijske prirode jer se stalno prepliću deskriptivna i evaluativna 
komponenta samopoimanja, te je ova dva koncepta teško odvojeno opera-
cionalizovati. Zato se često ne razlikuju ove dve komponente pa se poisto-
većuje koncept o sebi čas sa slikom o sebi čas sa samopoštovanjem.

Struktura slike o sebi je svakako slojevita i čini se da ima neke cen-
tralne delove koji su bliži samoj suštini bića, dok su drugi delovi perifer-
ni. Međutim, „skidanje“ perifernih delova može da uništi samu suštinu čo-
vekovog bića. Ličnost je celovita organizacija i funkcionalno jedinstvo. 
Slikovito su Kreč i Kračfild (1978) napisali da se čovekovo „ja“, kao i luk, 
sastoji od uzastopnih slojeva. Kada prodremo kroz te sukcesivne slojeve, 
približavmo se centralnim slojevima. Međutim, kao i kod luka, kod koga u 
centru ne postoji ništa kada se svi slojevi oljušte, može biti da ono „ja“ za 
kojim tragamo, uopšte ne postoji bez celine. Jedino možemo govoriti o ne-
ophodnim elementima bez kojih dolazi do raspada sistema. 

Đuro Šušnjić (1982) smatra da se svaki pokušaj čoveka da sebe odredi 
završava stavljanjem tačke na svoj razvoj. U svakom pokušaju da se odre-
di čovek ima nešto nečovečno. Kad neko kaže da je suština čoveka „to“ i 
„to“, onda on vrši redukciju suštine na pojavu (celine na deo), a da toga ne 
mora ni biti svestan. Svaka definicija, a dodala bih i dijagnoza, oduzima 
čoveku nešto od veličine njegove čovečnosti. Život je dugo i teško stva-
ranje ličnosti, jedinka se rađa brzo i sa kratkim bolovima, ličnost se stva-
ra dugo i mukotrpno.

Razvoj slike o sebi prema Eriksonu (1950), tvorcu psihosocijalne te-
orije razvoja ličnosti više je usmeren na objašnjenje osobenosti u emocio-
nalnom razvoju kao i na razvoj onih potencijala koji su genetski dati. Pod 
identitetom Erikson podrazumeva generalnu sliku koju osoba ima o sebi. 
Uobličavanje identiteta odvija se kroz proces simultanog razmišljanja i po-
smatranja putem kojeg jedinka procenjuje sebe u svetlu onoga što ona per-
cipira kao način na koji nju procenjuju drugi (Erikson 1976).

Prva faza u razvoju identiteta realizuje se u okviru prve godine živo-
ta i bazira se na sticanju poverenja. Osećanje osnovnog poverenja je pre-
duslov mentalnom zdravlju i obuhvata pozitivan stav prema sebi i prema 
drugim ljudima. Temelj poverenja je u razvijanju spremnosti deteta da ose-
ti blagodatno prisustvo majke, njene poglede, dodirivanje, osmehivanje, 
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hranjenje, pričanje. Kada se uspešno ostvari susret sa majkom to je od ne-
izmernog značaja za harmonični razvoj i prihvatanje života. Jerotić (1991; 
1994) u uspešno prepoznatom prapoverenju opaža i zametke vere i pretpo-
stavlja da među religoznim ljudima ima više onih kod kojih je „prapovere-
nje“ rano ispunilo svoju funkciju.

Druga faza u razvoju identiteta odvija se u drugoj godini života. 
Osnovne karakteristike su brzo sazrevanje mišićnih struktura, razvoj go-
vora i povećana sposobnost koordinacije pokreta deteta, što mu sve omo-
gućava da se samostalnije odnosi prema zahtevima roditelja. Čitava ova 
etapa predstavlja ostvarivanje autonomije. Prvi koren dečijeg ponosa, sa-
mopoštovanja i volje su rezultat uspešno prebrođenih problema u ovoj ra-
zvojnoj fazi. Stid i sumnja u sebe nastaju kao posledica prerane kontrole 
i nerealnih zahteva koje odrasli postavljaju detetu. Nerealni zahtevi rodi-
telja pretvaraju se u unutrašnju uznemirenost. Ako su ocene drugih o de-
tetu pretežno negativne, moguće je da dete reaguje tako što će biti privid-
no poslušno, poslušno pred roditeljima, ali čim oni nisu u vidnom polju, 
navike se više ne ispoljavaju u ponašanju. Negativne posledice usled stida 
zbog neuspeha da se postignu roditeljski standardi i zahtevi, mogu da idu 
u pravcu negativizma, težnje da se čini suprotno od onoga što roditelji za-
htevaju, ili, pak, u preteranom i preranom razvoju osećanja savesti. Prera-
no razvijanje savesti je negativno sa razvojnog stanovišta zato što deca tog 
uzrasta nemaju razvijenu sposobnost suđenja koja bi im omogućila da se 
zahtevi drugih vrednuju. Moguće posledice u odraslom dobu su pretera-
na orijentacija ka principu reda i zakona u odnosima među ljudima što sve 
vodi u hladnoću, formalizam i legalizam, a samim tim i nemogućnost za-
dovoljavanja niza značajnih potreba (Kuburić, 2014).

Dakle, slika o sebi izgrađuje se postepeno pod uticajem sistema vred-
nosti i normi, očekivanja i shvatanja ljudske prirode, pogleda na svet i ži-
vot. Porodični uslovi koji pospešuju samopoštovanje su pre svega jasna 
komunikacija između roditelja i deteta, zajedničko donošenje odluka i po-
državanje emocionalne ekspresije. Samopoštovanje u detinjstvu najbolji 
je indikator mentalnog zdravlja u kasnijim godinama (Kapor-Stanulović, 
1988).

Istraživanja koja se bave proučavanjem povezanosti između osećanja 
roditeljskog prihvatanja u toku odrastanja i slike o sebi koju razviju ado-
lescenti pokazuju kako se porodična atmosfera odražava na sliku o sebi i 
njihovo psihičko zdravlje (Kuburić, 2009). 
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O tome kako dete uči o sebi, kako sebe prepoznaje u drugima i ka-
ko svoje iskustvo sa sobom integriše u pojam o sebi pisao je Džordž Her-
bart Mid (Mead, 1934). On je jedan od začetnika ideje da je pojam o sebi 
kumulativna organizacija takvih iskustava. Dete uči ono što drugi govore 
o njemu, a najbolje ono što doživljava kao pohvalu. Odrastanjem interna-
lizuje ocene drugih o sebi. Tako dete uči da vidi sebe onakvim kakvim ga 
vide drugi, posebno roditelji. Zavisno od kvaliteta odnosa rodielja prema 
detetu i od percipiranog osećanja prihvaćenosti – odbačenosti od roditelja, 
javlja se osećanj stida i/ili ponosa.

Gde je granica između zdrave i nezdrave slike o sebi

Oferova skala (OSIQ), koju je konstruisao 1962. godine, jedna je od 
svetski najpoznatijih skala za procenu slike o sebi adolescenata (Offer et 
al., 1982). Radeći na istraživanju u kome je trebalo na objektivan i pouz-
dan način odvojiti uzorak zdravih adolescenata od onih sa psihičkim smet-
njama, Ofer je planirao da i operativno definše normalnost. Oferova ska-
la sastoji se od 130 tvrdnji koje su tako organizovane da pokrivaju jeda-
naest područja, grupisanih u pet odvojenih aspekata, koja su najvažnija za 
psihički život. Psihološki self obuhvata skale kojima se procenjuje spo-
sobnost kontrole impulsa, sposobnost da doživi i podnese osećanja na za-
dovoljavajući način i na procenu i doživljaj sopstvenog tela. Socijalni se-
lf obuhvata percepciju interpersonalnih odnosa, njihove moralne stavove 
i profesionalno-obrazovne ciljeve. Ovde je ključna varijabla „moral“, ste-
pen razvijenosti savesti ili super ega, što znači dobro razvijeno osećanje 
dužnosti, odgovornosti i zainteresovanosti za druge. 

Pred licem drugog čovek u sebi prema sebi oseća stid i/ili ponos. Gde 
je mera zdravog i nezdravog odnosa prema sebi i prema drugome? Em-
pirijska istraživanja nam pomažu da dođemo do statističkog određivanja 
granice između zdravog i nezdravog putem mera centralne tendencije i 
vrednosti standardne devijacije. Ako neka pojava ima normalnu raspodelu 
onda se zna granica i količina odstupanja od proseka. Tako se vrednost sli-
ke o sebi određuje u društvenom kontekstu. Međutim, to nije jedina mera. 
Teorijski modeli nam, takođe, pomažu u boljem razumevanju mesta zdra-
ve i nezdrave slike o sebi, kao i u određenju mesta stida i ponosa.

Seksualni self je takođe jedna od ključnih varijabli koja doprinosi ra-
zlikovanju zdravog od nezdravog funkcionisanja slike o sebi. Pitanje pri-
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hvatanja svog polnog identiteta, osećanje u društvu suprotnog pola i pona-
šanje propituju se preko stavova koji se raspodeljuju od izrazite konzerva-
tivnosti do izrazite otvorenosti i slobode u ponašanju, od stidnog do bestid-
nog ponašanja, sputavajuće kontrole do nedostatka mere i kontrole u ovoj 
oblasti. Porodični self meri osećanja prema porodici. Ovde je reč o povrat-
noj informaciji, o stavovima roditelja koje su imali prema detetu. Nezado-
voljstvo porodičnom atmosferom, osećanje odbačenosti je na negativnom 
kraju slike o sebi dok je topla porodična atmosfera prihvatanja drugog u 
kojoj se otvoreno razgovara varijabla na pozitivnom kraju dimenzije po-
rodičnog selfa.

Kakav je svet koji nas okružuje? Kako izaći na kraj sa svim nega-
tivnostima koje se pojavljuju od porodice do društvene i prirodne sredi-
ne? Mera psihičkog zdravlja upravo se ispituje varijablom adaptacionog 
selfa. Savladavanje frustracija, završavanje domaćih zadataka, podnoše-
nje osujećenja, prilagođavanje novim okolnostima bez psihopatoloških 
simptoma je iskustvo koje razvija i održava zdravu sliku o sebi. Pretera-
ni stid sputava, negativno utiče na adaptaciju i rešavanje problema, dok 
s druge strane potpuni nedostatak stida nema kočnice pred neadekvat-
nim načinom rešavanja problema. Zato su varijable slike o sebi postav-
ljene dimenzionalno na skali procene kojom se meri stepen procenjene 
adekvatnosti u određenim konkretnim primerima. I u ovom slučaju psi-
hičko zdravlje u svim svojim komponentama odmerava se kontekstualno 
u društvenoj sredini i daje statistički model normalnosti. Za kvalitativnu 
analizu slike o sebi, za pronalaženje pravog mesta na kome stid i ponos 
imaju svoje konkretno određenje, obratićemo se pisanom tekstu na kome 
se temelji monoteizam. 

Analiza sadržaja Biblije u odnosu na reči „stid“ i „ponos“

Stid i ponos su ključne reči od kojih polazim u ovom radu u potrazi 
za kulturnim obrascima koji iste reči stavlja u pozitivan ili negativan kon-
tekst. Kako su pisci Biblije koristili ove reči u opisu pojedinih događa-
ja i kakve poruke nose reči „stid“ i „ponos“? Da li je slika o sebi kod reli-
goznih pozitivnija, budući da se osećaju kao deca Božija, ili je negativni-
ja, budući da su više svesni vlastite grešnosti jer se odmeravaju u odnosu 
na Božije zapovesti i preporuke? 
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Analizom sadržaja pisanog teksta Biblije, pretraživanjem reči stid i 
ponos hronološkim redom pokušaću da približim kontekst biblijskog na-
rativa na kome se grade generacije onih koji čitajući Bibliju i grade vlasti-
tu sliku o sebi. Koliko su druge emocije povezane sa stidom i ponosom? U 
koje ogledalo se ogledaju oni koji se stide i oni koji za stid ne znaju?

Reči koje su slične stidu su brojne, a najčešće se koristi sram, potom 
postiđenost, stidljivost, bruka, sramota, poniženje, osramoćenje, obešča-
šćenje, diskreditacija, obeščašćenost, ljaga, diskreditovanost, blam, bla-
maža. Još brojniji su sinonimi za ponos: gordost, oholost, dostojanstvo, 
dignitet, obraz, poštovanje, pouzdanje, držanje, časnost, čast, uobraženje, 
osornost, nadmenost, obesnost, drčnost, obest, bezobzirnost, drskost, izve-
štačenost, naduvenost, umišljenost, arogancija, arogantnost, razmetljivost, 
pretencioznost, grubost, prepotencija, sujeta, drzovitost, samodopadnost, 
samoljubivost, samoljublje, sujetnost, kočopernost, visokoparnost, narci-
soidnost, samodivljenje, hvalisavost, fantazija, pokondirenost, bahatost, 
bezočnost, nadutost, bezobrazluk, osionost, taština. 

Prema novom savremenom prevodu Biblije i prema prevodu Đure 
Daničića i Vuka Karadžića, pokušaću da približim segmente u kojima se 
spominju samo reč „stid“ i reč „ponos“. Putem pretraživanja u programu 
MAXQDA, uviđamo da se češće pominje sram (232 segmenta koristi reč 
sram) od reči stid koja se spominje 100 puta. Ponos ima svoje mesto u 56 
segmenata dok oholost 37.

U ovom radu pažnju želim da usmerim samo na dve reči i njihov kon-
tekst, na reč stid i na reč ponos. Citiraću segmente u kojima se reči pojav-
ljuju i navesti neka od mogućih razumevanja poruke. Budući da se neki 
motivi češće pojavljuju, u radu ću samo navesti prvo pojavljivanje, ili ne-
ko od njih koje jasnije prikazuje sam kontekst.

Stid
Na samom početku stida nije bilo. To rajsko stanje čoveka kao bića 

bez stida, bez straha, bez krivice, bez znanja, kratko je trajalo. Spoznajom 
sve se promenilo. Reč „stid“ u Bibliji otpočinje svoje prisustvo negacijom 
stida koji se odnosi na golo telo muškarca i žene. Oboje su bili goli, čovek 
i njegova žena, ali se nisu stideli (1. Moj. 2, 25). Tako u početku života i 
bebe i mala deca ne znaju da se stide svog golog tela. Tokom života nau-
če da pokrivaju i skrivaju pre svega svoje reproduktivne organe. Da li je 
reč o tajni života koja se tu krije, ili je reč o Zavetu s Bogom, na Savezu u 
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reprodukciji života na Zemlji? Ovo je savez između mene i vas, i tvog po-
tomstva posle tebe, savez kog ćete se držati: Svako muško među vama ne-
ka bude obrazano (1. Moj. 17. 10).

Slika vlastitog tela pred ogledalom drugog je veoma važna dimenzi-
ja self koncepta, i posebno kod religioznih osoba izaziva značajno više ne-
zadovoljstva vlastitim telom u odnosu na one koji nisu religiozni (Kubu-
rić, 2009). Telo, golo telo, nosilac je seksualnog nagona, privlačnosti koja 
nije kompatibilna sa stidom. Ipak, istraživanja self koncepta adolescena-
ta na 11 varijabli, pokazuju da je najveća razlika između eksperimentalne 
grupe (religiozni adolescenti) i kontrolne grupe (opšta populacija adoles-
cenata) po pitanju stavova prema seksualnosti. Religiozni mladi ljudi ne-
guju konzervativnost i oprez, dok je opšta populacija otvorenija i sklonija 
seksualnim slobodama.

Opis kolektivnog stida pronalazimo u događaju kada je car David iz-
gubio sina Avesaloma, i dok je iskazivao svoju bol, ljudi su saosećali s 
njim. Reč stid se koristi u kontekstu skrivanja od drugog zbog vlastite sla-
bosti. Kontekst događaja povezan je s borbom, te je stid osećanje onih ko-
ji su pobegli iz boja: Ljudi su tog dana kradom ulazili u grad, kao što kra-
dom idu oni koji se stide jer su pobegli iz boja (2. Sam. 19, 3). U prevodu 
Đure Daničića stoji: I narod se u onaj dan krijaše ulazeći u grad kao što se 
krije narod koji se stidi kad pobegne iz boja. 

Primer kako se od stida dolazi do radosti pronalazimo u stihovima ko-
ji opisuju praznovanje pashe u Jerusalimu kada su se sveštenici i Leviti po-
stideli. A sveštenici i Leviti su se postideli pa su se posvetili i prineli žrtve 
paljenice u Gospodnji dom. Daničićev prevod glasi: a sveštenici i Leviti 
postidevši se osveštaše se, i unesoše žrtve paljenice u dom Gospodnji (2. 
Dnev. 30, 15). U nastavku čitamo: koja da je funkcija stida pokajanje posle 
koga dolazi veselje: Tako se veselio ceo Judin zbor, sveštenici i Leviti... U 
Jerusalimu je vladalo veliko veselje... Na kraju su levitski sveštenici ustali 
i blagoslovili narod. Njihov glas je bio uslišen i njihova molitva je doprla 
do Božjeg svetog prebivališta, do nebesa (2. Dnev. 30, 25-27).

Stid i sramota i tuga i krivica koju je osećao prorok Jezdra zbog toga 
što nije bilo razlike u gresima između naroda i sveštenstva i glavara, ko-
ji su i prednjačili u gresima i sklapali brakove koji su ih odvajali od Boga 
dovela je do pokajničke molitve: Tada sam rekao: „Bože moj! Stidim se 
i sramota me je da podignem lice k tebi, Bože moj! Jer su se prestupi na-
ši namnožili preko glave naše i krivica je naša doprla do neba“ (Knjiga 
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Jezdrina, 9, 6). Prorok prepoznaje da ih je Bog prepustio njihovoj sramo-
ti i krivic radi bezakonja i prestupa zapovesti. Prorok posreduje u molitvi 
i zaključuje: Evo mi smo pred tobom s krivicom svojom, premda se ne mo-
že stajati pred tobom za to (Jez. 9, 15). I prorok je plakao i postio, i narod 
se skupio i plakao i reforma je otpočela. U ovom kontekstu prepoznajemo 
ulogu proroka, ulogu onoga ko se direktno obraća Bogu i moli za narod, 
ne izdvajajući sebe kao bezgrešnog, već se identifikuje i moli pokajničku 
molitvu svestan da ih je krivica razdvojila od Boga, ali on ipak stoji jer se 
iskreno kaje i veruje da je milost pretežnija od pravde. 

Priča o Jovu zaslužuje posebnu pažnju. Spominje se stid i sramota bez 
krivice čoveka koji pati i nedostatak stida onih koji ga ukoravaju i traže na 
njemu krivucu. Zašto pravedni ljudi stradaju večito je pitanje: Tada Jov re-
če: „Dokle ćete mučiti dušu moju, I satirati me rečima? Već ste me deset 
puta ukorili, i nije vas stid što ste tako okrutni prema meni. Ako sam i po-
grešio, na meni ostaje greška moja. Ali ako se vi oholo na mene podižete, i 
govorite da zaslužujem sramotu svoju, onda znajte da me je to Bog zaveo, 
i da je svoju mrežu lovačku oko mene obavio (Jov 19, 1-6). Daničićev pre-
vod u petom stihu opisuje oholost Jovovih prijatelja sledećim rečima: Ako 
li se još hoćete da dižete na me i da me korite mojom sramotom, onda znaj-
te da me je Bog oborio...

Najveći broj segmenata u kojima se pojavljuje stid nalazi se u Psal-
mima i u Knjizi proroka Isaije. Izdvajam samo neke delove koji doprino-
se razumevanju varijacija osećanja stida. Psalmista se moli: Gospode, ti si 
utočište moje. Ne daj da se ikada postidim. Daničićev prevod glasi: U tebe 
se, Gospode, uzdam; nemoj me ostaviti pod sramotom dovijeka (Ps. 31, 1). 
Gospode, ne daj da se postidim, jer tebe prizivam. Nek se zli postide, nek 
zamuknu u grobu. Nek zaneme usne lažljive, koje protiv pravednika neo-
buzdano, oholo i prezirno govore (Ps. 31, 17-18). Lek za stid nalazi se u 
podignutom pogledu ka Bogu: Zablistali su oni koji su gledali u njega, li-
ca se njihova ne mogu postideti (Ps. 34, 5). Malo drugačiji prevod daje Da-
ničić: Koji u njega gledaju prosvetljuju se, i lica se njihova neće postidje-
ti. Ova ontološka varijanta lekovitosti za ljudsku dušu jeste gledanje u lice 
Božije, lice ljubavi koja oprašta i prihvata onoga koji se kaje. Prosvetljenje 
i oboženje su kategorije duhovnog razvoja slike o sebi pred licem Božijim.

Druga vrsta lekovitosti za stid, ili bolje reći prevencija stida, nalazi se 
u sledećim stihovima: O, kad bi putevi moji postojani bili da se držim pro-
pisa tvojih! Tada se postideo ne bih, pazeći na sva uputstva tvoja (Ps.119, 
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5-6). U Daničićevom prevodu koriste se reči naredbe i zapovesti: Kad bi 
putovi moji bili upravljeni da čuvam naredbe tvoje! Onda se ne bih posti-
dio, pazeći na zapovijesti tvoje. Psalmista smatra da oholi treba da se sti-
de: Nek se postide oholi; jer me bez krivice oboriše. Ja razmišljam o zapo-
vijestima tvojim (Ps. 119, 78).

Deca su u Bibliji predstavljena kao Božiji dar roditeljima, ona su 
izvor ponosa: Kao strele u ruci junaka, takva su deca u mladosti. Srećan 
je čovek koji je njima napunio oružje svoje. Neće se postideti, jer će go-
voriti neprijateljima na vratima (Psalam 124, 4-5). S druge strane, be-
la kuga kad se dogodi u narodu, stid je na vratima: Stidi se, Sidone, mor-
ska tvrđavo, jer more govori: Ne hvataju me porođajni bolovi i ne pora-
đam se, ne odgajam mladiće i ne podižem devojke (Is, 23,4). Ako su de-
ca dar od Boga, ko je odgovoran ako se ne rađaju, sudija ili prestupnik? 
U produžetku prorok Isaija kaže: Gospod je nad vojskama to smislio, da 
osramoti ponos svake slave i da poništi sve slavne na zemlji (Is. 23,9). 
Prorok Isaija oglašava dobru vest za svoj narod: Ne boj se, jer se nećeš 
osramotiti, i nemoj se stidjeti, jer nećeš biti prijekorna, nego ćeš zabo-
raviti sramotu mladosti svoje i prijekora udovištva svojega nećeš se vi-
še sjećati (Is. 53, 4).

Prorok Jeremija piše da je nasilje u gradu uzelo maha i pita se da li se 
stide oni koji nasilje čine: Da li se stide zbog gadosti koje su činili? Nima-
lo se ne stide, niti za stid znaju. Zato će pasti s onima koji padaju, posrnu-
će kad ih pozovem na odgovornost, kaže Gospod (Jeremija 6, 15). Prorok 
Sofonije (3,5) kaže da nepravednik ne zna za stid. Prorok upućuje radosnu 
vest narodu i upućuje na dan kada se neće stideti niti će se oholo uzdizati: 
Tog dana nećeš se stideti zbog svih dela svojih kojima si mi zgrešio, jer ću 
tada iz tebe ukloniti ohole hvalisavce, i nikada se više nećeš oholo uzdiza-
ti na svetoj gori mojoj (Sofonije 3,11).

Poruka Staroga zaveta ukazuje da su svi ljudi sagrešili, ali razlika je 
u tome što se jedni stide jer imaju savest i teže ka pravdi i zakonu, s dru-
ge strane nepravedni se ne stide, lažno se predstavljaju i krivicu prenose 
na druge. Stid je neprijatno osećanje koje se može izbeći držanjem Božijih 
saveta i zakona. Obredni zakoni su doprinosili čišćenju krivice i oslobađa-
nju od stida putem pokajanja i prinošenja obrednih žrtava.

Novi zavet unosi snažno zajedništvo i osećanje jedinstva, jednakosti 
i duhovnog pripadanja. U tom kontekstu pojavljuje se reč stid: Jer ko se 
postidi mene i mojih reči u ovom preljubničkom i grešnom naraštaju, i Sin 
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čovečiji će se postideti njega kad dođe u slavi svog Oca sa svetim anđeli-
ma (Marko 8,38). Apostol Pavle izjavljuje: Jer se ne stidim jevanđelja Hri-
stova; jer je sila Božija na spasenje svakome koji veruje, a najprije Jevre-
jinu i Grku (Rim, 1,16).

Poslanica Jevrejima naglašava da je Bog na različite načine ljudima 
govorio preko proroka, danas govori preko sina koji se ne stidi da nazove 
braćom one koje posvećuje budući da svi pripadaju istom ocu: Jer i onaj 
koji posvećuje i oni koje on posvećuje - svi su od istog oca. Zato se on ne 
stidi da ih zove braćom (Jevr. 2,11).

U Jevrejima poslanici, u kontekstu govora o ljudima kojima je vera u 
Boga bila smisao života, koji su tvrdo čekali ono čemu su se nadali, spo-
minje se Bog koji se ne stidi biti njihov Bog: Ali oni sada žude za boljim, 
to jest nebeskim; stoga se Bog ne stidi nazvati njihovim Bogom, jer im je 
pripremio grad (Jev. 11,16).

Poruka u Novom zavetu je jasna – oni koji imaju čistu savest nema-
ju čega da se stide. Iako se dešava da dobri ljudi stradaju, uz Božije dopu-
štenje, bolje je da stradaju čineći dobro nego čineći zlo: Sačuvajte čistu sa-
vest, kako bi se oni koji s omalovažavanjem govore o vašem dobrom živo-
tu u Hristu postideli zbog onoga što govore protiv vas. Jer je bolje da stra-
date zato što činite dobro, ako je to Božja volja, nego zato što činite zlo (1. 
Pet. 3, 16-17). Dobro i zlo odnosi se na ponašanje i ljudske postupke a ne 
na versku pripadnost, i ako neko strada zato što je hrišćanin, ne treba da se 
stidi. Stid bi trebalo da osećaju, ako mogu, oni koji imaju nečistu savest: 
Ali neka niko od vas ne nastrada kao ubica ili lopov ili zločinac ili zato što 
se meša u tuđe poslove. Ali ako strada zato što je hrišćanin, neka se ne sti-
di, nego neka slavi Boga noseći to ime (1. Pet. 4, 15-16).

U Judinoj poslanici čitamo paralelno dve istorije, istoriju zla i istoriju 
ljubavi. Apostol podseća, iako zna da svi dobro to znaju, kako pokvareni 
ljudi, govoreći pogrdno o onome što zapravo i ne poznaju dobro, upadaju u 
sve veću pokvarenost idući putem koji je Kain davno započeo. Oni su kao 
divlji morski talasi koji kao penu izbacuju ono čega bi trebalo da se stide 
(Judina poslanica 1,13). To su ljudi koji prigovaraju, koji se žale na svoje 
životne okolnosti, koji žive po svojim željama i čija usta oholo govore, koji 
se ulaguju istaknutim ljudima radi vlastite koristi (Judina poslanica 1,16).

Poruka Biblije jeste da je stid posledica pada u greh. Stid je osećanje 
koje ima funkciju povezivanja sa savešću u pokretanju procesa pokajanja 
i popravljanja. 
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I Biblija i psihologija se slažu da je rajsko stanje bilo ono u kome ni-
je bilo stida. Stideći se sebe kao bića ili svojih konkretnih misli, pobuda ili 
postupaka, čovek se čisti od zla i vraća u dostajanstvo čoveka.

Pitanje koje je bitno za proces vaspitanja dece jeste kada su deca zre-
la da se stide, tj. kada je njihova savest dovoljno zrela da procenjuje šta je 
dobro a šta zlo. Kada su naša deca sposobna da preuzimaju odgovornost 
za sebe i da osete stid kao moralnu kategoriju. Da li je kognitivna zrelost 
preduslov emotivnoj i moralnoj zrelosti. 

Sa aspekta psihoterapije sa stidom se treba suočiti, stid treba izdrža-
ti, podneti bol te potom prihvatiti činjenicu da nismo savršeni, iako to sil-
no želimo. Ako nismo mi savršeni, onda lakše podnosimo krivicu drugog, 
lakše opraštamo i sebi i drugima i lakše prihvatamo Božiju pomoć u spa-
senju.

Ponos
Ljudi koji su religiozni, koji veruju u Boga, imaju još jednu realnost 

u kojoj sebe odmeravaju u odnosu na Božiju poruku. Čini se da se sve 
menja kada čovek prihvati da je dete Božije kao biće. Tada se slika o se-
bi znatno modifikuje i proširuje. Tada čovek, kao da počinje da diše pu-
nim plućima, od stida do ponosa, od vlastite praznine do potpunog ispu-
njenja smisla. Čovek postaje odgovoran pred licem neba i sagledava sebe 
u širem kontekstu koji nadilazi ograničenja perceptivne realnosti. Tada se 
stid zbog vlastite grešnosti pretvara putem pokajanja u osećanje ponosa. 
Ta pozitivna poruka Božije bezuslovne ljubavi i ponuđenog spasenja omo-
gućava zdravo osećanje ponosa i radosti koja se više ne oslanja na vlasti-
to ja jer dobija još jedno krilo koje omogućava letenje, a to je Božije „ja“. 

Tako nekima pođe za rukom da ojačaju sebe kada saznaju za Boži-
ju bezuslovnu ljubav, za požrtvovanost u procesu spasenja, za Božije be-
zuslovno prihvatanje. To je uzrastanje koje nadoknađuje roditeljske propu-
ste, to je osamostaljivanje koje se više ne bazira na društvena ograničenja i 
hetorenomnu moralnost, već na moralnu savest koja se meri prema univer-
zalnim vrednostima. Ljudi koji stoje uspravno pred Bogom sposobni su da 
svoje osećanje stida iznova pretaču u pokajanje i popravljanje, što podseća 
na dečije prohodavanje u fizičkom smislu, s poverenjem u Božiju dobrotu.

Kao što teorijski model koji je ponudio Erikson (1950; 1976) pred-
viđa prvu fazu razvoja poverenja u roditelje i život, tako je i apostol zapi-
sao da bez vere nije moguće ugoditi Bogu; jer onaj koji hoće da dođe k Bo-
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gu valja da veruje da ima Bog i da plaća onima koji ga traže (Jevrejima 
11,6). Druga faza duhovnog života jeste upravo autonomija. I pored svesti 
da Bog postoji, čovek živi slobodno kao jedinstveno i neponovljivo biće, 
padajući i ustajući pred svojom savešću. To su oni velikani Biblije koji su 
spremni da stoje pred carevima i da samostalno donose odluke, ne primo-
ravajući Boga da uradi ono što oni hoće već se oslanjaju na svoju savest 
i svoju odluku za svoje postupke: Eto, Bog naš, kojemu mi služimo, može 
nas izbaviti iz peći ognjene užarene; i izbaviti nas iz tvojih ruku, care. A i 
da ne bi, znaj, care, da bogovima tvojim nećemo služiti niti ćemo se poklo-
niti zlatnome liku, koji si postavio (Danilo 3, 17-18).

Zdrav ponos se oslanja na realnu sliku o sebi koja je izgrađena u od-
nosu ljubavi. Nezdrav ponos je lažna slika o sebi, koja se ne oslanja na re-
alnost već na laži i lažnom predstavljanju. Jasno je da kada čovek spo-
zna duhovnu dimenziju života, tada su i zamke veće, skliznuća za psihič-
ko zdravlje su brojnija. Održavanje ravnoteže u psihičkoj stabilnosti mo-
guće je ako se neguje realna slika o sebi, što podrazumeva otpornost na ra-
zočarenja u sebe kada se ne uspe realizovati idealna slika o sebi u svakod-
nevnoj realnosti. Niko više nije u stanju da prezire sebe kao onaj ko sebe 
sagledava u prisustvu Boga. U tom ogledalu pred Božijim zakonom, pred 
Božijom veličinom, stid, umesto da se izleči i preobrazi, može skliznuti u 
samoprezir, samoodbacivanje, samodestrukciju. S druge strane, iskušenja 
su još veća, kada čovek osnažen u Božijoj prisutnosti, zaboravi na realnost 
i sebe obuče u oreol svetosti koji podseća na balon ispunjen maštom bez 
realnog pokrića. Tada i Bog postane dalek, jer je Idealno ja ispunilo sve 
praznine i uvelo skliznuće u samoobožavanje. „Onaj koji upadne u neki 
veći greh možda oseća sramotu, jad i potrebu za Hristovom blagodaću, ali 
oholost ne oseća nikakvu potrebu i tako zatvara srce Hristu, kao i beskraj-
nim blagoslovima koje je došao da daruje“2 (White, 1892: 30).

Iskušani ponosom vide sve dobro što čine i smatraju da su dostoj-
ni spasenja; upoređujući se s drugima sebe doživljavaju da su bolji i da ti-
me zaslužuju spasenje. Međutim Biblija kaže: Ne za dela pravedna koja 
mi učinismo, nego po svojoj milosti spase nas banjom preporođenja i ob-
novljenjem Duha Svetoga (Titu 3, 5). Ponositi zahvaljuju Bogu što nisu 
kao svet oko njih. Međutim, mudri Solomun kaže: Mrzak je Gospodu ko 

2  He who falls into some of the grosser sins may feel a sense of his shame and poverty and 
his need of the grace of Christ; but pride feels no need, and so it closes the heart against Christ and 
the infinite blessings He came to give.
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je god ponosita srca, i neće ostati bez kara ako će i druge uzeti u pomoć 
(Priče 16, 5).

Greh ponositih je što ne podnose ni kritiku niti krivicu i što je prenose 
na druge jer im je teško da priznaju da su pogrešili i još teže da traže opro-
štenje. Ponositi nastoje da se usredsrede na tuđe propuste i slabosti. Među-
tim, pomirenju s Bogom prethodi pomirenje s bratom: Zato dakle ako pri-
neseš dar svoj k oltaru, i onde se opomeneš da brat tvoj ima nešto na te, 
ostavi onde dar svoj pred oltarom, i idi pre te se pomiri s bratom svojim, pa 
onda dođi i prinesi dar svoj (Matej 5, 23-24). Ponositi moraju da pokažu 
da su u pravu i da sačuvaju čast pa makar i ne bili u pravu. Međutim, poru-
ka Biblije je: Jer je bolje, ako hoće volja Božija, da stradate dobro čineći, 
negoli zlo čineći (1. Petrova 3, 17). Ponositi često zauzimaju odbrambeni 
stav kada ih kritikuju i ne žele da drugi znaju da su napravili grešku ili uči-
nili nešto loše, zaboravljajući da koga ljubi Gospod onoga kara, i kao otac 
sina koji mu je mio (Priče 3, 12).

Ponositi ljudi imaju problema kada su u pitanju drugi ljudi, bilo oni 
„ispod“ njih ili oni „iznad“ njih. Za „male ljude“ oni su prezauzeti da bi 
primetili ili brinuli o njima jer nemaju koristi. Hrišćanski moral, pak, na-
laže brigu o malima: I odgovarajući car reći će im: zaista vam kažem: kad 
učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste (Matej 25, 
40). Ako i učine dobra dela, ponositi misle o sebi i tome koliko su oni ne-
zamenljivi, zaboravljajući da dobrota dolazi iz svog izvora: Jer je Bog što 
čini u vama da hoćete i učinite kao što mu je ugodno (Filibljanima 2, 13). 
No, ponositi imaju problem i sa autoritetom, teško mogu da služe i da se 
pokoravaju drugima i posebno su skloni kritikovanju ljudi i prigovaranju 
onima koji imaju autoritet i visok položaj. Zaboravljaju na reči Hristove: I 
koji hoće među vama da bude prvi, da vam bude sluga. Kao što ni Sin Čo-
večiji nije došao da Mu služe, nego da služi i da dušu svoju u otkup da za 
mnoge (Matej 20, 27-28).

Ponositi kada priznaju svoje grehe Bogu ne priznaju određene grehe, 
već generalizovano traže da im se oproste svi gresi, ako su grešni, mada 
oni u to sumnjaju. Savet apostola je: Ispovedajte dakle jedan drugome gre-
he, i molite se Bogu jedan za drugoga, da ozdravljate; jer neprestana mo-
litva pravednoga mnogo može pomoći (Jakov 5, 16). Taj nedostatak uvi-
da u konkretne probleme već beg u generalizaciju na „sve“ ili „ništa“ i či-
ni da ponos opstaje. Licemerstvo se događa iz potrebe da budu ugledni a 
ne osramoćeni pred ljudima i zato se često oblače u samopravednu spo-
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ljašnost, zaboravljajući da Bog nije čovek: Čovek gleda što je na očima, a 
Gospod gleda na srce (1. Samuilova 16, 7).

Kao i sa stidom i s ponosom imamo dve strane, pozitivnu i negativnu. 
Dobar ponos se temelji na realnoj slici o sebi, negativan ponos na željenoj 
slici. Tako umišljenost ne dozvoljava samoprihvatanje jer beži od realnog 
ja u idelano ja, a ono je kao u pirči o narcisu, samo odraz lica u jezeru, a 
ne samo lice.

Zaključak

Slika o sebi je veoma važna odrednica svake ličnosti. To je naše umet-
ničko delo kome su temelje postavili naši roditelji, ujedno i pre njih po-
stavio je Bog u koga roditelji veruju na način kako su ga razumeli. Toj po-
četnoj i datoj podlozi iskustvom dodajemo detalje iz dana u dan četkicom 
izrečenog i kazanog iz usta onih kojima verujemo. Na tom temelju dodaje-
mo iz dana u dan boje radosti i zadovoljstva sobom, životom, svetom i Bo-
gom, i/ili boje nezadovoljstva, stida i skrivanja.

Poruka Biblije je da u početku nije bilo stida, i da ga neće biti na kra-
ju. Između početka i kraja borba se odvija između dobra i zla. Izgradnja re-
alne slike o sebi zadatak je pred kojim stoji svaki pojedinac s ciljem da ne 
posrne niti da se izdigne. Gledanjem u lice Božje stid se topi jer se preme-
šta fokus s grešnog bića na bezgrešno, sa smrtnog tela na besmrtno. Ponos 
se gradi na prihvatanju i pohvali, stid na pokudi i kritici.
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ZORICA KUBURIĆ3

THE IMAGE OF SELF BETWEEN SHAME AND 
PRIDE IN THE CONTEXT OF BIBLE MESSAGES

 Summary

The image of self (self-concept) as a generalized experience of self in different ar-
eas of life and work, is built by maturing during life in interaction with the cultural pat-
terns of the groups where we belong. According to Erickson, human development can be 
understood, as a series of internal and external conflicts that a person overcomes in or-
der to achieve identity and integrity. Crises occur in stages from which one emerges with 
a sense of inner unity or remains in unresolved problems. Feelings of shame appear very 
early, already in the second year of life, in the phase of acquiring autonomy as an unsuc-
cessful outcome in the development of identity. Successful resolution of the development 
crisis in the phase of autonomy development is a feeling of pride, self-respect and the 
will. The self-image scale created by Ofer provides and offers the structure and measure 
of a healthy self-concept that lies between the extremes of an overly negative self-image 
and the side of an overly positive self-image, as well as the mental health dimension in 
the context of adaptability and frustration tolerance. Religious self is another dimension 
that perceives the image of self in relation to the lifestyle that is associated with religious 
teachings. This paper will present the messages written in the Bible that were built on the 
understanding of the attitude towards self and one’s own values. The messages written in 
the Bible in relation to shame and pride will be the subject of this research, and the meth-
odology that will be used is the analysis of the content of the written text.

Key words: The Bible, shame, pride, sin, guilt, self-image

3  University of Novi Sad, Faculty for Philosophy, Department for Sociology; Center for 
Empirical Research on Religion – CEIR, Novi Sad; Porodični razgovori, Beograd, zoricakuburic@
gmail.com





СТАМЕНКО ШУШАК1

КО ТИ КАЗА ДА СИ НАГ, АДАМЕ?

Резиме

Стид представља универзални појам који је карактеристичан само за људ-
ски род. Јавља се после пада првога човека и као такав се укорењује у људски архе-
тип. Има тенденцију с(а)кривања и праћен је осећајем кривице и страха. У чове-
ку је присутан од самога зачећа и прати га до исхода душе. Описују се различити 
начини испољавања и с(а)кривања стида. Стид најчешће ангажује човеков его и у 
таквом односу не може бити надиђен. Једино када се прожме кроз целу личност 
човека у заједници са ближњим и са Богом, стид може да дâ спасоносне плодове.

Кључне речи: стид, грех, гордост, кривица, личност, индивидуа

„Откриће се нагост твоја, 
и видеће се срамота твоја”

(Исаија 47, 3)

Стид представља универзални појам који је карактеристичан са-
мо за људски род. Предмет је изучавања многих наукâ, а понајвише 
социологије, психологије, философије, теологије и медицине. Пред-
ставља општу појаву у друштву која се на свакодневном нивоу ис-
пољава на различите начине. Са друге стране, стид је и релативна ка-
тегорија. Нешто чега би се човек источног поднебља и културе пости-
део, не погађа на исти начин човека који живи хиљаде километара за-
падно од њега.

Данас је веома честа појава да у медијима, часописима и литера-
тури наилазимо на постпродукцијски обрађене фотографије, на који-
ма су одређеним особама и у одређеним условима црним тракама или 
замагљеним (блурованим) површинама прекривени одређени делови 

1  Редовни професор Медицинског факултета, Униврзитет у Новом Саду, Директор 
Клинике за кардиоваскуларну хирургију Института за кардиоваскуларне болести Војводине, 
Сремска Каменица, prof.susak@me.com
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тела (очи, цело лице, подручје гениталија, неко оболело место, отво-
рена рана, израслина или малформација тела) или чак цео човек/де-
те. Ако бисмо поставили питање због чега је то тако, добили смо без-
број одговорâ.

Одакле човеку потреба да у одређеним околностима некога или 
нешто сакрије? Можда је боље питање, како се ’идеја с(а)кривања’ 
укоренила у архетипу човека? Откуда потреба homo ludens-у да се на 
сцени ововремених стихијâ с(а)крива? Да ли је, у светлу тога, оправ-
дан до сада у литератури никада не кориштен неологизам – homo 
occultatus2? Да ли том с(а)кривању, као делу игре homo ludens-а, мо-
жда не претходи стид као последица опет нечег другог, оностраног, 
метафизичког? Да ли се човек већ рађа са осећајем стида? Да ли је 
стид – на неки начин – предпостојао сваком људском животу? Да ли 
је он више трансцендентног или иманентног карактера?

Човек је кроз историју – као иманентно биће, биће заједнице – та-
кође и творац многих тајних друштава. Таква друштва углавном ра-
де у тајности. С(а)кривају се од погледа јавности. А шта то с(а)кри-
вају? Да ли с(а)кривају њихову тајну или (прикривају)дела и последи-
це који су продукт њиховог делања? У светлу наведеног, можда би у 
овом случају адекватнији био други неологизам – homo occultus.

Основно питање које се овде намеће јесте, дакле, зашто човек 
има потребу да нешто или некога (себе) сакрије? Жеља аутора ових 
редака, чије је знање из ове области веома скромно, била је да све го-
ре наведено прикаже кроз призму стида. Да ли ће успети у томе, нека 
буде на суд и/или осуду од стране читалаца.

Према дефиницији стид представља осећање велике неугодно-
сти, збуњености, кајања због неког неугодног, ружног поступка, чи-
на или због сопствених манâ, недостатака (Речник српскохрватско-
га књижевнога језика, 1973). Интересантно је да глаголски облик ове 
именице има повратни облик. Глагол стидети се јасно говори да је 
стид усмерен ка сопственој личности. Он је – чак и у лингвистичком 

2  У литератури до сада не постоји овакав назив за човека. Пронађени су 
следећи термини: homo sapiens, homo erectus, homo creator, homo viator, homo ludens, 
homo absconditus, homo absurdus, homo adaptabilis, homo adorans, homo aestheticus, 
homo amans, homo animalis, homo avarus, homo combinans, homo metaphysicus, homo 
contaminatus, homo degeneratus, homo technologicus, homo demens, homo deus, homo 
discens и многи други.
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смислу – практично прожима. Када се стид помеша са осећајем кри-
вице (гриже савести), тада стид представља једну врсту неурозе, а це-
ла та мешавина поприма карактер срама. Глаголски облик и ове име-
нице, наравно, има повратни облик. Глагол срамити се, дакле, усме-
рен је ка самој особи као вршиоцу радње и односи се на пуноћу ње-
не личности.

Стид спада у категорију емоцијâ и са медицинске стране даје ка-
рактеристичне субјективне симптоме (стезање дијафрагме, сува уста, 
напети или неприродни гестови и гестикулације, напетост мускулату-
ре и сл.) и објективне знакове као што су: фацијални рубор, батари-
зам3, подрхтавање гласа са неуобичајено високим или ниским тоно-
вима, изражена перспирација, учестало трептање, дрхтање руку, од-
сутност и смотаност (Goffman, 1956, str. 264). У друштву је веома бит-
но ко изазива осећај стида код другога, према ком субјекту се развија 
осећај стида, за кога је нека појава срамотна, какав утисак на околину 
оставља посрамљена особа итд.

Стид и понос спадају у примарне друштвене емоције које имају 
сигналну функцију у контексту друштвених везâ (Scheff, 1990). Ина-
че, Томас Шеф, социолог емоцијâ и један од Гофманових ученикâ, 
даје важан акценат да је понос знак нетакнуте друштвене везе, а да је 
стид знак друштвене везе која је нарушена или која је угрожена. Он 
као објективне (инстинкитвне) показатеље поноса наводи усправно 
држање и гледање у очи, док стид карактеришу сркушено држање и 
избегавање погледâ. Да би се ови показатељи развили, увек мора по-
стојати друга страна, неко други. На тај начин стид и понос пред-
стављају „инстант очиватавање ’температуре’ односâ“ (Scheff, 1990, 
str. 16).

Са друге стране стид представља и почетак кајања, иако му коре-
ни сежу у предвербално раздобље људскога живота. Неки психолози 
тврде да је стид здрава људска снага која може постати истинска бо-
лест душе (Bradshaw, 1997). Стид је здрава људска снага само ако се 
тиче целе личности и тада представља метафизичку границу која нас 
упозорава на сва наша ограничења, тј. да смо грешни и да смо у стал-
ној потенцији да грешимо. Постоји и онај болесни (неуротични, ток-
сични) стид који не ангажује целу личност него само људски его. Та-
кав стид спутавајуће делује на човека и даје му осећај безвредности, 

3  Batarismus, lat. - муцање
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промашености и недораслости појединца као људског бића. У меди-
цинском смислу подсећа на унутрашње крварење.

Уз стид и посрамљеност појављују се и друге емоције као што 
су страх, бес, срећа, утеха и нелагода, а често је све то праћено сме-
хом и/или неконтролисаним сузама. Неретко, особе са осећајем стида 
поцрвене у лицу (фацијални рубор) и то црвенило указује управо на 
људску природу (Schudson, 1984) и начин експресије одређених емо-
цијâ. Такву експресију нема ниједно друго живо биће. 

Емоције се генеришу током наших иманентних али и трансцен-
дентних интеракцијâ – са ближњима, са целокупном творевином, са 
Господом. Дакле, ради се о сусрету једне личности са другом лично-
шћу, са природом, са Богом. Са онтолошке стране, такви сусрети су 
увек крстолики. Имају своју хоризонталу и вертикалу. Са психолош-
ко-философско-социолошке стране, такви сусрети се састоје од бубе-
ровског односа ’ја-ти’ и/или ’ти-ја’ (Buber, 2000), који лако могу из-
расти у однос ’ми’, и тада сусрет прераста у заједницу две личности. 
Таква заједница, надаље, прераста у заједницу више личности, што 
представља основу саборности.

У Светом Писму се појам стида први пут појављује на крају Дру-
ге главе Књиге Постања, где се каже да су наши прародитељи, Адам 
и Ева, земљанко и човечица, били потпуно наги и нису се стидели на-
гости своје – „А беху обоје наги. Адам и жена му, и не беше их срамо-
та” (Пост 2, 24). Дакле, у тој првој заједници, сусрету Адама и Еве, 
није било ничега што би изазвало осећај стида и следственог покри-
вања тела. Осећај стида настаје тек када је њихов однос (заједница) 
нарушен и када се јавља страх од туђег погледа – погледа Адама на 
Еву и Еве на Адама. Тај страх се, нажалост, укоренио у архетип чо-
века и попут ’апоптотичног гена’опстаје све до данас. Из њега ће се, 
говорећи терминологијом генетичарâ, рекомбинантним репликација-
ма створити многи други ’апоптотични гени’ међу којима доминира 
’ген’ страха од смрти.

И сагрешише први људи, земљанко и човечица! Настаде стид 
најпре међу њима, а затим и страх од туђег погледа. Чији је то ’туђи 
поглед’? Па, поглед Адама на Еву и Еве на Адама. До тада су били 
једно, били су ’ми’, а сада су раздвојени. Имају страх и зазиру једно 
од другога. Свађају се. Ко је погрешио? Адам и/или Ева? Ја или ти 
и/или ми? Зар је битно? Из овога наслућујемо да осећање стида није 
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предпостојало стварању човека, па се накнадно оваплотило праро-
дитељским грехом. Не, стид је директна последица греха, а изоста-
нак стида означава стање савршених односâ пре почињенога греха. 
Дакле, нагост тела није узрок осећају стида, него се стид јавља као 
последица нечега што мења однос према нагом телу (Runje, 2016, 
str. 399-400). „Тада им се отворише очи, и видеше да су наги; па 
сплетоше лишћа смоковог и начинише себи прегаче“ (Пост 3, 7). Ово 
’отварање очију’ не означава да су наши прародитељи до момента 
сагрешења били слепи, него се ради о изразу који се односи на неш-
то више од телеснога вида (Runje, 2016, str. 402). Вероватно се ра-
ди о апофатичким структурама Дрвета познања добра и зла са јед-
не стране и нагог људског тела са друге стране. Ни Дрво ни тело чо-
вечије, само по себи, није лоше. Створени су логосно. Али, и једно 
и друго представљају погрешан избор (промашај) ако су последица 
двига човека изван заједнице са Богом. Пошто је сагрешио и окусио 
плод са Дрвета познања добра и зла, отворише му се очи и виде (чо-
век) да је наг. Док су били у заједници са Господом, сам Господ је 
сијао из њих и нису опажали нагост своју нити су се имали чега сти-
дети. После пада, осиромашена душа види само оно што јој теле-
сни вид казује, а суштина и боголика лепота човекова остаје непри-
мећена као и сам Господ кога се човек одрекао (Велимировић, Ка-
сијана, 1976, str. 83). Постиде се, дакле, Адам пред Евом и Ева пред 
Адамом. Покрише нагост своју. Чак и Фројд на једном месту вели да 
стид има своју сврху у прикривању гениталних недостатака (Freud, 
1964). Интересантно је да, у светлу тога, у српском језику постоје 
различити синоними за мушке и женске полне органе – мушки пол-
ни орган: стидник, срамић, срамићина; женски полни орган: стид-
ница, срамница (РЈА, 1956).

Шта су, дакле, у том тренутку Адам и Ева спознали? Шта је то 
потенцијално лоше у плотској нагости људској? Да ли су то фројди-
стички нагони или јунговски страх од Сенке („злог старијег брата“) 
и/или аниме/анимуса? Можда и сазнање о немогућности потпуне 
контроле људских нагонâ? Или сазнање о могућој злоупотреби тела и 
људских нагонâ? Да ли су у том тренутку Адам и Ева видели све што 
ће се дешавати кроз историју – хомосексуализам, зоофилија, прељу-
бе, сурогат материнство, еутаназија, асексуално размножавање чове-
ка (клонирање)?
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У тренутку када спознаше да су наги и постидоше се једно дру-
гог, Адам и Ева чуше глас Господа – „А Господ Бог викну Адама и ре-
че му: Где си?“ (Пост 3, 9). Да видимо где се то сакрио земљанко? Са-
крио се (заједно са човечицом) између стабала Еденскога врта. Он и 
она сакривени једно од другога.

Постидеше се они и од погледа Другога, од погледа самога Твор-
ца. Сада се код њих стид јавља и са осећањем кривице и страха, упра-
во због спознаје разрушене заједнице са Богом. У психологији се стид 
и дефинише као врста страха коју субјекат осећа у ситуацији у којој 
процењује да је неким својим поступком допринео да нека значајна 
особа о њему мисли негативно (Миливојевић, 2004, str. 514). Адама и 
Еву тако снађе осећање суочености са егзистенцијалном трагедијом, 
која ће снаћи цело будуће човечанство. Они су свесни греха и криви-
це. Та кривица ће се од праоца Адама преносити на целокупно људ-
ско покољење – „…јер моја свест о кривици и потиче заправо од те-
бе…“ (Кафка, 2010, str. 263). Знају Адам и Ева да следи казна – „Али 
с дрвета од знања добра и зла, с њега не једи; јер у који дан окусиш с 
њега, умрећеш“ (Пост 2, 17).

Суочени са почињеним грехом и казном постају свесни трагич-
ности живота који предстоји и бесмисла живота без Господа. Како 
Адам одговара на питање Господа? Одговара у првом лицу једнине – 
„Чух глас Твој у врту, па се поплаших, јер сам наг, те се сакрих“ (Пост 
3, 10). На тај начин пројављује не само разрушену заједницу са Бо-
гом, него и са Евом. Убрзо је, чак, и оптужује – „Жена коју си удру-
жио са мном, она ми даде с дрвета, те једох“ (Пост 3, 12). Како ново-
настали Адамов его мења перцепцију њега самога, не дозвољавајући 
му искреност и дубинску анализу ситуације у којој се нашао! Чак ни 
када се нашао лицем у Лице са Господом! Од тада настаје бесомуч-
на борба људскога ега са цеолокупном личношћу. Једини начин да оп-
стане у човеку јесте тај да его мора да се потруди да га његов домаћин 
(човек као личност) не препозна, јер ако га препозна и спозна, неми-
новно ће га одбацити. Стара орфичка мудрост управо говори о томе – 
„γνῶθι σεαυτόν“4.

Адамовим падом човек у трајно наследство, поред споменутог 
’апоптотичног гена’, добија дакле и једну веома специфичну структу-
ру коју он сâм, огреховљен, подиже на пиједестал личности – Его. Пали 

4  Упознај самога себе.
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човек сматра да је његов его уствари његова личност, те је – на тај на-
чин – своју истинску личност заменио са псеудоличношчу – егом. Так-
ва псеудоличност, датом јој слободом, све мења у погрешном смеру: 
чулни живот уздиже изнад духовног, а нагоне (ид) и его изнад савести 
(суперега), логику доводи на место ума, уместо вечности опредељује 
се за пролазност, уместо живота бира смрт. Такав непотпуни човек, чо-
век чија је стварна личност пригушена, влада светом, мења га по свом 
логичном и гордељивом нахођењу и врши експериментенад свом тво-
ревином. Улази у једносмерну улицу хроноса у којој не постоји могућ-
ност повратка. На крају те улице чека га смрт. Од Бога му дати лик чо-
век је заменио егом, а задато му (бого)подобије осталоје потиснуто, за-
робљено, заборављено и неискориштено у паучини његове атенуисане 
личности. Уместо Бога (човек) почиње да обожава природу, а касније 
и друге логичне идоле – техника, култура и наука. Негирајући Бога чо-
век негира и себе. Од себе удаљава задату му бесмртност, наду, сигур-
ност и љубав, а магнетски привлачи стид, понос, егзистенсцијални не-
мир и страх. Тако се човеку, уместо бића створеног од Бога, наметну-
ло варљиво небиће као нагомилана и отврднула обмана и самообмана 
(Велимировић, Омилије, 1976). Ништа друго него гордост која пред-
ставља тражење пролазне људске похвале, а јавља се због непознавања 
Бога или заборава Бога, заборава вечности и славе небеске. Зар гордост 
није и првог херувима претворила у Сатану? Како, онда, да човека не 
претвори у ђавола, у човекођавола? Кроз тај понос, кроз ту гордост, до-
шла је пропадљивост. Дошла је смрт. Такав човек је преварен, пре све-
га у самоме себи. Наслађује се сујетом која га убија. Обмањује ближње 
и ужива у своме лицемерју. Који је једини излаз оваквом човеку, гор-
дељивцу, поносном земљанку, који је погрешио и који има осећај сти-
да и кривице? Смирење и покајање. Кроз њих, а уз Божију помоћ, споз-
наће себе. Презреће грех и задобиће изгубљену благодат5.

Зар и данас не покривамо своје лице када се стидимо? Преко об-
раза нашега постављамо дланове попут неке маске. Када нас неко за-
текне наге, ми несвесно с(а)кривамо разголићено тело (као Адам од 
Еве и Ева од Адама) или се пак сакријемо (као Адам и Ева пред Го-
сподом). Када се стидимо, зајапурени смо. Та зајапуреност (црвени-
ло, рубор) је врста физичке стигме и представља невербалну пору-
ку о постојању рањивог места, чију изложеност желимо да прикрије-

5  У психологији је ово познато под називом одложено самопревазилажење.
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мо и символично порекнемо невербалним говором руку које покри-
вају наше лице (Морис, 1979). Тај невербални говор и покривање ли-
ца представља глуму6, а не стваран однос личности према његовој 
околини. Тако маскиран човек је деперсонализован. Он губи основе 
иманенције и трансценденције. Повлачи се у себе и усмерен је ка егу, 
ка селфу. Покушава на интелектуални начин да превазиђе новонаста-
лу ситуацију и прилагођава се друштвено пожељним обрасцима ре-
аговања. Регредира из личности у индивидуу, док његов интелектуа-
лизам не представља ништа друго него глуматање и крути конформи-
зам. Чак и вегетативна реакција – црвенило лица – представља, на не-
ки начин, прекривање постиђеног лица и с(а)кривање, или боље рече-
но прикривање, (не)делâ која су покренула осећај стида. Као што оно-
мад рече Теофраст: „Људи мање црвене због својих недела него због 
својих слабости и сујете“ (Теофраст, 2015).

На почетку смо нагласили да глаголски облик именице стид има 
повратни облик и гласи стидети се, што јасно говори да је стид усме-
рен ка сопственој личности. Дакле, стид је осећање које се односи на 
читаву личност и веома је важна алатка нашег ега. Стид у кавезу ега 
је пуритански стид. Није онај истински стид, када се – надвладавши и 
победивши свој его – постидимонеког свог поступка, пада, греха. Пу-
ритански стид је управо прародитељски стид када су се Адам и Ева 
постидели своје нагости (а не свога поступка!) најпре међу собом, а 
касније и пред Господом. Главна радња стида јесте с(а)кривање. Та-
ко се и ми данас стидимо и с(а)кривамо. С(а)кривамо своје лице по-
пут старојелинских трагичара, стављајући и мењајући широк дијапа-
зон маски; с(а)кривамо сва наша (не)дела учињена делом, речју, по-
мишљу, свесно и/или несвесно, у знању и/или незнању. Како је моћан 
его у човеку без Господа!

О прикривању и с(а)кривању често је говорио и наш, блажене 
успомене, академик Јеротић: „Човек је друштвено биће које се са-
општава и пре(д)ставља Д(д)ругоме. То саопштавање није одлика са-
мо одрасле особе, него сваког човека од момента зачећа па до његове 
овоземаљске кончине. То саопштавање углавном има карактеристике 
невербалне комуникације и то не само у пoстнаталном него и у пре-
наталном периоду живота. У ужем смислу речи, саопштавање означа-
ва и исповедање, када некоме саопштавамо нешто што је до тада би-

6  Гешталтисти би рекли да долази до глуматања.
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ло сакривено. То сакривено може да буде у несвесној сфери, али и у 
свесној када свесно скривање није далеко од лажи“ (Политика, 2015). 
На другом месту овај дивни служитељ Божији говори и о могућности 
појаве недостатка стида код човека: „Ако човек данашњице не осећа 
више стид, или га све ређе осећа, он постаје бестидан. Зар се бестид-
ност не огледа сваког дана и на сваком месту у данашњем свету? На 
улици и у парламенту, на телевизији и у кафани, у новинама и у ’жу-
тој’ штампи, у односима мушкарца и жене, деце и родитеља, али и ро-
дитеља и деце. Ако човек данашњице не осећа више стид, сувишно 
је онда говорити, да ли осећа грех и кривицу. Ако нема више греха и 
кривице, нема ни одговорности“ (Јеротић, 2017).

Дакле, како је моћан его у човеку без Господа! Моћан је јер одваја 
човека од Господа. У таквој одвојености од Господа човек се распа-
да у својим слабостима, у свом поносу, у немоћима својим, у свим 
ужасима и страхотама, у смрти – „Који са мном не сабира, просипа“ 
(Лк. 11, 23). Његов понос, његова гордост, његово свелудило расипа 
се на безброј малих лудила (страсти и грехова) и у том свелудилу чо-
веку је најмилије самохвалисање.Свети Ава Јустин Ћелијски наводи 
да се – због учињеног преступа– разум наших прародитељâ одвратио 
од Творца и окренуо према твари, од богоцентричног постао егоцен-
тричан, одао се грешним помислима и њиме су овладале себичност и 
гордост. Овај дивни угодник Божији наведену мисао завршава цита-
том Светог Атанасија Великог: „Преступивши заповест Божју човек 
је пао у греховне помисли, не што је Бог створио ове помисли које га 
заробљују, него што их је ђаво лукавством посејао у разумну приро-
ду човекову (τηλογικήφΰσειτοΰάνθρωπου), која је постала преступна и 
од Бога одбачена, тако да је ђаво установио у природи човековој закон 
греха (νόμοναμαρτίας), и смрт царује кроз дело греха“ (Поповић, 1980). 
Истински човек је само онај човек који је сав испуњен Господом Хри-
стом. На тај начин и човек постаје Богочовек – Богочовеков Богочо-
век који каже: „Ја више не живим, него живи у мени Христос“ (Гал. 2, 
20). Све док не постане такав, док не постане целовит човек, он је са-
мо мртва схема човека: „Оставите нека мртви укопавају своје мрт-
ваце“ (Мт. 8, 22). Он је човек у потенцији; ембрион који се без Христа 
развија у чудовиште, у мимочовека, у нечовека, у подчовека, у рашчо-
века (Поповић, 1983). Једино „човек у Христу” може да израсте у „чо-
века савршена, у мери раста висине Христове“ (Кол. 2,19; Еф. 4,13).
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Закључак

Човек је трихотомно биће отворене онтологије. Он је личност, а 
не индивидуа; „Богочовеков богочовек” а не его. Носи образ дат му 
од Бога, али и подобије задато му од Бога. Једино као такав, човек 
има могућност да надиђе себе, да разруши окове свога ега и ланце 
орфистичко-платоновско-картезијанског кавеза тела, да спозна и ра-
зоткријесвој грех, да га саопшти Д(д)ругоме и да у заједници и поми-
рењу са самим собом, ближњима и Господом саопшти себе и пре(д)
стави се без стида и – на крају – када га Господ позове, да може сми-
рено рећи: „Амин. Да, дођи Господе Исусе!” (Откр. 22, 20).



Ко ти каза да си наг, Aдаме? 77

Литература
РЈА. (1956). Рјечникхрватскогаилисрпсогајезика (Vol. XVI). Загреб: ЈАЗУ.
Свето Писмо Старог и Новог Завета. (2017). Београд: Библијско друштво.
Морис, Д. (1979). Откривање човека. Београд: Југославија.
Кафка, Ф. (2010). Писмо оцу. Београд: ЛОМ.
Речник српскохрватскога књижевнога језика. (1973). Нови Сад: Матица Српска.
Поповић, Ј. (1980). Догматика православне цркве (Том 1). Београд: Манастир 

Ћелије.
Поповић, Ј. (1983). Тумачење друге посланице Коринћанима Светог Апостола 

Павла. Ваљево: Манастир Ћелије.
Јеротић, В. (2017). Хришћанство и психолошки проблеми човека. Партенон.
Политика. (2015). Retrievedfrom Владета Јеротић: шта човек најчешће скрива: http://

www.politika.rs/sr/clanak/345707/Drustvo/Vladeta-Jerotic-Sta-covek-najcesce-
skriva

Теофраст. (2015). Карактери. Мандала.
Велимировић, Н. (1976). Омилије (Vol. Сабрана дела VI). Дизелдорф: Епархија 

западноевропска.
Велимировић, Н. (1976). Касијана (Vol. Сабрана дела XII). Дизелдорф: Епархија 

западноевропска.
Миливојевић, З. (2004). Емоције, психотерапија и разумевање емоција. Нови Сад: 

Психополис институт.
Bradshaw, J. (1997). Oslobodite se stida koji vas sputava.Zagreb: Barka.
Buber, M. (2000). Ja i ti.(J. Aćin, Trans.) Rad.
Freud, S. (1964). New introductury lectures on psychoanalysis (Vol. 22). London: Hogarth 

Press.
Goffman, E. (1956). Embarrasment and social organization. American Journal of 

Sociology, 62(3), 246-271.
Runje, D. (2016). Stid u Post 2, 25 - 3, 21. Crkva u svijetu, 51(3), 396-412.
Scheff, T. J. (1990). Microsociology: Discourse, Emotion and Social Structure. Chicago: 

Chicago University Press.
Schudson, M. (1984). Embarrassment and Erving Goffman’s idea of human nature. 

Theory and Society, 13(2), 633-648.



78 Stamenko Šušak

STAMENKO ŠUŠAK7

ADAM, WHO TOLD YOU THAT YOU WERE NAKED?

Summary

Shame is a universal term that is characteristic only of the human race. It occurs af-
ter the fall of the first man and as such is rooted in the human archetype. It has a tendency 
to be hidden and is accompanied by feelings of guilt and fear. It is present in a man from 
the very conception and follows him until the exit of soul. Different ways of expressing 
and hiding shame have been described. Most often shame engages human ego and cannot 
be transcended in such a relationship. Only when it permeates the whole person of man 
in interaction with his close one and with God, shame can bring about salutary effects.

Keywords: shame, sin, pride, guilt, personality, individual

7  Professor of Surgery, University of Novi Sad, Cardiac Surgery and Medical Eth-
ics Medical Faculty, Director of the Clinic of Cardiovascular Surgery ICVDV, Sremska 
Kamenica, prof.susak@me.com



РАДМИЛО КОШУТИЋ1

„КАД ДОЂЕ ОХОЛОСТ, ДОЂЕ И СРАМОТА; 
А У СМЕРНИХ ЈЕ МУДРОСТ“

(Приче11:2)

Резиме

„А он рече: Чух глас Твој у врту, па се поплаших, јер сам го, те се сакрих“ 
(Постање, 2, 10). Човеков први грех присутан је већ у начину размишљања, ра-
ду и понашању као и стављању сопственог „ја“ изнад заједнице. Индивидуали-
зам, као такав, увек карактеришу себичност, саможивост, осама, повученост, из-
двојеност, мизантропија. Понос није проблем само за појединца већ и за човечан-
ство. Понос је дефинисан као осећај дубоког задовољства самим собом или неким 
постигнућем. Такође, описан је као умишљеност, егоизам, испразност, храброст. 
У основи сваког греха је гордост. Стид јесте емоција али уједно представља од-
ређени став појединца према свету, Богу, својој заједници и самом себи. Човек се 
увек стиди нечега али увек пред неким или нечим, чак и кад је то друго он сам. У 
данашњем друштву, постоји двоструко схватање стида и однос према стиду. Не-
ки га сматрају застарелим појмом, митом, остатком прошлости, сувишним, чак 
и препреком развоја друштва, нарочито у ослобађању људске полности. За већину 
савременог света, срамота је стидети се. Други опет сматрају стид вредношћу 
без које не би било људског развоја, тако да је етика бестидности веома срозала 
етику стида. Заиста је забрињавајућа чињеница да у данашњем друштву постоји 
снажна тежња да се границе стида потпуно умање или једноставно сруше. Те-
матика „Место стида и поноса“ биће поткрепљена примерима из Светог писма. 

Кључне речи: Библија, гордост, понос, стид, охолост 

Одакле потиче понос? Како такав став утиче на нас и наш однос 
према Богу? А како и на друге? Шта рећи за стид? „Два човека уђоше 
у храм да се моле Богу, један фарисеј а други цариник. Фарисеј ста-
де и мољаше се у себи овако: Боже, хвала ти што нисам као остали 
људи: грабљивци, неправедници, прељубници или као овај цариник. 
Постим двапут у седмици; дајем десетак од свега што стекнем. А ца-
риник издалека стајаше, и не хтеде ни очију уздигнути небу, него се 
бијаше у прса своја говорећи: Боже, милостив буди мени грешноме! 

1  Осма београдска гимназија, radmilo.kosutic@yahoo.com
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Кажем вам, овај отиде оправдан дому своме, а не онај. Јер сваки који 
себе узвисује понизиће се, а који себе понизује узвисиће се“ (Лк 18, 
9-14). Чувена прича о царинику и фарисеју увек је актуелна. Када фа-
рисеј размишља о себи и својим поступцима, о свом животу, уочава-
мо код њега осећај дубоког задовољства самим собом. Постигнуће у 
животу о коме он размишља и понос који се осећа пред Богом и у од-
носу на друге људе, карактеришу следеће особине: умишљеност, его-
изам, испразност, а основа је, уствари, охолост, гордост (https://www.
whatchristianswanttoknow.com/what-is-the-biblical-definition-of-pride/). 
Понос, гордост, лако вређа друге. Фарисеј размишља: „шта је пости-
гао (овај) у односу на мене, мој положај говори о мени“. Као и у сва-
кодневном животу, човек је поносан на своје богатство, на своје по-
стигнуће, неки родитељи су поносни на своју децу, припадник неког 
народа је поносан на своју припадност том народу, што је плод себич-
ности, саможивости, мизантропије и издвојености. Код другог чове-
ка, наведеног у причи, уочавамо стид као емоцију, као и однос пре-
ма себи и својој стварности. Скрушени цариник се стиди пред Богом, 
не подиже ни очи своје ка Господу јер има самосвест о својој греш-
ности. Између осталог, цариници нису били омиљени у народу јер су 
скупљали дажбине и порезе за Римљане. Међу самим Јеврејима били 
су одбацивани, јер су били у додиру са паганима чији је симбол би-
ла омражена римска власт, и као такви сматрани су нечистима а ца-
риници и грешници били су заједнички именитељ за неморалне љу-
де (Ракић, 2004: 615-616) . Осврнемо ли се на данашње време лако ће-
мо уочити да су понос или гордост заразни и опасни ставови који ути-
чу на толике људе. Што се стида тиче, у данашњем друштву уочава 
се јака тежња да се границе стида сасвим сузе или да се једноставно 
сруше. Међутим, ако понос лако вређа друге и са собом носи назнаке 
које исказују надувани осећај сопствене вредности које обично ства-
рају осећај надмоћности, осећај за стид је једини начин да човек са-
чува своје достојанство на „животном тргу“ пролазног и ничега, јер 
стид не блокира осећања и уверења нити их замрачује, него, напро-
тив, промовише и помаже особи да остане оно што јесте у свом до-
стојанству (Bilokapić, 2016: 427-428). 

„А змија рече жени: Нећете ви умрети; Него зна Бог да ће вам се 
у онај дан кад окусите с њега отворити очи, па ћете постати као бого-
ви и знати шта је добро шта ли зло. И жена видећи да је род на дрве-
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ту добар за јело и да га је милина гледати и да је дрво врло драго ради 
знања, узабра род с њега и окуси, па даде и мужу свом, те и он окуси“ 
(Пост 3, 4-7). Вратимо ли се на сам почетак Библије, уочићемо да је 
човек у свом размишљању, раду и понашању, стављао сопствено „ја“ 
изнад заједнице, што значи да је човеков први грех гордост и да је гор-
дост проблем не само за појединца већ и за човечанство. 

 И у другим библијским примерима уочавамо да Бог не трпи гор-
дост јер она неминовно изазива осећај високе вредности. На пример, 
у Десетом псалму стоји да „Безбожник у обести својој не мари за Го-
спода, он не види, нема Бога у мислима његовим“ (Псалам 10: 4) и 
„страх је Господњи мржња на зло; ја мрзим на поноситост и на охо-
лост и на зли пут и на уста опака“ (Приче 8,13). Супротност поно-
су, охолости, надмености, гордости, уображености, осећању надмо-
ћи је понизност што нам казује и стих из Прича Соломонових: „ Кад 
дође охолост, дође и срамота; а у смерних је мудрост“ (Приче 11: 2). 
Дакле, Бог не воли поносите, због чега Исаија каже: „И походићу ва-
сиљену за злоћу, и безбожнике за безакоње; и укинућу разметање охо-
лих, и понос силних оборићу“ (Исаија, 13: 11). За народе који су пре-
терано поносни, Бог каже: „Зато ћу довести најгоре између народа да 
наследе куће њихове, и укинућу охолост силних, и света места њи-
хова оскврниће се“ (Језекиљ, 7, 24). Соломон помиње очи поноси-
те, као и још неке лоше особине, али је у средишту сваке лоше осо-
бине понос. Јеврејска реч ruwm „уздићи се, бити висок, бити узви-
шен“, управо указује на понос, а бити уздигнут изнад осталих запра-
во значи да једни гледају друге са висине, онај који лаже жели да се 
заштити говорећи неистину и у основи таквог понашања је такође по-
нос. Неко ко подстиче сукоб и ко жели да буде бољи од других, не-
прекидно поредећи себе са другима сматра се надмоћним. Дакле, по-
нос је био први грех, космичка издаја Бога и у корену је свих грехова 
(https://www.patheos.com/blogs/christiancrier/2015/05/22/what-is-the-
biblical-definition-of-pride-how-is-pride-described-in-the-bible/). Понос 
увек превари човека како Адама и Еву тако и цара Валтазара: „Али 
када му се подиже срце и дух му се посили у охолости, би сметнут с 
царског престола свог, и узеше му славу“ (Дан 5, 20). Видимо да је по-
нос и грех и непријатељ, чини нас нечистима. Ако се чешће преиспи-
тамо и наше одлуке би требало да буду мање лоше. „Мрзак је Господу 
ко је год поноситог срца“ (Приче 8: 13). Свако од нас је пронашао себе 
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у греху гордости када је понижавао свог ближњег као што је и свако 
од нас био понижен од стране оног другог. На пример, да ли смо да-
ли предност некоме сиромашно одевеном човеку? И колико пута смо 
неког сиромашног познаника повезли својим аутом? За богатом трпе-
зом јесмо ли се сетили гладних и бескућника? Није ли правило нашег 
друштва избегавати дружење са мање успешним и са онима који су 
мањег имовинског стања (https://www.whatchristianswanttoknow.com/
what-does-the-bible-say-about-pride-a-christian-study/)? А одлазак на 
пријеме у куће које су стечене сумњивим пословима, постају као не-
када куће „угледних“. Бити изнад другог, бити надчовек у суштини је 
неуспех целог човечанства. Сетимо се многих ратова где победника 
није било, где су сви били губитници, где није било ни самилости ни 
поштовања за људско достојанство. Надмашити другог, одредница је 
наше стварности чега углавном нисмо ни свесни. Понос на сопстве-
ни таленат, понос на сваки свој успех, непрекидно подсећа на фари-
сеја који је онолико задовољан собом презирао скрушеног цариника. 

 Како да се боримо против поноса који нас прати и уводи у грех 
према Богу и ближњима? У Чистилишту, Данте размишља о поно-
су као таквом упућујући нас да, како он каже, погнемо мало рамена 
и да не просуђујемо увек друге већ да као верујући будемо захвални 
Господу и ближњима (Данте, 2001: 280). А Лествичник нас упућује 
да је: „Гордост је одрицање Бога, проналазак демона, ниподашта-
вање људи, мајка осуђивања, потомак похвала, знак духовне јалово-
сти, протеривање помоћи Божије, претеча лудила, виновник падова, 
подлога епилепсије, извор гнева, врата лицемерства, подупирач де-
мона, чувар грехова, узрочник немилосрђа, незнање за самилост, су-
рови иследник, нечовечни судија, противник Бога, корен хуле“ (Ле-
ствичник, 1993: 133).

 Што се стида тиче, можемо рећи да је стид човеков пријатни 
и непријатни пратилац од почетка до данас. То није само лична или 
друштвена стварност него је и етичка стварност која дубоко прожи-
ма човеков однос са самим собом. Одакле стид ? Је ли то природ-
на или културолошка стварност, урођен или стечен, плод гена или 
окружења? Исход васпитања? Је ли, богословски говорећи, једностав-
на последица греха или се стид може посматрати независно од гре-
ха прародитеља и греха уопште? (Bilokapić, 2016: 431-432). „Тада им 
се отворише очи, и видеше да су голи; па сплетоше лишћа смоковог 



„Кад дође охолост, дође и срамота; а у смерних је мудрост“ 83

и начинише себи прегаче. И зачуше глас Господа Бога, који иђаше 
по врту кад захлади; и сакри се Адам и жена му испред Господа Бога 
међу дрвета у врту. А Господ Бог викну Адама и рече му: Где си? „А 
он рече: Чух глас Твој у врту, па се поплаших, јер сам го, те се сакрих“ 
(Пост 3, 4-10). Питањем стида бавила се углавном богословска тради-
ција ослоњена на библијску причу о стварању човека и првом греху. 
Тумачећи наведене стихове налазимо да се првородним грехом дого-
дио прекид хармоније између човека и Бога чиме је прозурокован рас-
цеп унутар самога човека, несклад између тела и душе, нагона и разу-
ма. Човек се стиди јер је изгубио део свог изворног бића и своје цело-
витости, стиди се јер је огољен. С обзиром да се стид сусреће, у већем 
или мањем степену, код свих примитивних народа, може се рећи да 
је стид универзалан. Стид јесте емоција али уједно представља од-
ређени став појединца према свету, Богу, својој заједници и самом се-
би. Човек се увек стиди нечега али увек пред неким или нечим, чак и 
кад је то друго он сам. У данашњем друштву, постоји двоструко схва-
тање стида и однос према стиду. Неки га сматрају застарелим пој-
мом, митом, остатком прошлости, сувишним, чак и препреком раз-
воја друштва, нарочито ослобађању људске полности. За већину сав-
ременог света, срамота је стидети се. Други опет сматрају стид вред-
ношћу без које не би било људског развоја, тако да је етика бестидно-
сти веома срозала етику стида. Заиста је забрињавајућа чињеница да 
у данашњем друштву постоји снажна тежња да се границе стида по-
тпуно умање или једноставно сруше (Bilokapić, 2016: 427). И за крај 
ево Сирахових савета који су свевремени: „Држите, децо, заповести у 
миру; а скривена мудрост и благо невиђено – каква је у њима корист? 
Бољи је човек, који скрива своју глупост, него човек, који скрива своју 
мудрост. Зато, стидите се тога, о чему ја причам, јер није сваку сти-
дљивост добро имати и није све свакоме одобрено по истини. Стиди-
те се пред оцем и мајком од блуда, пред начелником и властелином – 
од лажи; пред судијом и кнезом – преступа, пред сабором и народом 
– безакоња; пред пријатељем и другом – неправде, пред суседима – 
крађе: стидите се свега и пред истином Божјом и заветом Његовим. 
Стидите се и себичности за столом, обмане при зајму и издаје; стиди-
те се ћутње пред онима који вас поздрављају, гледања на распусну же-
ну, окретања лица од рођака, узимања нечијег дела или дара, помисли 
на удату жену, удварања својој слушкињи, и не прилази постељи ње-
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ној; пред друговима стиди се речи прекора, - и после тога, ако си дао, 
не приговарај, понављања оног што си чуо и оглашавања речи тајних. 
И бићеш истински стидљив и имаћеш добар пријем у сваког човека“ 
(Сир, 41, 14-27). 

 „Ево чега се не стиди, а због недоследности не греши: не стиди 
се тачног испуњења закона Свевишњега и завета, и суда, како би учи-
нио правосуђе нечастивоме, спора међу пријатељима и путницима и 
поделе наследства друговима, тачности у тежинама и мерама, – мно-
го ли, или мало ли стичеш, – добити при куповини и продаји и стро-
гог васпитања деце, и – окрвављења ребара лошег роба. За злу жену 
добро је имати печат, а где је много руку, тамо закључавај. Ако неш-
то издајеш, издај са рачуном и тежином и чини свако издавање и при-
мање по запису. Не стиди се да уразумиш неразумног и глупог, и пре-
старелог, који се расправља са омладином: и бићеш истински васпи-
тан и заслужићеш одобравање од сваког човека. Кћер је за оца – тај-
на и непрестана брига, и брига о њој одгони сан: у младости њеној – 
како би се удала, а у браку – како не би била омрзнута; у девојаштву 
– како је не би оскрнавили и да не затрудни у очевом дому, у браку – 
како не би нарушила супружничку верност и у заједничком животу са 
мужем и да не остане неплодна. Над бестидном кћери појачај надзор, 
како те не би учинила подсмехом код непријатеља, предметом прича у 
граду и прекора у народу и да не осрамоти тебе пред свима. Не гледај 
на лепоту човечију и не седи међу женама: јер као што из одеће изла-
зе мољци, тако из жена – лукавство женско. Боље зли мушкарац, него 
ласкава жена, – жена која доноси стид“ (Cир, 42, 1-15). 
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WHEN PRIDE COMES, THEN COMES DISGRACE,  
BUT WITH HUMILITY COMES WISDOM

(Proverbs 11: 2)

Summary

He answered, “I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked; so 
I hid (Genesis 2, 10). Man’s first sin is already present in the way of thinking, working and 
behaving, as well as putting his own «I» above the community. Individualism, as such, is 
always characterized by selfishness, egotism, loneliness, seclusion, isolation, misanthro-
py. Pride is not only a problem for the individual but also for humanity. Pride is defined 
as a feeling of deep satisfaction with oneself or some achievement. It is also described 
as conceit, egoism, vanity, courage. At the root of every sin is pride. Shame is an emo-
tion, but it also represents a certain attitude of an individual towards the world, God, his 
community and himself. A person is always ashamed of something, but always in front of 
someone or something else, even when he is something else. In today’s society, there is a 
double understanding of shame and a relationship to shame. Some consider it an outdat-
ed concept, a myth, a remnant of the past, superfluous, even an obstacle to the develop-
ment of society, especially in the liberation of human sexuality. For most of the modern 
world, it is a shame to be ashamed. Others again consider shame a value without which 
there would be no human development, so the ethics of shamelessness has greatly degrad-
ed the ethics of shame. It is really worrying fact that in today’s society there is a strong 
tendency to reduce the boundaries of shame completely or simply torn down. The theme 
«Place of Shame and Pride» will be sustained by examples from the Holy Scriptures.

Keywords: Bible, arrogance, pride, shame

2  Eighth Belgrade High School, radmilo.kosutic@yahoo.com



РАСТКО ЈОВИЋ1

РАСКИД ЗАЈЕДНИШТВА: МЕСТО ПОНОСА И 
СТИДА У РАНОХРИШЋАНСКОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Резиме

Чланак се бави питањем идентитета ранохришћанске заједнице и разматра 
колико је тај идентитет био у супротности са различитим културолошким обрас-
цима које су поједине групе баштиниле, а пре свега јеврејска заједница. Наизглед 
безазлен проблем који се појављује у ранохришћанској заједници открива неслуће-
но више изазова са којима се Апостол Павле у својој мисији суочавао. Његов поку-
шај да се реши неугодна ситуација у вези са положајем жена у Цркви, расветљава 
међузависну игру различитих симбола и богословља. Од теологије до културолош-
ких разликовања и померања граница части, стида и поноса, Павле ће покушати 
да изгради нови идентитет остајући веран идеалима могуће слободе. 

Кључне речи: граница, понос, кућа, обрезање, инклузија, глава, покривало, 
срамота, стид

Увод

Када мушкарац губи своју част и свој понос то је онда пример 
срамоте и у том контексту категорија стида има негативну конота-
цију. Насупрот томе, осећање стида код жена јесте позитивни при-
мер – јер тиме чува част мужа и своје породице. Свет у којем се рађа 
хришћанство јесте свет у којем владају снажне силе части, поноса, 
стида и срамоте. Оне дефинишу и ограничавају лични и корпоратив-
ни идентитет. Са једне стране, част представља вредност која је инди-
видуална, али истовремено се преноси и на колектив. Тако је обично 
мушкарац – син или отац – био заштитник части породице. Жена је 
припадањем породици стицала част од свог мужа или сина, а својим 
осећајем за стид штитила достојанство свог мужа и породице. И док 
је част увек мушка, дотле је стид увек женски.2 Очигледно да су част 

1  Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, rastko.jovic@
outlook.com 

2  Bruce J. Malina, Jerome H. Neyrey, “Honor and Shame in Luke-Acts: Pivotal Values of 
the Mediterranean World,” in The Social World of Luke-Acts: Models for Interpretation, ed. Jerome 
H. Neyrey, Peabody: Hendrickson Publishers, (1991), 45.
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и стид суштинске компоненте личности првог века у медитеранском 
басену. 

У овом тексту покушаћемо да покажемо какву је улогу играло 
питање части и стида (срамоте) у ранохришћанској заједници, тј. ко-
лико је ранохришћанска заједница била у могућности не само да уз-
бурка духове него и да се прилагоди овом вредносном систему на је-
дан потпуно нов начин. Искористићемо догађај који је описан у Но-
вом завету како бисмо, кроз оптику части и стида, видели на који на-
чин је рана Црква превредновала ове компоненте дефиниције лично-
сти дајући нови идентитет и интегритет хришћанима. Пошто је појам 
стида био везан пре свега за жену, а он је опет у вези са чашћу мужа, 
пратићемо процес изградње идентитета у којем сада хришћанство по-
кушава да раслаби јаке хијерархијске односе субординације једног 
пола другом. 

Стид и поштовање граница приватног простора

У раној историји хришћанства проблем декаденције у Римској 
империји изгледао је незаустављив. Римски Август је, можда с пра-
вом, сматрао да само повећани наталитет може решити слабљење 
Царства, вратити му економску снагу и моћ.Учвршћујући дисципли-
ну, он креће од своје сопствене породице, па своју ћерку због промис-
куитета протерује заувек из Рима.3 Теолошки аргументи су му вео-
ма добро користили, отуда Август инспирише своје поданике идејом 
о боговима који су били ожењени, те људи могу бити богови уколико 
имитирају њих (Dio Cassius 56.2.5). Теологија је тако имала значајну 
улогу у подупирању државне политике. Они који желе децу били су 
подржани, а они који су били без деце ризиковали су казну у складу 
са законом (Augustus 34.40.5).4

Пооштравање дисциплине ојачавало је и свест да су жене чувари 
части својих мужева. Њихов осећај стида јесте гарант доброг статуса 
и за њих и за мужеве. Доживљај стида је подразумевао свест о месту 
које жени припада у приватном и јавном простору. Одвајање од муш-
караца – у догађајима од јавног значаја – подразумевало се за сваку 

3  Bruce W. Winter, Roman Wives, Romand Widows: The Appearance of New Women and 
the Pauline Communities, Grand Rapids: William B. Eerdmans, (2003), 51. 

4  Исто, 40.
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поштену жену. Стога на Истоку и под грчким утицајем, жене обично 
нису учествовале нити у јавним, нити формалним јелима заједно са 
мушкарцима, него су имале своја јела одвојено5, у женским одајама 
куће.6 Отуда је била јасно да је женски простор у кући кухиња, а не 
соба за ручавање. Уколико би жена ушла у простор тамо где мушкар-
ци ручају, сматрала би се „бестидном.“7

Тако су унутар самог дома невидљиве преграде делиле мужа 
и жену, децу и робове. Жене, робови и деца били су искључени из 
многих религијских обичаја који су били празновани по кућама у то-
ку прослава.8 Филон Александријски описује у својој књизи „О кон-
темплативном животу“ како је изгледао Сабат у неким јеврејским 
мистичним групама. У том опису видимо да жене и мушкарци седе 
заједно одвојени преградом.9 Просторно одељивање указивало је на 
смерност жене и поштовање норми. 

Религијске дужности жена биле су сведене на најмању могућу 
меру. Код Јевреја тог времена, чак и могућност да жене читају Тору 
у синагоги није практикована због „достојанства конгрегације“.10 Да-
кле, конгрегација је чувала своју част поштовањем задатих правила, 
измештајући жене у једини допустиви простор – приватни. Жена пак 
са своје стране, са осећањем стида, као позитивном вредношћу, неће 
ни покушати да „упрља“ простор који је намењен мушкарцима. По 
питању стида и срамоте, простор је играо значајну улогу – јавни или 
приватни. Свако је у друштву морао знати своје место, а присуство у 
једном простору подразумевало је одржавање части и достојанства 
заједнице.

5  Kathleen E. Corley, Private Women Public Meals, Peabody: Hendrickson Publishers, 
(1993), 26./Carolyn Osiek and David L. Balch, Families in the New Testament World, Louisville: 
Westminster John Know Press, (1997), 59.

6  Kathleen E. Corley, Private Women Public Meals, Peabody: Hendrickson Publishers, 
(1993), 25-26.

7  Bruce J. Malina, Jerome H. Neyrey, “Honor and Shame in Luke-Acts: Pivotal Values of 
the Mediterranean World,” in The Social World of Luke-Acts: Models for Interpretation, ed. Jerome 
H. Neyrey, Peabody: Hendrickson Publishers, (1991), 63.

8  Catherine Hezser, “The Impact Of Household Slaves On the Jewish Family in Roman Pal-
estine,”Journal for the Study of Judaism, XXXIV/4, (2003), 386.

9  Carolyn Osiek and David L. Balch, Families in the New Testament World, Louisville: 
Westminster John Know Press, (1997), 196.

10  Family, ed. Hayyim Schneid, Jerusalem: Keter Books, (1973), 87-88; The Jewish People 
in the First Century - Historical Geography, Political History, Social, cultural and Religious Life 
and Institutions,Volume II, S. Safrai and M. Stem ed., Philadelphia: Fortress Press, (1976), 921.
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Жена је такође сматрана проблематичном и због своје менстру-
ације. У јеврејском контексту, менструална крв је табу и нечистоћа, 
јер представља највишу форму загађења – смрт. Недостатак мен-
струалне крви сигнализира нови живот, док њено постојање указује 
на смрт.11 То је у основи оптика кроз коју се посматрало ово стање 
жене. Услед јасно идентификованих момената који прљају жену, по-
стављен је и утврђен тренутак када се она чисти. Осећање стида је 
било општеприсутна појава у животу сваке жене, седам дана мен-
струације били су обележени осећањем стида, кривице и изопште-
ности. Унутар јеврејске религиозне и културне средине, њена болест 
је више друштвена, а не физичка; више социјални, а мање медицин-
ски проблем.12

Брига о простору као граничнику и чувару части веома јасно мо-
же да се види у јеврејском Храму и јеврејском социјалном контексту. 
Нагласак на јеврејском контексту је значајан јер првобитна хришћан-
ска мисија најчешће се вршила кроз синагоге. У својој мисији ши-
рења хришћанства, апостол Павле је често користио синагоге (при-
ватне куће адаптиране за јеврејску заједницу) или пак приватне куће 
људи у одређеном месту.13 Синагоге је Павле употребљавао како би 
пагане из различитих културних миљеа14 привео хришћанству, зајед-
но са Јеврејима.15 Приватне куће су, дакле, постале матичне ћелије, 
мешавине култура и друштвених навика. 

За саме Јевреје, Храм у Јерусалиму је био репрезентација уни-
верзума јер почива на слици стварања онако како је она описана у 
Постању. Бог ствара свет ни из чега, али га креира кроз уређење пр-
вобитно хаотичног стања, раздвајајући материју и стварајући ред: 
раставља светлост од таме, море од земље, мушкарца од жене итд. 
Структурирањем и организацијом хаоса у почетку, Бог успоставља 
организовани поредак као претпоставку света у којем данас живи-
мо. Божије стварање и светост су изражени кроз ред и поредак.  Би-

11  Becher Jeanne ed., Women, Religion and Sexuality: Studies on the Impact of Religious 
Teachings on Women, Geneva: WCC Publications, (1990), 26.

12  Растко Јовић, „Неко ме се дотаче“, Вероучитељ у школи 2, ПБФ ИТИ, (2011), 75-90. 
13  Roger W. Gehring, House Church and Mission: The Importance of Household Structures 

in Early Christianity, Peabody: Hendrickson Publishers, (2004)
14  Leonard V. Rutgers, The Hidden Heritage of Diaspora Judaism, Peeters Publishers, 

Peeters – Leuven, (1998), 33.
15  John Dominic Crossan, Jonathan L. Reed, In Search of Paul: How Jesus’ Apostle Op-

posed Rome’s Empire with God’s Kingdom, San Francisco: HarperOne, (2004),XI
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ти део поретка, поштовати га и чинити постојећим, било је као уче-
ствовање у самом Божијем делу. Стога је архитектонски дизајн са-
мог јеврејског Храма требало непрестано да подсећа на пожељни 
поредак који се очекивао од свих чланова друштва. У том и таквом 
простору, који је подељен на више делова, „неопходно је да свако 
задржи своје место.“  Промишљање о Храму одредиће и правац у 
коме ће се изражавати теолошко размишљање, у коме је појам веч-
ног реда комплементаран простору које се супротставља времену 
као пролазном. Време може протицати и пролазити, али оно што 
остаје фиксирано јесте ред – вечни ред који изражава трајни поре-
дак космоса установљен од Бога.  Бити у том Храму ближе „све-
тињи над светињама“ није било ништа друго него репрезентација 
и саме близине Божије. У тој архитектонској подели, жене су зајед-
но са децом и паганима биле најдаље од Бога у својој позицији, а 
мушкарци најближе. Не сме се сметнути са ума како је обрезање 
као симбол завета са Богом био искључиви прерогатив мушкараца, 
чиме је искључио жене из унутрашњег јеврејског живота више ве-
кова.  Пол је, стога, симболизовао извесну баријеру у односу са са-
мим Богом. 

У оваквом културном миљеу израња хришћанство, у граница-
ма које теолошки и просторно фиксирају могућности и вредности, 
друштвене односе, улоге, али и част и стид. Отуда нам може бити јас-
није, како поједине епизоде које налазимо у јеванђељу, имају много 
већи потенцијал у ширењу идеја слободе, него што нам се на први по-
глед може учинити.

Стид и покривање главе: мноштво разлика

Уколико узмемо банкет као модел за сабрање хришћана, онда нам 
је јасно да су жене у грчкој или јудејској кући биле одвојене од муш-
караца. Код Јевреја, породица се састајала на заједничком јелу само 
у суботу, јер је тада кућа била приватни простор. У грчкој кући онога 
времена ситуација је била готово идентична. Породична јела су могла 
довести и мужа и жену за заједнички сто да једу, међутим, банкет је 
представљао јавни догађај и поред тога што се одигравао у кући. Сто-
га су јела за време банкета подразумевала одвојене столове и одвојен 
простор за мушкарце и жене. 
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Покривање главе био је чест обичај на Истоку. И мушкарци и же-
не покривали су главу због срамоте, туге, а у римској (али не и грч-
кој) култури, и у време богослужења. За неке је покривање главе које 
Павле налаже за време молитве ништа друго него његов покушај да 
уведе јеврејски обичај у грчку културу.16 Мушкарац да се моли го-
логлав било је у супротности са јеврејским обичајем, али складу са 
римском праксом,17 док је женско покривање главе у супротности са 
грчком традицијом.18 У римској пак кући десиле су се одређене про-
мене у првом веку. Богатије жене могле су бити присутне на банке-
ту са својим мужевима, али се претпоставља да ово и даље није би-
ло општеприхваћено. У самом Риму, аристократске жене чешљале би 
косу у посебним околностима, уместо да је носе распуштеном. Би-
ла је то пракса која је тек отпочињала у римском социјалном окру-
жењу, и даље не дотичући целокупно друштво. Утолико више може-
мо сумњати да је ова пракса била доминантна у подручјима римских 
колонија усред грчких подручја, као што је случај са Коринтом. Ипак, 
сигурно је постојала друштвена интеракција која је утицала и на Грке 
и на Римљане, те су стога неки римски обичаји могли бити практико-
вани у сусрету са грчком културом.

Будући да се већина хришћана скупљала у богатијим кућама, 
заједно су се састајали хришћани различитих друштвених и култур-
них поднебља. Оно што је очигледно из свега наведеног јесте да је 
„откривена“ коса имала различите друштвене конотације за различи-
те жене, не само због различитих култура, него и различитих социјал-
них статуса. И док је за богатије жене то значило у највећој мери при-
лику за показивање, дотле је за жене са Истока означавало нескром-
ност, бестидност. У најгорем случају, жена распуштене косе искази-
вала је сексуалну заводљивост. 

Клифорд Гирц је сматрао да сваки ритуал није ништа друго не-
го моћан инструмент: „Ритуал не само да одсликава социјални поре-
дак, него може да служи и као моћан инструмент у стварању култур-
них вредности, како ревитализацији тако чак и преображају самих 

16  James E. Crouch, The Origin and Intention of the Colossian Haustafel, Göttingen: Van-
denhoeck & Ruprecht, (1972), 131.

17  John Dominic Croassan & Jonathan L. Reed, In Search of Paul, How Jesus’s Apostle Op-
posed Rome’s Empire with God’s Kingdom, New York: HarperSanFrancisco, (2004), 113.

18  James E. Crouch, The Origin and Intention of the Colossian Haustafel, Göttingen: Van-
denhoeck & Ruprecht, (1972), 131.
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социјалних структура.“19 Ритуал представља тако не само огледало 
једног друштва него и могући замајац и агент социо-културолошких 
промена. За рану Цркву богослужење је било и више од ритуала, до-
гађај који их поучава односима који треба да владају међу хришћани-
ма, парадигма онога што треба да буде и сам начин живота.20 Тај и та-
кав однос и те како изазива и нарушава устаљени поредак, навикнут 
на понављање истих образаца кроз векове, без преиспитивања. 

Поменули смо како је просторни распоред штитио част и до-
стојанство, па тако око 320 године, не касније, цар Ликиније наређује: 
„Мушкарци не смеју да се појављују заједно са женама у кућама мо-
литве, забрањујући женама да посећују свете школе врлине или да 
примају упутства од епископа, доприносећи постављању жена да бу-
ду учитељи само женском полу.“21 Дакле, и у четвртом веку, хришћан-
ство са својим инклузивним приступом и даље узнемирава духове 
времена. У свом опису хришћанства, Маркус Минуције Феликс са-
општава да се у свом богослужењу хришћани састају сви заједно, и 
деца и сестре, мајке, жене, свих узраста и свих годишта (Octavius 9.5-
6).22 То је у односу на неке друге конгрегације већ било спорно са-
мо по себи. Случај Ликинија који је забранио да се жене и мушкарци 
заједно моле пример је наметања закона Империје на Цркву. Прихва-
тајући овај закон из нужде, Црква се борила да сачува животе члано-
ва своје заједнице. Света Прискила у Риму садржи икону „Fraction 
Panis“, на којој је приказано само седам жена у оквиру богослужења, 
шест њих окружује седму која је у средини и очигледно ломи Хлеб. 
Ова икона се данас смешта у касни први век. Она највероватније ос-
ликава повлачење жена у изоловани простор, услед оптужби пагана 
да су хришћани неморални. Могуће да су све ово били разлози да се 
хришћани опрезније понашају, како не би изазвали нове прогоне.23 Ју-

19  Frida Kerner Furman, „Ritual as Social Mirror and Agent of Cultural Change: A Case 
Study in Synagogue Life,” Journal for the Scientific Study of Religion 20/3(1981), 228-241.

20 Растко Јовић, „Недостојност хришћана као питање социјалне солидарности“, 
Српска теологија данас, књ. 1: Зборник радова Првог годишњег симпосиона (ПБФ Београд, 
29-30. мај 2009), уред. Б. Шијаковић, Београд: Институт за теолошка истраживања ПБФ, 
(2010), 103-112

21  Јевсевије, Живот Константинов, I.53; PG 20, 968
22  Robert L. Wilken, The Christians as the Romans Saw Them, New Heaven and London: 

Yale University Press, (1984), 19.
23  Kathleen E. Courley, Private Women – Public Meals, Peabody: Hendrickson Publish-

ers, (1993), 76.
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дејска традиција била је јасна у намери да сведе молитвени живот же-
на на приватни простор – кућу. Традиција је захтевала да је неопход-
но десет мушкараца како би се установила синагога као јавни про-
стор молитве,24 а слично је било и у Кумранској заједници. Како су 
били носиоци богослужења, мушкарци су имали место у оквиру јав-
ног простора.

Дакле, Апостол Павле је испред себе имао тежак задатак да по-
мири различите праксе унутар Цркве да би предупредио непотребне 
потресе. Питање стида и части је за њега била практична алатка која 
му омогућава да усагласи различите културне обрасце које је затекао 
унутар своје заједнице. Отуда се он кроз узајамност обраћа и мушкар-
цима и женама у контексту срамоте и стида. Па тако, мушкарац који је 
непрописно обучен срамоти Исуса, док жена непрописно обучена от-
кривене главе срамоти свог мужа. Одговорност за срамоту је тако ар-
гументована да узајамно везује и један и други пол. Истовремено, на-
ведени стихови стид и част утемељују кроз аргументацију теолошке 
природе, иако је опет та аргументација суштински релативизација он-
толошких категорија самих појмова, што за последицу има другачији 
положај једног и другог пола у датом друштву.

Муж је глава жени, а Бог је глава Христу

Управо због свега наведеног у вези са друштвеним контекстом 
у којем се рађа рана хришћанска црква, понекад и незнатне изјаве 
крију у себи дух промена или нам откривају веће истине. Овде ћемо 
изложити једну епизоду која одговара напред реченоме. По извесним 
мишљењима, епизода описана у 1Кор 11, 3-17 обично се узима као 
пример суштински потчињеног односа жене у односу на мушкарце. 
Контекст у којем су ова упутства изнесена највероватније јесте бого-
службена заједница, што значи да су се хришћани састали у приватној 
кући, али је сам догађај јавни. Апостол Павле у наведеним стиховима 
помиње стид и срамоту у контексту молитве и пророковања:

Али хоћу да знате да је свакоме мужу глава Христос, а муж је гла-
ва жени, а Бог је глава Христу. Сваки муж који се с покривеном гла-
вом моли Богу или пророкује, срамоти главу своју. И свака жена која 

24  Bruce E. Shields & David A. Butzu, Generations of Praise: The History of Worship, Jo-
plin: College Press Publishing, (2006), 22.
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се гологлава моли Богу или пророкује, срамоти главу своју; јер је јед-
но исто као и ошишана. Јер ако се жена не покрива, нека се и шиша; 
ако ли је стидно жени шишати се или бријати се, нека се покрива. Али 
муж не треба да покрива главу, јер је слика и слава Божија; а жена је 
слава мужевљева. Јер није муж од жене, него жена од мужа, Пошто 
муж не би саздан ради жене, него жена ради мужа. Зато жена треба да 
има власт на глави ради анђела. Ипак, у Господу нити је муж без жене 
ни жена без мужа. Јер као што је жена од мужа, тако је и муж кроз же-
ну а све је од Бога, (1Кор 11, 3-12).

Термини срамоте и осећаја стида постављени су у оквир приче, 
тако да се не дотичу само друштвеног значаја, него своје значење гра-
де и теолошки, али и богослужбено. За многе који су се бавили овим 
стиховима, најснажнији аргумент је био појам „главе“, у смислу да 
он симболизује подређеност жене мушкарцу, јер је муж глава жени. 
Међутим, у наведеним стиховима и почетак и крај су теолошки та-
ко постављени да суштински релативизују било какву моћ мушкарца 
над женом, што ћемо у наставку покушати да објаснимо. 

Тако први стих каже, „Али хоћу да знате да је свакоме мужу гла-
ва Христос, а муж је глава жени, а Бог је глава Христу“, док последњи 
истиче „Ипак, у Господу нити је муж без жене ни жена без мужа. Јер 
као што је жена од мужа, тако је и муж кроз жену а све је од Бога“. 
У теолошкој изградњи аргументације посебно место имају стихови: 
„Бог је глава Христу,“ и „у Господу“. 

Даљи стихови користе аргументацијуприродне философије и 
културолошких потреба. Тако се на пример каже да нас природа учи 
да дуга коса срами мушкарца (1Кор 11,14), на исти начин на који је 
срамота и да се жена „гологлава моли.“25 Питање гологлавости за са-
ме Јевреје је означавало срамоту, 4Мој 5,18: „И поставивши свеште-
ник жену пред Господом нека јој открије главу и метне јој на руке дар 
за спомен који је дар за сумњу љубавну; а свештеник нека држи у ру-
ци својој горку воду, која носи проклетство.“26 У рабинској традицији, 
Кетубот 66a (Талмуд) сведочи да онај ко би открио главу жене, мо-

25  Carolyn Osiek, David L. Balched., Families in the New Testament World: Household 
and House Churches, Louisville: Westminster John Knox Press, (1997), 47.

26  Margaret Y. McDonald, “Reading Real Women Through Undisputed Letters of Paul,”-
Women and Christian Origins, ed. Ross Shepard Kraemer, Mary Rose D’Angelo, Oxford: Oxford 
University Press, (1999), 215.
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рао је да плати обештећење мужу, јер га је тим гестом осрамотио.27 Са 
друге стране, трећа књига Мојсијева такође означава да је знак нечи-
стоће лепрозног распуштена коса: „А губавац на ком је та болест, не-
ка иде у хаљинама раздртијем и гологлав, и уста нека застре, и нека 
виче: нечист, нечист“ (3Мој 13,45).28

Међутим, у хришћанском контексту сада, сама реч глава која се 
наводи већ у 1Кор 11,3 не значи више онтолошку разлику, јер само не-
колико редова касније иста реч („глава“) се користи за однос Бога и 
Христа. Веровање да је Христос Син Божији било је евидентно у Но-
вом завету, али ово учење своје употпуњење добијa тек 325. године, 
кад се на Првом васељенском сабору Цркве дефинише природа тог 
односа између Оца и Сина („Бога и Христа“). Појашњење које овај 
Сабор пружа указује на исту божанску суштину коју имају Христос 
као Син Божији и Отац. Овим се учењем укида било каква субордина-
ција у терминима моћи између Оца и Сина, јер су обојица исте сушти-
не. Њихов однос је дакле релациони пошто деле исту природу, те се 
тиме укида било каква теологија превласти и моћи једног над другим. 
У Богу, дакле, као три Личности, нема места за хијерархијски однос 
који би у себе укључивао владање једног над другим кроз силу и моћ.

Јасним дефинисањем „исте суштине“ добили смо вишестру-
ко другачија тумачења и разумевања Бога. Неизоставно да овако по-
стављен концепт сада пружа сасвим различит увид у стихове 1Кор 
11, 3-17. Значење се не може заробити у самом тексту, него га је нео-
пходно теолошки вредновати, баш као што је и Павле питање стида и 
срамоте у контексту друштвеног понашања покушавао да богослов-
ски обухвати. Имајући у виду сада теолошко учење Цркве о Богу, мо-
жемо се вратити наведеним стиховима и у њима ишчитати нешто са-
свим друго од поједностављивања којима се желела наметнути пот-
чињеност жене мушкарцу, у име вере.

27  James E. Crouch, The Origin and Intention of the Colossian Haustafel, Göttingen: Van-
denhoeck & Ruprecht, (1972), 132.

28  Elisabeth Schüssler Fiorenza, In Memory of Her: A Feminist Theological Reconstruction 
of Christian Origins, Philadelphia: Fortress Press, (1983), 227.
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Брисање просторних граница

Хришћанство (325/381г.) је тако бранећи учење о Светој Тројици, 
заправо бранило, можда и не увек свесно, суштинску једнакост муш-
ког и женског пола. У односима мушкарца и жене уклоњена је било 
каква претпоставка страха, власти и моћи у круцијалном смислу. Је-
дини страх који остаје јесте онај да губитком другог и сами постајемо 
у опасности да ишчезнемо као личности у простор анонимности и са-
мољубља. Теолошки израз који се тражио како би јасније одредио са-
мог Бога и Његово постојање истовремено је постао и одбрана онто-
лошке једнакости мушкарца и жене, чиме нас наводи да читање 1Кор 
11, 3-17 интерпретирамо у сасвим другом кључу. 

Уколико нам данас аргумент покривања главе, који захтева Апо-
стол Павле, звучи конзервативно и традиционално, ми заборављамо 
да он задобија много значајнији призвук у датом културном миљеу. 
Његове речи – да је срамота да се жена моли и пророкује гологлава – 
указују на много више и много значајније друштвене промене у до-
гађају хришћанског богослужења. Наиме, жена не само да се моли у 
истом јавном простору као и мушкарци, него и пророкује. Пренебрег-
нули смо да нам се саопштава како је женама дозвољено да се мо-
ле заједно са другим члановима заједнице, у истом простору. Неви-
дљива граница части и стида, тј. граница између приватног и јавног, у 
овом случају је превазиђена и наново осмишљена. Позивање Апосто-
ла Павла на симболе срамоте и осећај стида код жена, али и мушкара-
ца, праћено је скоро револуционарним освајањем јавног простора за 
жене – који оне сада равноправно деле са мушкарцима. Осећај стида 
код жена јесте, као што смо раније нагласили, позитивна особина која 
штити част куће, али код Павла, њихов осећај стида их делегира у ак-
тивни јавни простор. 

Чак и да упошљава врло конзервативну аргументацију, он пости-
же много више – жене морају бити прихваћене у истом простору и са 
истим циљем: молитва која укључује оба пола једног човештва. Имај-
мо у виду још неколико проблема у вези са хармонизовањем разли-
ка. Тако, за Грке и Јевреје је било незамисливо да жена дели исти про-
стор са мушкарцем у току јела које има јавни карактер. За Римљане је 
пак ово већ била пракса. Питање је, дакле, на који начин усагласити 
културолошке разлике и са друге стране јасно артикулисати хришћан-
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ску поруку свету. Хармонизација је извршена кроз наизглед „конзер-
вативни“ аргумент, како би Грци и Јевреји лакше прихватили жену ка-
ко у току самог сабрања седи са мушкарцима. 

Очигледно је да су поједине удате жене у 1Кор 11, 3-17 одбиле да 
носе покривало на глави. Овакав став би могао имати тешке последи-
це како за односе унутар саме Цркве, тако и у њеном односу са светом 
у окружењу. Апостол Павле зато одлучује да прибегне нечему што 
бисмо назвали „ограничена револуција“. За Павла је примарна брига 
да заједница опстане, те стога он не жели да учини нешто толико суб-
верзивно да би довео у питање сам опстанак Цркве. Он се одлучује 
да развија једно ново поимање стварности када је у питању сабрање 
хришћана у молитви и заједничком јелу. Што се тиче једног ширег 
социјалног контекста, Павле остаје поприлично суздржан.29 Оно што 
се њему чинило да је битно јесте да хришћани у срцу свог живота, у 
свом молитвеном сабрању, развијају један нови сплет односа. Такво 
схватање међусобних односа ће с протоком времена полако почети 
да захвата и цело друштво.30 Дакле, тај нови начин размишљања које 
хришћанство доноси са собом неопходно је, по Павлу, да се прво раз-
вије међу њима кроз богослужење, а затим да тај образац они проно-
се у само друштво. Управо због тога, захтеваће да жене носе покрива-
ло, али истовремено уз могућност да њихов живот сада буде део јав-
ног простора и јавног богослужења (1Кор 14, 23), заједно са осталим 
члановима Цркве. „Жена, бивајући у јавном богослужењу, супротно 
јудејској пракси, има ауторитет од Бога да то чини, са чашћу мужа по-
кривене главе, она даје част и самом Богу, баш као што то и мушкарац 
чини откривене главе.“31

Догађај описан у 1Кор 11,3-17 остаје као сведочанство покушаја 
стварања једног друкчијег идентитета међу хришћанима. Апостола 
Павла, у наведеним стиховима, стилски карактерише указивање на 
међузависност односа мушкараца и жена. Оваква афирмативна места 
се свакако могу наћи и код неких других античких аутора, али углав-
ном само међу онима који су били прогресивнији у разумевању од-

29  То се види кроз посланице Колошанима и Ефесцима, а још и више кроз Пастирске 
посланице које одражавају конзервативнији дух.

30  Robert Banks, Paul’s Idea of Community, Peabody : Hendrickson Publishers, (2002), 64.
31  Joseph A. Fitzmayer, The Anchor Yale Bible – First Corinthians, New Heaven and Lon-

don: Yale University Press, (2008), 419.
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носа полова.32 Грци, који су допуштали пророковање женама у рели-
гијском контексту, њихову инспирацију су приписивали божанстви-
ма, а не самим женама. Међутим, чини се да Апостол Павле узима као 
сасвим уобичајену ствар могућност да се жене моле и пророкују у бо-
гослужењу ране Цркве.33

Закључак

Користећи се наизглед уобичајеним аргументима свог времена и 
порекла, како би одржао заједницу, Апостол Павле постиже много ви-
ше – захтева један нови модел односа у контексту мушко-женско. Ово 
није остало само мртво слово, него пракса која је очигледно и код са-
мих Римљана изазивала подозрење. У култури у којој се очекивало да 
жене у јавним догађајима не присуствују јелима заједно са мушкар-
цима, Апостол Павле супротставља јединство молитвеног простора, 
укидајући баријере. 

Архитектура куће имала је за циљ да заштити поделу мушкараца 
и жена, онда када би догађаји у њој имали јавни карактер. Аргумент 
покривања главе успео је да „замаскира“ много већи удар који је Пав-
ле учинио, а то је да су жене заједно са мушкарцима у молитви и је-
лу, кроз дељење истог јавног простора. Традиционални обичај покри-
вања главе и питање дуге или кратке косе су само кореографија на по-
зорници реструктурирања односа. Прихватање културе кроз обичаје 
(покривање главе) служи као инвазија у ту исту културу (мушкарци 
и жене сабрани на истом месту и у исто време). 

На крају, Апостол Павле користи симболе части и достојанства, 
стида и срамоте, како би уравнотежио разлике у црквеној заједници, 
усаглашавајући различите културне обрасце које је затекао. Истовре-
мено, уколико су питања части и срамоте имала и полну одредницу, 
па и одређено указивање на субординацију жена у односу на мушкар-
це, дотле Павле теолошки готово у потпуности релативизује њихово 
онтолошко значење и могуће негативне друштвене импликације. И 
као што су жени отац и брат пружали уточиште и част, као и иденти-
тет, дотле код Апостола Павла сама Црква постаје фиктивна заједни-
ца браће и сестара којима част и ауторитет даје нико други, него Гла-

32  Craig S. Keener, 1–2 Corinthians, Cambridge: Cambridge University Press, (2005), 93.
33  Исто
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ва – Христос. И поред коришћења добро познатих термина оног вре-
мена, Павле њихову употребну вредност види у практичној конструк-
цији новог модела важности заједнице која част баштини и добија од 
самог Бога. 

У догађају Цркве, кућа више није ни приватни простор, а ни са-
мо јавни – она је сама Кућа Божија, којој је на челу Бог, онда када се 
заједница у хармонији и љубави састаје. Част је условљена Христом 
који им ту част даје, али Његово присуство јемчи тек међусобно одго-
ворно понашање верних, једних према другима. Тако су симболи ча-
сти и срамоте постали не само релациони, него и директно зависни 
од успешности узајамне хармонизације разлика унутар Цркве. У кон-
тексту односа мушкараца и жена, теолошки се откривало много веће 
ослобођење чак и кроз оне термине који су на тренутак могли изгле-
дати као носиоци сасвим супротних начела односа: „Муж је глава же-
ни, а Бог је глава Христу.“
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RASTKO JOVIĆ34

BREAKING UP THE COMMUNITY: 
A PLACE OF PRIDE AND SHAME IN THE 

EARLY CHRISTIAN COMMUNITY

Summary

The article deals with the question of the identity of the early Christian communi-
ty and discusses how much that new self-understanding was in contradiction with the dif-
ferent cultural patterns in the Roman Empire. Seemingly a small issue concerning wom-
en’s covering of their heads in the early Christian community reveals unimaginably more 
challenges that the Apostle Paul faced in his mission. From theology to cultural distinc-
tions and pushing the boundaries of honour, shame, and pride, Paul tried to build a new 
identity while remaining faithful to the ideals of necessary freedom brought by Christian-
ity. The article showed interplay of culture and theology concerning the issue of women’s 
covering and provided a new key of interpretation. Development and construction of the 
Christian identity invite the Church to promote these new values in which women should 
participate and share in the newly promoted ideals of love and freedom, which entail their 
value, equality, and emancipation.

Keywords: border, pride, house, circumcision, inclusion, head, veil, shame

34  University of Belgrade, Faculty of Orthodox Theology, rastko.jovic@outlook.
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САВА ШОВЉАНСКИ1

ОД АДАМОВОГ СТИДА ДО ОЧИНСКОГ ПОНОСА

Резиме

Рад представља клацкалицу дотицања прародитељског греха, стида и појма 
свести/спознаје, као и осећање, понос, заједништво кроз очински/родитељски по-
четак. Значај стида ће се темељити на моралној перспективи, али ћемо га произ-
нети кроз теолошко гледиште како бисмо добили ширу/другу димензију у превази-
лажењу истог. Сама структура рада ће се међусобно преплитти у погледу ауто-
ра да себе стави у субјек, објект и да себе извуче у вакуум зону одакле ће из друге 
перспективе покушати да сагледа координантну раван преко које се све дијаграм-
ски може приказати као животна синусоида.

Кључне речи: стид, срам, понос, грех, кривица, страх и љубав.

У овом раду бих прво напоменуо да се стид и понос налазе на јед-
ној равни као на Х оси у математичкој координантној оси, која припа-
да координантом систему, а где је процес стида и понос, као и њихо-
ва присутност у нашим жвотима као синусоида која би се појавила на 
координантној оси и сачињавала део процеса промена у нама.

Све ово би се могло повезати са животним импулсима који нас 
прате у сваком нашем кораку и рефлектују се спрам смирења, (с)тр-
пљења и мудрости које поседујемо, а помоћу којих импулсе усмера-
вамо и испољавамо кроз разне димензије.

Стид у себи има као саставни део дозу страха, за нежељеним по-
гледима, коментарима, поступцима нас и других особа ка нама, где је 
страх је нешто чему тежимо само ако га спознамо и ако из претходног 
искуства знамо да је нешто страшно.  Дете које не доживи лоше ис-
куство, такво као мало и још увек неосвешћено, нема спознају страха 
те се не дистанцира или не избегава одређене животне потезе откри-
вајући околину и самога себе.

1  Теолошка академијаСвети Тимотеј у Новом Саду, sava.sovljanski@gmail.
com
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Адам је из страхопоштовања ка Богу, и љубави која му је пру-
жена тиме што му је све било дозвољено, осим једне ствари, искљу-
чио потребу да пређе границу те да прекрши договор са Богом, док је 
Ева из знатижеље, али пре свега преваре лукавства, допустила пре-
лазак границе, емотивно допринела да Адам погреши/згреши веро-
вавши јој, па су аутоматски спознајом греха, првог/данас као праро-
дитељског, дошли до стида међусобног и од самога Творца и Спаса 
нашега Бога.

У Књизи Постања је записано: „10 А он рече: – Глас твој чух у вр-
ту и побојах се зато што сам го, па се сакрих. 11 Рече му тад: – Ко ти 
саопшти да си го? Да ниси јео с дрвета за које сам ти забранио да је-
деш? 12 А човек му рече: – Жена, коју си дао да буде са мном, она ми 
даде с дрвета, те сам јео. 13 Тада Господ Бог рече жени: – Зашто си то 
учинила? А жена рече: – Змија ме превари те једох.“

Значи у горе наведеном цитату, видимо да је стид произашао из 
човековог сазнања и/или размишљања које је добио узевши плод са 
забрањеног дрвета.

Човек је почео да се стиди од себе самога, од другога, са неким 
и од нечега.

 Стид можда долази као негативна последица наших дела и/или 
пасивног осећаја у саосећању ка другој особи и то бих слободно де-
финисао као пасиван стид, као што постоји пасиван блам (када и је и 
вас срамота што неко ради или изговара у вашем присуству, осећате 
се као део тога).

Начин размишљања може бити индивидуалан и као такав припи-
сан би био себичности и саможивости на неки начин. У том погледу 
на себичност и саможивост искључујемо могућност заједнице.

Адам је ипак остао са Евом, где је позна као жену и са њом доби 
децу што рефлектује љубав и праштање већ на самом почетку Књи-
ге Постања.

Овај останак са Евом бих препознао као одлику способности да 
човек воли, тачније ово је огроман вид љубави, прародитељске љуба-
ви, јер нико не сагледава љубав као добру страну наших прародитеља 
и сви се људи данашњице сећају само прародитељског греха, али грех 
може да се ублажи, лечи и излечи само љубављу, па зар нам није то и 
основа хришћанског учења?!
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Љубав је Христос, Христос је љубав, ми смо способни да се заљу-
бимо, да волимо да будемо љубав, значи способни смо да се охристо-
вимо или, како волим да кажем, обожимо само и само ако се прожи-
мањем љубави прожимамо кроз живот кроз Христа и преко Њега спе-
ремо прародитељски грех, а прихватимо прародитељску љубав.

Прво примером Бога који је створио из љубави и волео Адама и 
Еву, а друго кроз пример љубави Адамове ка Еви где је био спреман 
да страда са њом јер јој је веровао и где је остао уз њу и препознао је 
као жену па су створили децу, а ми данас децу зовемо плод љубави...

Сазнање, буђење свести или како ја то називам освешћеност у 
овом случају/смислу су елементи производа који се назива стид.

Мушки род и попуација су сами по себи кроз васпитање на неки 
начин предодређени за другу страну координантне осе, а то је понос.

Понос се рађа још у рано доба напретка човечанства, као осећај 
задовољства, моћи, успеха и као емоција и/или осећај задовољства 
самим собом.

Синоними могу бити уображеност и гордост.
Особина код великог процента, када анализирамо мушку попу-

лацију јесте да су поносни/препоносни да би нешто учинили за себе, 
неког у виду дела, речју... један вид признања и извињења ка самом 
себи првенствено, па онда ка другоме.

Друга страна мушке особине јесте да из поноса не жели да при-
каже и призна стид у себи, да то испољи, да га превазиђе и да га пре-
твори у понос, када дође до његове промене и добрим деловањем сло-
бодно може, као осећање које добија нову димензију да пређе у понос.

Сузе су одличан пример, и осећање где има доза страха, које сам 
навео као део стида, где је тежина признања, да су и вама као мушкар-
цу очи пуне суза и да нису суве већ да путем емоција могу да рефлек-
тују осећање па да ви (мушкарац) као једна стена, стуб и ауторитатив-
на особа/доминантна имате право да заплачете, веома велика.

Ту долази до преломног дела где се као на клацкалици прелази у 
понос, стегну се емоције, тело одреагује и са поносом можете и тре-
бате да пустите сузу. 

Губи се стид, навиру емоције, прелази се у позитивизам и долази 
се до поносног успеха или успеха са снагом позитивног поноса.

Сматрам да људи који воде психотерапије и баве се овим пози-
вом, најреалније могу да кажу колики је проценат стида у људима пре 
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самог поласка на психотерапије (намерно пишем у множини јер јед-
на терапија није довољна, можда ни за упознавање) да уопште човек 
свесно каже на глас, призна да му то треба и прихвати без стида од са-
мога себе и околине како ће се и на који начин тумачити његов одла-
зак психотерапеуту.

Полазна тачка не сме да им буде ко ће и шта да каже, ко ће и како 
да гледа на све то, већ ЈА идем, покушаћу, пробаћу и имам жељу да је 
преточим у реалан успех, где ће производ можда бити повратак са по-
носом (као успехом), али који не сме да пређе тачку негативног поно-
са и каснијег сукоба са људима, већ позитиван понос и успех у реша-
вању наших проблема где стид нестаје.

У даљем тексту бих прешао у нову димензију на тему стида и по-
носа и то кроз сопствену пројекцију, где сам као субјект наишао на / 
па превазишао и са радошћу бих поново прошао кроз процес из Сти-
да (где је било присуство страха) у понос.

Наиме, лета Господњег, 2019. године сам постао отац. Наравно то 
није тренутни процес, није дошло само од себе, а Богу хвала траје и 
даље. Саме емоције од зачећа до првог погледа у дете/човека као Бо-
жију творевину па онда и саставни део нас самих, биле су веома уз-
буркане, помешане, навирале су као део новог искуства и као поче-
так страха који је преко клацкалице превагнуо у ослобођење, слобо-
ду од страха и осећај сигурности онога што смо супруга и ја пожеле-
ли и што нам се полако остварује да би на крају наишао на емотивну 
уздрманост, која је сва срећа кратко трајала, чак је била и неосетна из 
разлога што сам по горе наведеном познао своју жену, осетио љубав, 
препустио се Господу и дозволио да нас Он води те смо сви заједно 
дошли до резултата психолошког, емоционалног и опипљивог, а данас 
на поносни део који се зове дете. 

Љубав, прародитељска љубав која нас је спојила је била покретач 
свега и круна љубави се изнедрила као дете. Да се разумемо, заступам 
став да је плод љубави заједница, брак, суживот... двоје људи који су 
својим међусобним разумевањем, поштовањем, трпљењем, жељом да 
се разумеју и помогну једно другом у добру и у злу, допринели оства-
рењу заједништва као истинској, чистој и јединственој емоционалној 
рефлексији љубави.

Љубав не искључује појединце и не искључује самосталност. 
Љубав може да буде и рефлектована и од појединца, али бих из љу-
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бави у заједници (која је плод) додао круну љубави (дете и/или деца), 
јер не могу да кажем да двоје који су заједно и којима влада љубав  
нису плод љубави... (пар без деце није одбачен – то је погрешна само-
осуда и осуда примитивног друштва).

Свих месеци који су протекли у стању трудноће – другом стању 
– сам се трудио да будем уз своју супругу, као подршка, као ослонац и 
неко ко је друга половина јабуке, онај који је спреман да прихвати све 
да се преда и да пригрли своју другу половину ма какав нас исход че-
ка. Наравно већина нас је увек позитивна и то би требало да буде та-
ко, да смањимо присуство и могућност негативног (зла). 

Емоције су се смењивале и време је чинило своје, дало ми је про-
стора да се припремим да доживим осећај и да преиспитам све у се-
би, око себе па ако стигнем и коригујем/порадим на себи.

Дошао је и тај дан, дошло је време, сузило је простор за реорга-
низацију, повећало је стрес, страх, узбуркало емоције које су до скоро 
дан уназад биле стабилне (па и ја сам само човек са могућношћу гре-
ха, пада, успона, покајања...)

Уследило је и питање, које се уствари поновило, од стране моје 
супруге : 

„Да ли могу да јој учиним и присуствујем порођају?“    
Е ту долази до страха, и стида, да ли сам храбар довољно да пре-

узмем такав корак, да прихватим жељу некога кога волим и неко ко је 
моја љубав овоземаљска, да ли сам ја тај који ће у нашем друштву, на-
шем систему, нашем окружењу да поруши стандарде мушкости и по-
клекне пред захтевом једне жене, једне Еве и уништи начело мушкар-
ца да чека вест у кафани и да му цепају мајице, да се налије алкохо-
лом и препусти неморалу...

ДА ја сам тај! Сада требам мојој жени, прекидам нит саможиво-
сти и себичности у партнерским односима и скидам рухо стида муш-
караца и претварам у снагу, вољу, још већу љубав тако што пресвла-
чим се, улазим у салу, бодрим моју супругу, бринем заједно са њом, 
она мало паничи али добро ту сам, не бежим, претварамо то заједно 
у опуштенију и разумнију атмосферу (са одличним тимом лекара) где 
анестезиолог постаје срећан и поносам на свој рад, бабица на себе и 
свој тим, лекар који је порађао поносaн показује на свој тим и честита 
новопеченим родитељима, а главни продукт свега тога је љубав, дете 
које је дошло на свет и ПОНОС који сада стоји на СТИДУ и говори 
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гласно да није мушкост пала у воду, да нисмо мањи у женским очима, 
да нисмо изгубили поштовање и патријархалност, већ смо доприне-
ли свима око себе и себи самима тако што смо превазишли једну емо-
тивну препреку, клацкалица је превагнула, изашло је то из нас што је 
дуго постављало питања:  

Шта ће бити даље ако ја то урадим!? Ко ће шта рећи!? Да ли сам 
мање мушко!?

СТИД је именица мушког рода, може да се каже и СРАМ, али 
добија толику јачину и добија на тежини саме речи када схватимо 
да је мушког рода, значи да мушкарци треба да га превазиђу у својој 
суштини и самом бићу.

Господ је искушавао мушкарце, давао им је подвиге, стављао их 
је на испите и пружао им руку спасења, али исто тако је покајање до-
лазило из признања кривице, пада духовног и превазилажења стида, 
јер и Адам је изашао пред Господа и рекао да га је срамота, није га 
слагао, признао је.

„Стид је човеков (не)угодни пратилац од почетака човечанства 
до дана данашњег. Није само лична нити само друштвена стварност, 
него је етичка ствар која дубоко прожима човеков однос са самим со-
бом, с другим светом“ (Билокапић, 2016: 428).

Да ли бисмо ми овде узели осврт поређења са појмом стид? Мо-
жемо ли да кажемо колико је осећај кривице присутан кроз стид? Мо-
жда ставити и грех као основ нашег стида? Кривицу?

Сматрам да можемо. Некада је основ нашег стида за тренутну 
или дугорочну ситуацију грех, где се у том контексту ми требамо ос-
вестити да грех спознамо, да из емоционалног стања стида пређемо у 
решавање нашег греха (или тога што смо сагрешили) па да скинувши 
стид превазиђемо и осећај кривице. 

Кривица је једно осећање и ниво стреса који може дубоко да нас 
тишти и да се учаури у нама те да нас одведе у дубљи психолошко 
емотивни проблем. Осећање кривице може бити доста штетно по нас 
и бити пропраћено депресијом где и сами себе оптужујемо и дефини-
шемо као самооптуживање.

Приликом осећаја кривице треба да се окренемо супротном 
осећању/појму који се зове кајање. Кајање или покајање како се то 
у теолошко религијском објашњава јесте прихватање сопствене од-
говорности и свесност да одговарамо за своје поступке где схва-
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тивши такво нешто ми имамо , као моралне особе, потребу за (по)
кајањем.

(По)кајањем се превазилази емотиван бол и сматрам је, како би 
то проф. Зорица Кубрић рекла,  „здравом емоцијом“.

Стид можемо гледати са две полазне тачке, као негативно и као 
позитивно. Под позитивним гледиштем бих то преточио у састав-
ни део људског развоја где у осећају стида можемо превазилажењем 
истог доћи до напретка. Под негативним гледиштем стида бих ста-
вио да непревазилажењем истог можемо остати заробљени у срамо-
ти и пасти у дубље психолошко емотивно стање. Стид није срамота 
и никако немамо право рећи да је срамота стидети се/себе се поврат-
на заменица.

„У контексту ‘теологије тијела’ стид се дефинира као „немир и 
напетост који настају када према другој особи поступамо, или други 
према нама поступају, као према предмету искориштавања, умјесто 
као дару који треба поштивати и вољети“ (Healy, 2013: 50).

Понос као врсту осећања које доживљавамо и проживљавамо 
кроз разне сфере нашега живота можемо окарактерисати осећањем 
које на основу достигнутог доживљавамо као позитивне заслуге пот-
крепљене позитивном реакцијом од стране неке особе или нас самих 
за шта сматрамо важно код нама драгих особа или особа над којима 
показујемо ауторитер (што је лош облик поноса).

Закључак

Живот као једна координантна линија преко које као што рекох 
можемо дијаграмски приказати све саставне елементе као проекцију 
сопственог живота, није ни мало лаган, поштедан, схватљив на пр-
ви мах, али нам кроз елементе спознаје, истраживања, едукације, об-
разовања,... даје невероватне одговоре на сва могућа питања. Наше 
жеље за напретком расту ако имамо довољно снаге да тражимо и до-
вољно жеље да признамо себи грешке, неуспехе(који нису крајња тач-
ка већ тренутна немоћ/грешка који се превазилазе) па самим тим оја-
чамо те безстидно са позитивним поносом корачамо емотивно-духов-
но-социолошко-психолошки растући кроз њега.

Пластично појашњење синусоиде јесте континуирано излажење 
на површину, у позитивизам (замислимо да је површина мора линија, 
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изнад је израњање, а испод је зарањање), где узимамо ваздух, напре-
дујемо, добијамо окрепљење сунчевих зрака, долазимо до највише 
могуће тачке у том тренутку и најдостижнијег момента који тада мо-
жемо да разумемо и прихватимо, па зарањамо испод површине. Од-
лазак у дубину јесте пад и тренутна слабост, несхватање ситуације у 
којој се налазимо, где пре сваког зарањања треба да узмемо толико 
ваздуха за опстанак доле и спознају до најдубље тачке са освешћеном 
подсвести како морамо да се вратимо на површину. Останак у доњем 
делу синусоиде би значио коначни пад и, депресију, емотивни крах, 
губитак жеље за напретком.

Исто тако када поново скупимо снаге и изронимо морамо емо-
тивно сазревати, јачати и скупити максимум који можемо да прихва-
тимо у датом моменту АЛИ НИКАКО претерати и узети од живота 
више него што можемо и што нам треба. У супротном бисмо преду-
го остали изложени на сунцу (које не оспоравам да је позитивног ути-
цаја на нас), дуго без воде и вратили бисмо се са последицама.

Током живота треба наћи баланс. Баланс је нешто што нас одржа-
ва, што нам помаже и што нас не оштећује превише, а где синусоиду 
држимо са што мање агресивним амплитудама.

Научимо да пливамо, научимо да волимо па доведимо себе у мир-
ну реку где ћемо балансирањем тела и емоција одржавати тело на по-
вршини неоспориво пола у води пола изнад ње. Живот је једна вели-
ка река, чудног тока са разним искуствима.

„Дај човеку рибу и нахранићеш га за један дан. Научи га да је ло-
ви и прехранићеш га за цео живот“ (Це Лао, 2016).
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SAVA ŠOVLJANSKI2

FROM ADAM’S SHAME TO FATHER’S PRIDE

Summary

This seminar paper will be a seesaw of touching ancestral sin, shame and the no-
tion of consciousness / cognition, as well as feeling, pride, togetherness through the pa-
ternal / parental beginning. The significance of shame will be based on a moral perspec-
tive but we will express it through a theological point of view in order to gain a broader 
/ second dimension in overcoming it. The structure of the paper will intertwine with each 
other in terms of the author putting himself in the subject, object and to pull himself into 
the vacuum zone from where, from another perspective, he will try to see the coordinate 
plane through which everything can be diagrammatically represented as a life sinusoid.

Key words: shame, embarrass, pride, sin, guilt, fear and love.
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OBRAČUN VERE SA PONOSOM

Rezime

Rad se bavi bibilijskim razumevanjem pojma ponosa, kao i načina njegovog savla-
đivanja. Biblijski pogled na ponos upoređen je sa pojedinim psihološkim studijama. Rad 
takođe objašnjava na koji način Biblijsko učenje o pravednosti kroz veru podriva same 
temelje ponosa, oduzimajući mu i racionalnu i psihološku osnovu.

Ključne reči: ponos, Biblija, vera, pravednost

U doba prevrednovanja svih vrednosti, javlja se i pitanje o (bez)vred-
nosti i (bes)korisnosti ponosa, kao osećanja ali i karakterne osobine. 

Samopoštovanje i samopouzdanje, koji se smatraju korisnim u razvo-
ju ličnosti, često se u svojim određenjima ne razgraničavaju od ponosa. 
Zbog toga se i u vaspitanju i obrazovanju ponos ponekad promoviše kroz 
podsticanje takmičenja i težnje za dokazivanjem. Ne samo u obrazovanju 
već i kasnije u životu, ponos se prečesto smatra komparativnom predno-
šću u utakmici života, u borbi za opstanak i trci za napretkom. Takođe, ka-
ko bračni savetnik Honberger primećuje, „većina veruje da sreća i ispunje-
nost dolaze od zadobijanja istaknutog položaja kojeg prati moć i ponos“ 
(Honberger, Kenjutson, 2013: 14).

Istraživanje i vrednovanje ponosa otežava površnost današnjeg čove-
ka i nedovoljna analitičnost, ali i nedovoljna iskrenost čoveka prema sebi 
i drugima. U tom smislu, ne može a da nas ne dotakne iskrenost Lava Tol-
stoja, koji je priznao je da je značajan deo svog života pisao iz taštine, ko-
ristoljublja i oholosti i da je, da bi stekao slavu, prećutkivao dobro, a bavio 
se ružnim (Tolstoj, 2011:17).

Osim nesvakidašnje otvorenosti i iskrenosti jednog od najvećih 
svetskih pisaca, da bismo objasnili pomenutu izjavu, potrebno je odgo-

1  Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, vanja@agrif.bg.ac.rs
2  CEIR - Centar za empirijska istraživanja religije, Novi Sad, zeljkostepanovic7@gmail.

com
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voriti na još jedno pitanje: kako je Tolstoj došao do tačke u kojoj je mo-
gao da postane svestan svog unutrašnjeg bića i najdubljih motiva ko-
ji ga pokreću? Istražujući Bibliju, i posebno Besedu na gori, Tolstoj se 
sreo sa vrednostima mnogo drugačijim od vrednosti društva u kojem je 
živeo, a koje je bilo deklarativno hrišćansko. Sreo se i sa ličnošću Isusa 
Hrista, čijem karakteru se divio, i u svetlosti tog karaktera razumeo da 
u životu postoje drugačiji, plemenitiji motivi od onih koji su ga do ta-
da pokretali.

Mnogo više od drugih verskih knjiga ili moralnih kodeksa, Biblija se 
bavi psihologijom morala, pobudama i motivima koje pokreću čoveka na 
određena dela, ili ih od tih dela odvraćaju. To je preporučuje kao knjigu 
koja duboko zadire i u psihologiju ponosa. 

Izrazi korišćeni za ponos

U Bibliji Starog zaveta može se nabrojati desetak imenica koje se ko-
riste da označe ponos. U skladu sa slikovitošću i intuitivnošću hebrejskog 
jezika, većina od njih potiče od jednog od tri glagola sa značenjem „podi-
zati se“, „uzdizati se“, „porasti“, „biti visok“, „biti uzvišen“. Neke od tih 
reči imaju i drugačije osnovno značenje, a neke spektrom svog značenja 
obuhvataju više nego samo pojam ponosa. Npr. reč gova (goba, גַובֹה) je u 
svom osnovnom značenju moralno neutralna, i označava jednostavno vi-
sinu. „Reč gaon (ָֹגאון) može označavati ili ’slavu, veličanstvo’, kao u Isa-
iji 4,2 ili Isaiji 60,15, ili ’ponos/gordost i oholost’, kao u Pričama 16,18“ 
(Vandermey, 156).

I prava i umišljena veličina, i Božje veličanstvo i ljudsko samouzdi-
zanje, obuhvaćeni su, dakle, istom rečju.

Reč zadon (ָזדֹוֽן) je specifičnija, i označava oholost, prepotentnost, 
aroganciju, bahatost, pretencioznost i drsku samovolju. Više od ostalih, 
ova reč govori o motivima i stanju srca i, za razliku od prethodno pomenu-
tih reči, nikada se ne koristi ni u pozitivnom ni u kakvom neutralnom zna-
čenju, kao ni odgovarajući pridev zed (ֵזד). Pa ipak, ove reči potiču od gla-
gola zud (ּזוד) koji ne znači samo ponosno i arogantno postupati, već i ku-
vati, vreti… što opet dočarava neku vrstu podizanja, nadimanja… kao kod 
prethodno pomenutih reči. 

 I pored sličnosti u značenju, grupa reči koja potiče od glagola zud 
retko se koristi uz ostale reči koje označavaju ponos. Jedan od zanimljivih 
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primera u kojima pridev zed nedvosmisleno boji značenje višeznačnih re-
či gaon i gaava (ֲַּגאָוה ) nalazi se u Isaiji 13,11, gde Isaija navodi Božje re-
či: „I pohodiću vasiljenu za zloću, i bezbožnike za bezakonje; i ukinuću 
razmetanje (gaon) oholih (zed-zedim), i ponos (gaava) silnih oboriću“. Da 
ovde reč gaon označava razmetljivu, a ne pravu, istinsku veličinu, obez-
beđuje kontekst u kojem je upotrebljena, ali i pridev zed, koja znači ohol, 
arogantan, prepotentan…. 

U Novom zavetu se u značenju pridev „ponosan“ koristi reč hiperefa-
nos (ὑπερήφανος), složenica od reči hiper (ὑπέρ) - iznad i faino (φαίνω) – 
pokazivati se, pojavljivati se. Ova reč, i odgovarajuća imenica hiperfania 
(ὑπερηφανία), svojim spektrom značenja obuhvataju ponos, nadobudnost, 
razmetljivost i aroganciju. 

Ponos u Bibliji – psihologija ponosa

Biblija dosledno govori o ponosu i njemu bliskom pojmu oholosti kao 
o nečem iracionalnom, opasnom, po svojim posledicama destruktivnom, 
ali i kao o nečemu što je samo po sebi ružno i nemoralno.

Iracionalnost ljudskog ponosa proizilazi iz realnosti ljudske ograniče-
nosti, prolaznosti, nemoći i moralne slabosti, sa jedne strane, ali i iz real-
nosti postojanja svemoćnog, sveprisutnog, sveznajućeg i moralno savrše-
nog Boga, koji je tvorac svega: „Gde si bio kada ja osnivah zemlju? Kaži, 
ako si razuman… Jesi li svoga veka zapovedio jutru, pokazao zori mesto 
njezino… Jesi li dolazio do dubina morskih? I po dnu propasti jesi li ho-
dio?... Možeš li izvesti južne zvezde na vreme?... Ko je metnuo čoveku u 
srce mudrost? Ili ko je dao duši razum?“ (Jov 38,4.12.16.32.36) Navede-
no Božje obraćanje Jovu, koje imalo je za cilj da uveri Jova u njegovu ne-
kompetentnost da sudi Božjim postupcima, isto tako obesmišljava i ljud-
ski ponos. Takođe, Bog je i tvorac ljudi i svih njihovih vrednosti, na osno-
vu čega apostol Pavle zaključuje da čovek nema razloga da se veliča: „Jer 
ko ti daje preimućstvo? A šta imaš što nisi primio? Ako si pak primio, što 
se hvališ kao da nisi primio?“ (1. Kor. 4,7). 

U čemu je, prema Bibliji, opasnost ponosa? Ona leži, između ostalog, 
u njegovoj manipulativnosti. Ponos je prikazan u Bibliji i kao sredstvo ma-
nipulacije prilikom pada čoveka u greh. Prvom paru dato je laskavo obe-
ćanje „bićete kao bogovi, znajući šta je dobro, a šta zlo“, sa namerom da 
kod njih probudi ponos, i navede ih da prestupe ograničenje koje im je po-
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stavio sam Bog, a njihov Tvorac (1. Mojsijeva 3,5 ). U ovome se vidi da 
je ponos slabost. 

Solomon u knjizi Poslovica navodi da oholost ponižava čoveka. (Pri-
če 29, 23). Na ponos se ponekad gleda kao na gorivo napretka; on, među-
tim, može biti neprijatelj napretka, jer podstiče nekritičnost i samozado-
voljstvo koji mogu učiniti dalji napredak nepotrebnim, a prepoznavanje 
svojih slabosti i potreba nemogućim. Jovanovo Otkrivenje govori o ova-
kvoj psihologiji ponosa: „Govoriš: bogat sam, obogatio sam se, i ništa ne 
potrebujem. A ne znaš da si nesrećan, i nevoljan, i siromah, i slep, i go“ 
(Otkrivenje 3, 17). Dok ponos može voditi u samozadovoljstvo i lenjost, 
lenjost povratno taj ponos hrani: „Lenjivac misli da je mudriji od sedmori-
ce koji odgovaraju razumno“ (Priče 26, 16). Dok se čovek koji se suočava 
sa problemima i teškoćama u životu i radu, neminovno sreće i sa sopstve-
nim slabostima i ograničenjima, što predstavlja izvesnu zaštitu od uobra-
ženosti, takvo iskustvo nedostaje lenjivcu. 

Oholi čovek je u Bibliji upoređen sa pijanicom: „Kako vino vara, ta-
ko je čovek ohol…“ (Avakum 2,5). Ponos i oholost su pristrasni, i dovode 
do iskrivljene percepcije realnosti. Oholom čoveku, kao i pijanici, nedo-
staje realno sagledavanje stvari. I više od toga, ponosne istina i ne zanima 
jer, kako je primetila Ezra Benson, „ponos se bavi time ko je u pravu; po-
niznost se bavi onim što je pravo (istinito)“. Kao pijancu u saobraćaju, ta-
ko i ponosnom čoveku preti opasnost. Ako je sagledavanje činjenica nere-
alno, onda se realno može očekivati ono na šta upozorava Solomon u Pri-
čama 16, 18: „Oholost dolazi pred pogibao, i ponosit duh pred propast“.

Ponos je često ogledalo unutrašnje praznine. Ljudi se obično pono-
se onim što je izvan njih samih, ili onim što nije njihovo, onim što ima-
ju, pre nego onim što jesu.… Rabin Šmuli Boteah ovo upoređuje sa potre-
bom Adama i Eve da se pokriju smokvinim lišćem – jer su odstupanjem od 
Božje zapovesti i svoje težnje ka dobru izgubili istinsku, unutrašnju vred-
nost, i u svojoj praznini posegnuli za nečim izvan njih samih. „Današnji 
Adam je muškarac koji pokušava da na ženu ostavi utisak kolima koje vo-
zi, umesto svojom ličnošću, koji više ceni tuđe inicijale – na primer BMW 
– nego svoje. Slično tome, današnja Eva je žena koja se ne oseća sigur-
nom ako na sebi ne nosi nečije tuđe ime, na primer Gucci ili Donna Ka-
ran“ (Boteah, 2002: 37).

Izopačenost i destruktivnost ponosa leži i u njegovoj sebičnosti. Ohol 
čovek nema saosećanja i ne vrednuje ljude na pravi način. Neosetljivost i 
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ugnjetavanje drugih potiču iz ponosa: „S oholosti bezbožnikove muče se 
ubogi…“ (Psalam 10,2). 

Nesreća potlačenih neretko i povratno hrani ponos. U knjizi proro-
ka Isaije srećemo opis psihologije jednog osvajača: „Krepošću ruke svoje 
učinih i mudrošću svojom, jer sam razuman; i premestih međe narodima 
i blago njihovo zaplenih i kao junak oborih stanovnike. I ruka moja nađe 
kao gnezdo bogatstvo u naroda, i kako se kupe jajca ostavljena tako poku-
pih svu zemlju, i ne bi nikoga da makne krilom ili da otvori usta i pisne“ 
(Isaija 10,13.14).

Klinički psiholog Viljem Bakus u svojoj knjizi Ono što vam vaš savet-
nik nikada nije rekao: sedam grehova koji vode ka mentalnoj bolesti, go-
vori o ponosu kao neprijatelju zdrave psihe koji vodi u mentalnu bolest. U 
simptome ponosa on ubraja: „Pokušaji da budete primećeni, žudnja za pa-
žnjom, želja za primanjem komplimenata, potreba da se bude važan, prezi-
ranje misli o potčinjenosti, odbijanje pomisli da se prizna pogreška, izraže-
ni čvrsti stavovi, spremnost za raspravu, traženje da uvek bude po vašem, 
želja da kontrolišete druge, paradiranje svojim ličnim pravima, odbijanje 
saveta, često kritikovanje sa povređenošću zbog kritike drugih, smatranje 
da posedujete sposobnosti koje nemate“ (Backus, 2000: 73).

Prorok Danilo navodi primer vavilonskog cara Navuhodonosora koji, 
na vrhuncu ponosa i zadovoljstva sobom, doživljava negativnu tranforma-
ciju ličnosti, degradaciju i mentalnu bolest (Danilo 4, 30-33), koja nesta-
je kada on svoj pogled od sebe okreće ka Bogu (Danilo 4, 34-37). Ova bo-
lest je prikazana kao Božji sud nad oholim carem; to, međutim, ne isklju-
čuje mogućnost da je ona i prirodna posledicu ponosa i obuzetosti sobom 
jer se Božji sud u Bibliji često sastoji od prepuštanja čoveka prirodnim po-
sledicama njegovog izbora (vidi npr. Rimljanima 1, 20-32). Leon Zelcer, 
doktor kliničke psihologije, govori o uticaju fokusiranosti na sebe na men-
talno oboljevanje: „Od mnoštva fobičnih, anksioznih i opsesivno-kompu-
lzivnih poremećaja pa sve do mnogih depresivnih uznemirenosti, različi-
tih zavisnosti i post-traumautičnih poremećaja, i do najvećeg broja pore-
mećaja ličnosti, obuzetost sobom može se uočiti kao ona koji igra jednu 
od najznačajnijih uloga. Zato svaki efikasan tretman ovih poremećaja mo-
ra uključiti značajno redukovanje ovih sklonosti ka opsesivnom usredsre-
đenosti ka sebi“ (Seltzer, 2016).

Ponos, takmičenje, i želja za dokazivanjem u društvu često su motiva-
cije koju smatramo korisnima u vaspitanju i obrazovanju. Iako može done-
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ti napredak u nekim aspektima, ono je neprijatelj istinske izgradnje karak-
tera. To je dokazala studija o uticaju takmičarskih sportova za koje se sma-
tralo da izgrađuju karakter. 

„Endrju Mirikl (Andrew Miracle), antropolog, naučen je da postav-
lja ono što bi na prvi pogled izgledalo kao glupa pitanja. Dr Mirikl je istra-
živao naučnu literaturu tražeći dokaz za istinitost tvrdnje da „sport izgra-
đuje karakter“… Iznenađujuće je da se Miriklov pregled objavljene nauč-
ne literature nije okončao onako kako se nadao. Nije pokazao jasnu ko-
rist sportova za karakter. Međutim, niz neodgovorenih pitanja je izneto na 
svetlo. U ovom kontekstu, Mirikl je sarađivao sa druga dva naučnika i po-
krenuo sopstveno istraživanje.3 Prvo su utvrdili nacionalni reprezentativ-
ni uzorak od 1600 starijih srednjoškolaca muškog pola. Zatim je analizi-
rao ličnosti učenika kako bi pokušao da izmeri efekte učestvovanja u ra-
znovrsnim sportovima. Mirikl je sa saradnicima utvrdio da su karakterne 
crte pogođene, ali da su efekti bili „mali u apsolutnoj veličini“ tako da su 
zaključili: „Sportovi u srednjoj školi čine malo kako bi koristili ili šteti-
li socijalnom razvoju učesnika“. Međutim, pažljivo čitanje njihovih rezul-
tata pruža razloge za zabrinutost. Iako su efekti na karakter mogli da bu-
du mali, bili su u pogrešnom smeru… Agresivnost i razdražljivost, umesto 
da se smanje, povećani su. Iskrenost i samokontrola, umesto da porastu, 
umanjeni su. Jedina promena koja je ocenjena kao pozitivna je bila porast 
samouverenosti. Iako samouverenost na površini može da izgleda kao po-
željna, postoji razlog za verovanje da to – da li je ovaj faktor poželjan ili ne 
– zavisi od razloga zbog koga je neko uveren u sebe. Postoje ozbiljni razlo-
zi za zabrinutost da povećana samouverenost zasnovana na nečijoj domi-
nantnosti u odnosu na druge može da proizvede ponos, egoizam i agresiv-
nost. Zabrinutost je ponovio i Kristofer L. Stivenson (Christopher L. Ste-
venson) u svom klasičnom pregledu literature o sportovima i ličnosti. Kroz 
veliki broj istraživanja on je zapazio da su sportisti generalno postizali ve-
će razultate po pitanju psihološkog faktora „dominantnosti“.4 Sve u sve-
mu, istraživanje postavlja pitanje da li takmičarski sportovi mogu da bu-
du jedan od faktora koji prefinjeno povećava težnju da, pod drugim fakto-
rima i okolnostima, mogu da kod nekog stvore sklonost ka nasilju umesto 

3  Rees CR, Howell FM, Miracle AW Jr. Do High school sports build character? 
A quasi-experiment on a national sample. Social Science Journal 1990; 27(3): 303-315.

4  Stevenson, CL., 1975, Socialization effects of participation in sport: a critical review. Re-
search Quarterly for Exercise and Sprit 46(1975): 287-301
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da ga štite od te sklonosti… Američka javnost je verovatno u velikoj me-
ri nesvesna u pogledu dva zaključka koji izgledaju jasni na osnovu naučne 
literature o sportu: 1. Ideja da „sport izgrađuje karakter“ predstavlja mit. 2. 
Istina je da sportovi u stvari imaju tendenciju da prouzrokuju degradaciju 
karaktera. Dr Mirikl i Ris u svojoj knjizi „Lekcije iz svlačionice“ navode 
to na sledeći način: „Rezultati duboke analize moralnog razmišljanja kod 
sportista su pokazali da sportisti imaju težnju da zanemare moralne odlu-
ke smatrajući da one nisu njihova odgovornost, a takođe ispoljavaju i ego-
ističnu predrasudu kada procenjuju koje je nasilno ponašanje odgovaraju-
će. Štaviše, sportisti su skloni da usvoje manje napredan oblik moralnog 
razmišljanja kako bi opravdali ponašanje koje je agresivnije u odnosu na 
nesportiste. Verovanje da učestvovanje u sportovima dovodi do razvoja cr-
ta ličnosti korisnih po društvo, da proizvodi bolju osobu i da izgrađuje ka-
rakter u srednjoj školi ili u bilo kom drugom kontekstu, nije ni na jedan na-
čin opravdano. Sasvim suprotno, istraživanja moralnog razmišljanja spor-
tista imaju tendenciju da proizvedu negativnu, a ne pozitivnu sliku“ (Nid-
li, 2006: 224, 225, 228).

Umesto pozivanja na ponos i sebične ambicije, raspaljujući takmičar-
ski duh, učitelji i profesori bi trebalo da nastoje da probude ljubav prema 
dobroti, istini i lepoti – podstaknu želju za uzvišenim, i da razviju timski 
rad. To bi od konkurenata u životu stvorilo saradnike i prijatelje.

Potreba za dokazivanjem sopstvene vrednosti kroz uspešnost i takmi-
čenje sa drugima je iracionalna kada imamo u vidu vrednost koju čovek 
poseduje na osnovu stvaranja i otkupljenja: „Šta je čovek, da ga pomi-
nješ, i sin čovečiji, da ga polaziš? Učinio si ga malo manjim od anđela, 
slavom i čašću venčao si ga. Postavio si ga gospodarem nad delima ruku 
svojih…“ (Psalam 8, 4-6) Svest o ovoj izvornoj i nepromenljivoj vredno-
sti čoveka oslobađa. Oslobođeni iracionalne potrebe za dokazivanjem, po-
stajemo slobodni da uočimo koje su potrebe drugih, koje su potrebe živo-
ta koje smo pozvani da zadovoljimo, koja je naša životna misija. Verbal-
ne i neverbalne poruke koje se neretko šalju u vaspitanju da će nas tek na-
ši uspesi i dostignuća učiniti vrednim čini naše napore opsesivno-kompul-
zivnim, umesto radosnom i kreativnom delatnošću slobodnog čoveka, sve-
snog svoje vrednosti i vrednosti drugih ljudi, čije potrebe je sada kadar da 
uoči i da njima posluži. 

Ponos se nalazi i na spisku greha Sodoma. Pod sodomijom se danas 
podrazumevaju svakakve seksualne perverzije. Biblija, međutim, gleda-
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jući dublje, na uzroke i pobude dela, daje drugačiju definiciju sodomije: 
„Evo, ovo beše bezakonje sestre tvoje Sodoma: u ponosu, u izobilju hleba 
i bezbrižnom miru beše ona i kćeri njene, a ne pomagahu siromahu i ubo-
gom“ (Jezekilj, 16,49).

Ponos je u ovom tekstu povezan sa nedostatkom saosećanja i ljubavi. 
„Ponos i samopravednost mogu ubiti nežnu biljku ljubavi baš kao što lede-
ni udar hladnog vetra može uništiti prolećne cvetove“ (Vilend, 2015: 32).

Grešnost ponosa je u sebičnosti. U opisu greha Ninevije vidi se ve-
za između ponosa i sebičnosti i samodovoljnosti: „Taki će biti veseli grad, 
koji sjedi bez brige, koji govori u srcu svom: ja sam, i osim mene nema 
drugog“. Ponos cara Navuhodonosora takođe je bio posledica zagledano-
sti u sebe i svoja dostignuća. Posmatrajući grad Vavilon, Navuhodono-
sor izjavljuje: „Nije li ovo Vavilon veliki koji ja sazidah jakom silom svo-
jom…“ (Danilo, 4,30). Tako i prorok Jezekilj, opisujući greh „heruvima 
zaklanjača“, pominje da se njegovo srce ponelo njegovom lepotom (Jeze-
kilj 28, 14.17).

Zbog sebičnosti ponosa, svako suštinsko rešenje problema ponosa 
mora sadržati i rešenje za urođenu ljudsku sebičnost, kojom se hrani, i po-
moću koje opstaje. Bendžamin Frenklin primećuje: „Verovatno ne postoji 
ni jedna prirodna strast koju je tako teško potčiniti kao ponos. Prezrite ga, 
borite se s njim, nokautirajte ga, gušite ga, morite ga, koliko vam drago, 
on je još uvek živ i svako malo proviruje i pokazuje se“. Ovo je iskustvo 
mnogih iskrenih ljudi, i ono nameće potrebu za pronalažanjem trajnog, su-
štinskog rešenja za ovaj opšteljudski problem. 

Ponos nasuprot pravednosti i veri

Prorok Avakum živeo je u vreme jačanja tzv. Neovavilonskog carstva. 
U svojoj molitvi i obraćanju Bogu Avakum postavlja pitanje o sudbini na-
silnih i bezbožnih Haldejaca5, vavilonskih osvajača, i porobljenih naroda, 
među kojima su bili i Jevreji-Judejci. Ova pitanja prerastaju u suštinska i 
vanvremenska pitanja odnosa suverenog, svemoćnog i plemenitog Boga 
prema nasilju i stradanju ljudi, prema nepravdi i vapaju potlačenih: „Do-
kle ću, Gospode, vapiti a Ti nećeš da čuješ? Dokle ću Ti vikati: Nasilje! A 
Ti nećeš da izbaviš?... Čiste su oči tvoje da ne možeš gledati zlo, i bezako-
nje ne možeš gledati; zašto gledaš bezakonike? Ćutiš, kad bezbožnik prož-

5  Haldejci su narod Vavilona, tj. osvajači Neovavilonskog carstva
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dire pravijeg od sebe?“ (Avakum 1,2.13). Svestan greha svog naroda, pro-
rok se ne usuđuje da postavi pitanje zašto nevini stradaju, već zašto „bez-
božnik proždire pravednijeg od sebe“. Iako evidentno grešni, Jevreji su i 
dalje bili pravedniji od onih koji su im činili nasilje. Na niz otvorenih pita-
nja, Avakum strpljivo čeka odgovor, izložen prekorima onih koji se okre-
ću od Boga, tvrdeći da je On nepravedan.

Božji odgovor je samo delimičan, i sadrži najavu budućeg odgovo-
ra: „Jer će još biti utvara za određeno vreme…“, ali sadrži i deo odgovora: 
„Gle, ko se ponosi njegova duša nije prava u njemu; a pravednik će od vere 
svoje živ biti“ (Avakum 2, 3.4). Dok su Haldejci neometano napredovali u 
porobljavanju i tlačenju, njihovi gresi nisu prošli nezapaženo i bez osude. 
Tvrdnja „ko se ponosi, njegova duša nije prava u njemu“ predstavlja Božji 
sud o Haldejcima, zapravo Božji sud o ponosu. Avakum se, međutim, go-
voreći prethodno o narodu Vavilona, žalio na nešto drugo: na pljačku, na-
silje, zluradost i trijumfalističko idolopoklonstvo: „Izvlači ih sve udicom, 
hvata ih u mrežu svoju, i zgrće ih pređom svojom, zato se veseli i raduje. 
Zato prinosi žrtvu svojoj mreži, i kadi svojoj pređi; jer je tijem deo njegov 
pretio i hrana mu izabrana“ (Avakum 1, 15.16). Božji odgovor u početku 
ne pominje ništa od ovoga, već osuđuje ponos kao motiv koji pokreće ova 
dela. Ponos je izvorni greh Haldejaca. Grešnost ponosa ne meri se njego-
vim težinom njegovih posledica, već stanjem srca i uma, onim najdubljim 
pobudama koji vladaju dušom: „Njegova duša nije prava u njemu“.

Drugi deo Božjeg odgovora odnosi se na sudbinu Božjeg naroda i 
ostalih porobljenih naroda: „a pravednik će od vere svoje živ biti“. Ovo je 
replika na žalbu što Bog ćuti kad „bezbožnik proždire pravednijeg od se-
be“. Zaštita nije obećana „pravednijim“, već pravednim. Samo jedan greh 
koštao je života Adama i Evu, a kroz nasleđenu smrtnost i njihove potom-
ke. Od stvaranja sveta pravednost je uslov opstanka: „Na putu pravde ži-
vot je, i kuda ide staza njezina nema smrti“ (Priče 12, 28; 11, 19; 21, 21). 
Ova istina je sadržana i u blagoslovima i prokletstvima objavljenim Bož-
jem narodu u Mojsijevim knjigama (5. Mojsijeva 11, 26-28).

Kako su život i pravednost u Bibliji gotovo sinonimi, obećanje da će 
pravednik od vere svoje živ biti, ujedno je i obećanje da će i pravednost i 
život doći posredstvom vere.

Ovde se susrećemo sa učenjem o spasenju verom, ili opravdanju ve-
rom, ili spasenju blagodaću (nezasluženom milošću-milošću koju čovek 
nije zaslužio nikakvim dobrim delima) kroz veru. To su istoričali naziva-
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li: „doktrina opravdanja grešnika pred Bogom po zaslugama Hrista samo 
kroz veru“ (Schaff, 1845: 54) – doktrina opravdanja verom (Delimo, 1998: 
69), „doktrina opravdanja milošću samo kroz veru“ (Schaff, 1845: 30, 68) 
– načelo spasenja čoveka kao dar Božji (Boisset, 1999: 9). „Ova nače-
la izvedena su iz biblijskog učenja da se čoveku gresi praštaju ’besplatno’ 
(Rimljanima 3,24), bez ikakve zasluge sa njegove strane, primenom Hri-
stovih 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, na-
ime, njegovo delo, u Hristu Isusu stvoreni za dobra de la koja je Bog una-
pred pripremio – da u njima živimo’ (Efescima 2,8–10). Tako ne samo spa-
senje od greha i smrti, već svaka vrlina, dolaze od Boga kroz veru“ (Stepa-
nović, Stepanović, 2017: 303, 304).

Ovo je učenje koje biblijske knjige dosledno uče. Pravednost i život 
dolaze od Boga. Isaija peva o radosnom iskustvu spasenja koje je u Bogu: 
„Veoma ću se radovati u Gospodu, i duša će se moja veseliti u Bogu mom, 
jer me obuče u haljine spasenja i plaštem pravde ogrte me, kao kad ženik 
namesti nakit i kao kad se nevesta ukrasi uresom svojim“ (Isaija 61, 10). 

Ovaj pesnički iskaz sadrži paralelizam „jer me obuče u haljine spase-
nja i plaštem pravde ogrte me“, u kojem je ogrtanje paralelno oblačenju, 
kao sinonimu, dok su plašt i haljina međusobno paralelni, takođe kao reči 
sličnog značenja. Ono što preostaje da upotpuni ovaj paralelizam, pravda 
i spasenje, takođe je paralelno jer je, kao što smo već napomenuli, praved-
nost uslov života. Isaija ovim stihovima govori da su pravednost i život, tj. 
pravda i spasenje, delo Božje. 

Ovo delo Božje nema alternative ni u čemu što čovek može učiniti. 
Jeremija, citirajući Boga, govori o nemoći zabludelog Božjeg naroda da 
čini dobro: „Može li Etiopljanin promeniti kožu svoju ili ris šare svoje? 
Možete li vi činiti dobro naučivši se činiti zlo?“ (Jeremija 13, 23). U knjizi 
proroka Jezekilja, pak, nudi se rešenje: „I pokropiću vas vodom čistom, i 
bićete čisti; ja ću vas očistiti od svih nečistota vaših i od svih gadnih bogo-
va vaših. I daću vam novo srce, i nov ću duh metnuti u vas, i izvadiću ka-
meno srce iz tela vašeg, i daću vam srce mesno. I duh svoj metnuću u vas, 
i učiniću da hodite po mojim uredbama i zakone moje da držite i izvršuje-
te“ (Jezekilj 36, 25-27). U knjizi proroka Isaije stoji da ovo delo Božje nije 
rezervisano samo za pripadnike Božjeg naroda: „Pogledajte u mene, i spa-
šćete se svi krajevi zemaljski; jer sam ja Bog, i nema drugog“ (Isaija 45, 
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22). U poznatom mesijanskom proročanstvu, Jeremija najavljuje da će ime 
Mesiji biti „Gospod, pravda naša“ (Jeremija 23, 6).

Vera očekuje spasenje od Boga, i stoga ona predstavlja istinsku nega-
ciju ponosa i samodovoljnosti, „stoga, samo neko čija duša nema ponosa, 
može da ima veru“ (Waggoner, 2012: 16, 17). Obrnuto, onaj koji praved-
nost i spasenje očekuje od Boga ne može biti ponosan i samozadovoljan. 

Pošto je pravednost besplatan dar od Boga kroz život i smrt Isusa Hri-
sta, očigledno je da niko ne može da se opravdano hvali nekakvom praved-
nošću koju on poseduje. „Jer ste posredstvom vere blagodaću spaseni, i to 
nije od vas, – Božiji je dar; ne od dela, da se niko ne pohvali“ (Efes. 2, 8.9).

Apostol Pavle zaključuje da je hvalisanje nestalo „zakonom vere“ 
(Rimljanima 3, 27). Drugim rečima, vera ukida ponos kao neutemeljen. 

Zaključak

Iz biblijske perspektive, ponos je sebičan, i kao takav suštinski gre-
šan, u suprotnosti sa načelom nesebične ljubavi i službe, otkrivene u Bož-
jem moralnom zakonu, prema kojem život, tj. vreme, sposobnosti, vrli-
ne, imanje, pažnja i služba treba da pripadne Bogu kao velikom Darodav-
cu života. Ponos prisvaja navedene darove i stavlja ih u službu ličnog za-
dovoljstva, i to zadovoljstva sobom. Suprotno tome, Deset zapovesti ne 
uče šta čovek treba da učini, ostavi ili zahteva za svoju korist, već šta tre-
ba učiniti i ostaviti za druge, za Boga i čoveka. Ispunjenje zapovesti sa-
stoji se u aktivno pokazanoj ljubavi prema drugima. One uče da najbolje 
živi onaj koji ne živi za sebe, a najlošije živi onaj ko živi za samoga se-
be. (Luter, 2006:177) Vera je sredstvo kroz koje se to ostvaruje. S obzi-
rom na žilavost ponosa, značaj vere i učenja o pravednosti kroz veru je u 
tome što oduzima ponosu realnu osnovu. I više od toga, pošto se ponos ne 
može savladati bez prevladavanja sebičnosti koja je u osnovi ponosa, jav-
lja se potreba za temeljnom promenom smera, vrednosti, pobuda koje na 
najdubljem nivou pokreću čoveka. Biblija uči da „Hristos za sve umre, da 
oni koji žive ne žive više sebi, već onome koji za njih umre i vaskrse“ (2. 
Korinćanima 5, 15).
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TAMARA BABIĆ1

OSVRT NA PISANJE RABINA ŠMULI BOTEAHA  
O JEVREJSKOM SHVATANJU SRAMOTE

Rezime

U okviru našeg izučavanja univerzalnih vrednosti, želela sam da istaknem duboke 
uvide koje rabin Šmuli Boteah iznosi u svom članku, a tiču se duhovnih korena ljudskog 
osećaja stida i sramote. Na suprotnom kraju skale u odnosu na stid autor vidi – ne ponos, 
već ljudsko dostojanstvo. On prepoznaje dostojanstvo kao jednu od najdubljih ljudskih 
potreba, neophodnu za naš opstanak podjednako kao i hrana, vazduh i voda. A kao osnov 
tog dostojanstva, autor navodi naše poreklo kao Božjih sinova i kćeri. Rabin se u svom 
članku osvrće i na uticaj medija u savremenom društvu i na ono što opisuje kao njihovu 
„posvećenost sramoćenju poznatih ljudi“. Kroz lično iskusto i iskustva drugih ljudi, 
anonimnih i javnih ličnosti, autor traga za odgovorima na neka od najdubljih ljudskih 
pitanja: Kako nadvladati stid? Kako obnoviti ljudsko dostojanstvo?

Ključne reči: stid, sramota, dostojanstvo, mediji, život, duh, vera, Božja deca

Najvažnija ljudska težnja je 
težnja za moralnošću u našem delovanju. 

Naša unutrašnja ravnoteža, 
čak i naša egzistencija ovisi o tome. 

Jedino moralnost u našem delovanju
 može dati lepotu i dostojanstvo našem životu.

Albert Einstein

U svom članku „Jevrejsko shvatanje sramote“, koji je na srpskom 
jeziku objavljen u časopisu MORAŠA, 2010. godine, Biblioteka NER 
MICVA, Beograd, autor pokreće pitanja i nudi odgovore koji dotiču 
svakog čoveka na najdubljem nivou.

Odmah na početku članka ističu se dve važne činjenice. Prvo, da 
je osećaj sramote potpuno različit od osećaja krivice, što nije detaljnije 
obrazloženo, ali se iz konteksta može zaključiti da osećaj sramote, za razliku 
od krivice, nije povezan sa onim što mi činimo ili ne činimo, već sa onim 

1  Porodični razgovori, Beograd, Srbija. E-mail: sunceipalme@gmail.com
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što jesmo. I drugo, pomalo neočekivana tvrdnja, da osećaj sramote, koliko 
god da je neprijatan, kao i sve druge emocije, može da nas učini boljim.

Da bi objasnio osećaj sramote, autor najpre razmatra ono što leži u 
njegovoj osnovi, a to je gubitak ljudskog dostojanstva. 

Kroz iskustva više poznatih i nepoznatih ličnosti, kao i kroz lično 
iskustvo, autor nastoji da pokaže koliko osećaj sramote može biti strašan i 
poražavajući, i kako se pripadnici pojedinih kultura nose s njim. 

Poznato je, na primer, da su u Japanu državni službenici, u slučaju 
sramote, vršili samoubistvo hari-kirijem. I inače, gubitak dostojanstva 
smatra se jednim od glavnih razloga samoubistava u celom svetu.

U judaizmu je, s druge strane, samoubistvo apsolutno zabranjeno, i 
svako je dužan da preduzme sve što može kako bi spasio ljudski život. 
Zato se i očuvanju ljudskog dostojanstva pridaje veliki značaj. Smatra se 
da je javno poniženje čoveka jednako ubistvu, čak i gore od njega, jer ga 
navodi da poželi smrt, pa i da digne ruku na sebe.

Čak su i neki običaji i zakoni u judaizmu prilagođeni tome da čoveku 
pomognu da očuva dostojanstvo u teškim okolnostima. Na primer, izraz za 
pomoć namenjenu ugroženima je „cedaka“, što se prevodi kao pravda, a ne 
milostinja, jer bi to bilo ponižavajuće. Štaviše, vodi se računa da primalac 
ne zna ko je tu pomoć dao, ili da mu se pruži prilika da sam nešto zaradi, 
kako bi, koliko god je moguće, sačuvao dostojanstvo. 

Rabin takođe napominje da je u nacističkim logorima smrti jedan od 
najgrubljih metoda degradacije Jevreja bio zamena imena brojevima. On 
primećuje da je onog trenutka „kada su svoje žrtve naučili da o sebi ne 
razmišljaju kao o ljudima sa imenom već kao o kolektivnoj jedinici, svaki 
otpor... nestao“. Rabin Boteah takođe navodi reči Prima Levija koji je u 
svojoj knjizi „To je čovek“ opisao kako su zatvornici postali „anonimna 
masa koja se stalno obnavlja i uvek je ista. Masa sastavljena od ne-ljudi, 
suviše ispražnjenih da bi mogli i da pate. Čovek bi ih sa oklevanjem nazvao 
živim ljudima. Sa oklevanjem bi i njihovu smrt nazvao – smrt.“ 

„Ukidanje ljudskog dostojanstva je“, zaključuje rabin, „bez sumnje 
najveći izvor sve ljudske nesreće.“ 

U svom traganju za poreklom i izvorom sramote, rabin Boteah se 
okreće biblijskom izveštaju o stvaranju čoveka, i podseća nas da je jedna 
od prvih emocija koja se u Bibliji pripisuje ljudima upravo sramota. U 
knjizi Postanje (2,25) kaže se da Adam i Eva „behu oboje goli... i ne beše 
ih sramota“. Dakle, golotinja sama po sebi nije im izazivala osećaj sramote 
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sve dok nisu pokazali nepoverenje prema svom Stvoritelju, prestupili 
Njegovu izričitu zapovest i odstupili od plana koji je On imao za njih. 

Biblija tom događaju posvećuje svega nekoliko tekstova, ali bio je to 
prelomni trenutak za ljudski rod i čitavu planetu. Čovek je stvoren da bude 
gospodar životinja i čuvar božanskog vrta, ali je padom u greh izgubio 
svoj status u Božjem poretku stvorenja. Posledica toga bila je da se osećao 
uplašeno, nesigurno, postiđeno i imao je potrebu da se sakrije pred Bogom.

Rabin Boteah to ovako komentariše: „Kada su Adam i Eva zgrešili, to 
jest kada su delali ne samo nasuprot božanskoj volji već i nasuprot sopstvenoj 
unutrašnjoj težnji da budu dobri, imali su potrebu da se pokriju, jer su se 
osetili emocionalno ogoljenim. Sigurnost su mogle da im daju samo spoljnje, 
matrijalne stvari, jer su izgubili svoje unutrašnje dostojanstvo. Današnji 
Adam je muškarac koji pokušava da na ženu ostavi utisak kolima koja vozi 
umesto svojom osobom, koji više ceni tuđe inicijale – na primer BMW – 
nego svoje. Slično tome, današnja Eva je žena koja se ne oseća sigurnom 
ako na sebi ne nosi nečije tuđe ime, na primer Gucci ili Donna Karan. Svi 
smo mi, na isti način, moderne Eve i Adami kad god pokušavamo druge da 
impresioniramo onim što imamo ili činimo umesto onim što jesmo.“

I onda iznosi prilično iznenađujuću tvrdnju: „Ipak je iz ove prvobitne 
neposlušnosti izašlo i nešto pozitivno: rodio se unutrašnji mehanizam 
sramote.“ Po mišljenju rabina, Bog je na taj način „želeo da obdari svoju 
decu mehanizmom koji će obnoviti i sačuvati njihovu nevinost... Sramota 
je strahovita kad je nanosi neko drugi i kad se čini javno. Tada može biti 
gora od ubistva. Međutim, kada dolazi iznutra, stid je korisna emocija koja 
čuva našu ljudsku plemenitost.“ 

Kasnije u tekstu, on dodaje: „Bog nas je sve obdario takvom zaštitom 
ljudskosti: ona se zove stid. Stid je osećanje koje se javlja čim naša 
životinjska strana prevagne nad duhom. Javlja se i tamo gde nikog osim nas 
nema, objavljujući da čovek ima plemenitiju misiju u životu od sveg drugog 
što je stvoreno. Sa te tačke gledišta, stid nije samo jedna od emocija, već 
jedna od najvažnijih. Ona se obraća našim najdubljim nivoima onda kad 
se zagubimo u sebičnim zadovoljstvima, i nežno (ponekad i ne baš sasvim 
nežno) šapuće: ’Hej, čak i ti sam znaš da si bolji nego što se pokazuješ!’ 
Podiže nas tako što nam pokazuje koliko smo nisko pali. Stid je, zapravo, 
poslednja i kritična prepreka koja nas štiti od pada na nivo zveri.“

U više navrata u ovom članku rabin Boteah pominje i posebno 
naglašava izvesnu suprotnost koja postoji između ljudi i životinja. 
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Životinjama su za opstanak potrebni samo hrana i sklonište, ali čoveku 
je podjednako neophodno i dostojanstvo. Životinja je u stanju da nauči 
i izvede svakakve akrobatske trikove, ali ona to radi samo zbog hrane. S 
druge strane, čovek je spreman da rizikuje i sopstveni život samo da bi 
bio prihvaćen, popularan i poštovan. „Životinje nikad ne osećaju stid, bez 
obzira da li javno kradu, ubijaju se ili se pare. Očuvanje dostojanstva je 
nešto čemu nema mesta u životinjskom mozgu. Poniženje je isključivo 
ljudska emocija koju nam je Stvoritelj ostavio da čuva naše vrline.“

Rabin Boteah je često bio u prilici da objašnjava smisao mnogobrojnih 
životinjskih žrtava koje su prinošene u starozavetnom hramu. Mada se, 
kao hrišćani, ne možemo složiti s njegovom teologijom, ipak možemo 
prepoznati izvesnu istinitost u njegovoj tvrdnji: „Bog je od nas tražio 
da putem njegovog svetog oltara u Hramu žrtvujemo ne samo životinju 
koju donesemo već, i mnogo važnije, životinju u nama. Velika pouka koju 
treba da izvedemo iz svih tih detalja u vezi žrtvovanja, jeste da moramo 
da žrtvujemo taj niži deo nas i da ga posvetimo višoj svrsi, da naše zverske 
strasti pretvorimo u lepotu. Ta se lepota zove ’micvot’, što u bukvalnom 
prevodu znači zapovesti, ali i dobra dela.“ 

Već skoro dvesta godina, u nauci i filozofiji posebno su aktuelna ta 
pitanja: Koliko životinjskog zapravo ima u čoveku? U čemu se čovek 
razlikuje od životinje? Međutim, zadovoljavajući odgovor ne nalazimo na 
nivou anatomije, fiziologije, pa čak ni genetike. On se nalazi isključivo 
na duhovnom planu. Kao što su stari rabini govorili: „Ono što razlikuje 
čoveka od životinja jeste naša sposobnost da spoznamo višu realnost.“

Prema biblijskom izveštaju, čovek je stvoren „od praha zemaljskog“, 
a onda mu je Bog udahnuo „duh životni“. I tako je čovek postao „duša 
živa“, koja u sebi objedinjuje telesno i duhovno. Ali, padom u greh došlo 
je do unutrašnjeg rascepa između ta dva dela naše prirode, i od tada 
čovek vodi neprestanu unutrašnju borbu sa samim sobom, ali i spoljašnju 
borbu sa čitavim stvorenim svetom. Još uvek ne možemo empirijskim 
metodima da dokažemo istinitost tog izveštaja, ali ono što možemo je da 
se zagledamo u svoju dušu i da prepoznamo da je sve još uvek tu, tačno 
onako kako je opisano. Tu je težnja za smislom, za nečim uzvišenijim i 
boljim, za sigurnošću, priznanjem i poštovanjem, ali tu je i ona mračna 
strana koja izaziva zebnju, nesigurnost i strah, koja nas nagoni da bežimo 
i da se skrivamo. Svaki čovek to nosi u sebi, bio on vernik, skeptik ili 
ateista. Svako od nas ima i svoju duhovnu kao i telesnu dimenziju. 
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Ono što rabin Boteah posebno naglašava je da nema ničeg lošeg u 
našoj telesnoj prirodi ukoliko je ona pod kontrolom viših snaga našeg bića. 
Po njemu, svrha naših telesnih (životinjskih) strasti je „da nas pokrene kad 
god postoji prilika za dobro delo“. Tako je muškarčeva požuda u stvari 
prilika da se njegova žena oseti najpoželjnijom na svetu. Naša težnja za 
sticanjem materijalnih sredstava je zapravo prilika „da steknemo dovoljno 
da ishranimo svoju porodicu ali i stranca kome je to potrebno. A svrha 
naših fizičkih potreba za jelom, pićem i veseljem nije hedonistički način 
života, već uživanje u blagoslovima kako bismo mogli da uzdižemo svog 
Stvoritelja i da mu zahvaljujemo. Ako zaboravimo te ciljeve i ponašamo se 
kao životinje, stid je tu da nas opomene koliko smo se unizili i koliko smo 
se udaljili od plemenitosti svoje suštine.“ 

S druge strane, „moralni darvinisti“ pokušavaju da nas uvere da je 
ovaj svet jedna „džungla“ i da moramo upregnuti svoje „evolucione“ i 
druge nagone kako bismo opstali. Rabin to ovako komentariše: „Kad 
podlegnemo takvoj logici, i kada plamičak svetlosti u nama počne da 
trepće i preti da se ugasi, naš alarm stida podiže glavu i govori: ’Nemoj da 
se osramotiš, jer si plemenitog porekla! Od tebe se očekuju velika dela, i ti 
možeš da ih izvedeš. Sve što ti je potrebno jeste da veruješ!’“

Komentarišući delovanje medija u današnjem društvu, rabin Boteah 
primećuje da su oni od sramote i njenog javnog isticanja napravili veliki 
biznis, i da ih često prikazuju kao udarne vesti. Njegovo lično iskustvo javnog 
poniženja vezano je upravo za učestvovanje u jednoj televizijskoj emisiji 
u kojoj je trebalo da predstavi svoju novu knjigu prilično kontroverznog 
naslova („Košer seks“). Emisija je bila diskusionog tipa, velike gledanosti, a 
pored njega, bilo je prisutno još šestoro poznatih gostiju, od kojih su svi sem 
jednog počeli oštro da ga kritikuju zato što se, kao rabin, prihvatio pisanja 
o takvoj temi. Bio je šokiran i postiđen takvom reakcijom, da bi nekoliko 
dana kasnije saznao da je čitava diskusija bila namerno režirana tako da se 
doda malo „začina i kontroverze“. Emisija je odlično prihvaćena, njegovi 
odgovori su se dopali televizijskoj publici, a knjiga se odlično prodavala! 
Sve se dobro završilo, ali on ipak priznaje: „Nikada neću zaboraviti užas i 
strah koji sam osećao dok se nije pokazalo da je sve u redu.“

Dakle, kako da čovek preživi stid i sramotu, i da obnovi svoje 
dostojanstvo? 

Rabin Boteah nudi sledeći odgovor: „Pravo dostojanstvo dolazi od 
osećanja da smo Božja deca. Niko od nas nije poseban zato što je senator 
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ili programer kompjutera ili čak roditelj. Drugim rečima: nismo mi 
jedinstveni zbog onoga što radimo. Naše dostojanstvo potiče od činjenice 
da smo svi Božja deca. Vrhovni Vladar svemira je učinio da postojimo 
svojim činom specijalnog stvaranja u okviru Njegovog specijalnog plana, 
i baš ništa što postignemo u životu ne može da nadmaši tu zapanjujuću 
činjenicu. I, srećom po nas, ništa ne može ni da je umanji. Stid je, zato, 
daleko od toga da bude negativan. To je ogromno pozitivna emocija jer nas 
uvek podseća na naš uzvišeni status. Stid ne ističe našu ružnoću: naprotiv, 
podseća nas da smo posebni i lepi. On nas sprečava da činimo ono što ne 
pristaje prinčevima i princezama.“

Dakle, odgovor je u jačanju, uz Božju pomoć, svega onog dobrog, 
plemenitog i lepog što nam je dato. 

Ipak, svaki čovek i danas, kao što je bilo od početka sveta, ima 
slobodu da izabere kojim putem će ići –čistim i svetlim koji vodi u život, 
ili mračnim i opasnim na kom rastu trnje i čkalj. Dobro je da svako od nas 
tu odluku donese lično i svesno, i ne dopusti sebi da jednostavno odluta.

Božje reči upućene preko proroka pre mnogo vekova, sačuvane su do 
danas: „Svedočim vam danas nebom i zemljom, da sam stavio pred vas 
život i smrt, blagoslov i prokletstvo; zato izaberi život da budeš živ ti i 
potomstvo tvoje“ (Ponovljeni zakoni 30,19). 

Zaključak

Razmišljajući o univerzalnim vrednostima koje delimo sa pripadnicima 
drugih veroispovesti, odlučila sam da predstavim ovo razmišljanje rabina 
Šmuli Boteaha, u kom on iznosi mnoge stavove koje zastupamo i mi 
hrišćani. Svesna sam da među nama postoje i razlike, čak i presudne razlike 
kad je reč o teologiji spasenja, ali ovog puta želim da istaknem samo ono 
što nam je zajedničko, jer mislim da je značajno i da može biti od koristi 
mnogim ljudima.
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TAMARA BABIĆ2

REVIEW OF WRITING OF RABBI 
SHMULEY BOTEACH ON THE JEWISH 

UNDERSTANDING OF SHAME

Summary

As part of our study of universal values, I wanted to highlight the deep insights 
that Rabbi Shmuli Boteah presents in his article, concerning the spiritual roots of the 
human sense of shame. At the opposite end of the scale in relation to shame, the author 
sees - not pride, but human dignity. He recognizes dignity as one of the deepest human 
needs, necessary for our survival as well as food, air and water. And as the basis of that 
dignity, the author states our origin as sons and daughters of God. In his article, the 
rabbi also refers to the influence of the media in modern society and to what he describes 
as their «commitment to embarrassing famous people». Through personal experience 
and the experiences of other people, anonymous and public figures, the author searches 
for answers to some of the deepest human questions: How to overcome shame? How to 
restore human dignity?

Keywords: shame, dignity, media, life, spirit, faith, children of God
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JULIJANA KOJIĆ1

KULTUROLOŠKI OSVRT NA RAZUMEVANJE STIDA 
I PONOSA, KAO DVA LICA ISTOG NOVČIĆA I 

PONIZNOST KAO ALTERNATIVNI DUHOVNI STAV

Rezime 

Društvo i njegova kultura, kroz svoju celokupnu misao koju konstituišu filosofske, 
religijske, običajne i druge „sile“, emaniraju više ili manje dominantne društvene norme. 
Pozitivna ili negativna identifikacija sa ovakvim normama rađa osećanja ponosa ili stida 
kod pojedinaca date zajednice u kojoj važe te norme. Ova dva osećanja se obično razu-
meju kao suprotna jedno drugome. Međutim, možemo ih razumeti kao dva lica istog nov-
čića, koji u suštini stoji nasuprot hrišćanskoj poniznosti.

Ključne reči: ponos, stid, poniznost, duhovnost, hrišćanstvo, kultura, religija

U ovom radu ću se baviti stidom i ponosom sa, pre svega, hrišćan-
skog teološkog stanovišta, ali uzimajući u obzir zapažanja o njima i iz psi-
hologije, sociologije, kulturne antropologije i filosofije. Premda naizgled 
suprotni, jer ih prate veoma različiti, oprečni i međusobno neuskladivi do-
življaji, i stid i ponos kod čoveka često mogu biti proizvod samocentrične 
pažnje. Dakle iako je ponos prijatan, a stid vrlo neprijatan, obe emocije do-
laze sa istog mesta samoevaluacije, a koje je po pravilu uslovljeno kultu-
rološkim moralnim normama. Pokušaću da predložim objašnjenje po kom 
bi i jedna i druga emocija nalazile alternativu u poniznosti, koja se smatra 
vrlinom u hrišćanskom duhovnom nasleđu. Kada govorimo o pojmovima 
kao što su ponos i poniznost moramo posebnu pažnju posvetiti njihovom 
određivanju i razumevanju. Kontekst i upotreba ove dve reči u popularnoj 
ili necrkvenoj literaturi u velikoj meri se razlikuju od značenja koje one 
imaju u istoriji hrišćanske duhovne misli. S toga ću se, u prvom delu rada 
osvrnuti na specifične upotrebe i razumevanja termina ponos. S druge stra-
ne poniznost je veoma zanemaren termin, nažalost najčešće pogrešno ra-
zumevan, zbog čega je u određenoj meri nepopularan osim ako ga prepo-

1 English Immersion, Beograd, Alma mater: St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary, 
New York, SAD, ejulijana@hotmail.com
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znajemo u teološkom duhovnom narativu. U razumevanju samih termina 
stid i sramoćenje nailazimo na manju fluidnost, odnosno veću konzisten-
tnost u njihovoj upotrebi. 

Važno je odmah primetiti da su stid i sramoćenje uslovljeni kultu-
rološko društvenim narativom koji diktira poželjno, odnosno nepoželjno 
ponašanje u određenom društvu. Pod stidom razumemo neprijatnu i bol-
nu emociju sa kojom se susrećemo uglavnom u agoniji samocentrične pa-
žnje, osećajući da su oči drugih, posebno nama važnih drugih, uprte u nas. 
Slična emocija je osramoćenost (embarrasment), a takođe i krivica. Dok 
od stida, odnosno od očiju drugih želimo da pobegnemo, krivica je dublja 
i internalizovana, što čini beg uzaludnim. Osećaj krivice ostaje sa nama, 
u našoj savesti i kada oči drugih nisu uprte u nas (Stephen Mulhall with 
Melvyn Bragg, 2012).

Stid bi mogli da opišemo kao plemensku emociju. Robert Solomon 
ukazuje na rast gradova i velegrada kao faktor današnje predominantnosti 
krivice u odnosu na stid. Stid je kada osećamo da razočarujemo ili izneve-
ravamo ljude oko nas, odnosno povređujemo norme našeg „plemena“ i ne 
ispunjavamo očekivanja njegovih članova. Plemenski u ovom kontekstu 
ne mora da znači isto što i primitivno. Kao što je antička Grčka bila „sha-
me society“, takav je i moderni Japan (Solomon 95-6), uprkos svojoj urba-
nosti, industrijskom tehnološkom razvoju. Koristim engleski izraz, koji je 
usvojen u kulturnoj antropologiji, a ukazuje na kulture u kojima dominira 
koncept časti i prateća praksa sramoćenja koji zavise od toga kako pojedi-
nac i njegovi ili njeni postupci izgledaju datoj zajednici. Koristi se i izraz: 
shame-honor society. Ukoliko se neko danas ponaša na društveno nepri-
hvatljiv način u Japanu, očekuje se da stid izrazi na ritualan način, kao i da 
taj ritual ne bude isprazan gest, već da bude praćen iskrenim osećanjem. 
Moglo bi se reći da je u Japanu stid i njegovo izražavanje na neki način do-
vedeno do forme umetnosti. Ukoliko se ovaj čin izvede na licemeran, pra-
zno formalan način to uvaćava sramotu počinioca, rezultirajući još većim 
sramoćenjem u dotičnoj zajednici. 

Stid i krivica imaju zajedničko to što su izazvani nekim postupkom 
koji određeno društvo smatra pogrešnim, lošim, nečasnim, neprihvatlji-
vim, nemoralnim... Međutim, važno je naglasiti da osećanje stida (em-
barrasment) može biti prisutno kod ljudi u situacijama koje odstupaju od 
kulturoloških običaja, čak iako u njima nema nemoralnog postupka, niti 
kršenja zakona. Ovakvu vrstu stida može osećati ortodoksna Jevrejka ako 
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je u situaciji u kojoj se našla sama sa muškarcem, jer je njena savest formi-
rana u izrazito rodno diferenciranoj kulturi, ili Kinez ukoliko je sam, bez 
drugih ljudi u njegovom prisustvu, jer je njegova savest formirana u izra-
zito kolektivističkoj kulturi itd.

Kulturna uslovljenost, i razumevanje i doživljavanje stida i ponosa, 
odražava se i u jeziku određenog naroda ili kulture. Na primer, španski ter-
min koji nosi isti jezički koren kao engleski embarrassment ima specifič-
nu konotaciju. U španskom „embarasse“ znači biti trudna. Francuski je-
zik pak razlikuje, i time razdvaja vrste stida: npr. postoji stid od obnaženo-
sti, kao u priči o Adamu i Evi, ali i druga vrsta stida i osramoćenosti koje 
donosi umešanost u neki skandal. Engleski jezik, s druge strane ne odvaja 
dovoljno ova dva termina koji se odnose na stid, što je verovatno posledi-
ca puritanskog nasleđa kojem telo i pitanja tela nisu ugodna, kao ni pitanja 
ljudske seksualnosti (Solomon, 96).

Nažalost, ovde moramo primetiti da u hrišćanskoj istoriji pitanje te-
la i ljudske seksualnosti nije afirmisano na adekvatan način, a da su patri-
jarhalna društva koja su usvojila hriščansku religiju još dodatno optereti-
la prenaglašenim stidom ljudsku seksualnost, kao i generalno odnos pre-
ma telu, posebno ženskom, što je rezultiralo vekovima opresije, neznanja 
i licemerja, koje već duže vremena pruža neiscrpan materijal radovima i 
knjigama mnogo većeg obima. Kada govorimo o seksualnom sramoćenju 
i njegovoj kulturnoj uslovljenosti, za našu generaciju veoma interesantan 
i ilustrativan primer je afera Klinton-Levinski (Clinton-Lewinski), koja je 
bila u žiži svetske javnosti, čime smo svi bili njeni svedoci. Mlada Monika 
Levinski bila je stavljena na globalni stub srama i osude od strane javnog 
mnenja koje se brutalno obrušilo na nju, olako je redukujući kao ličnost i 
objektivizujući. Pošteno bi bilo primetiti da je u to vreme čak ni feminist-
kinje nisu zaštitile (pretpostavimo iz političkih razloga). Danas, samo par 
decenija kasnije, u vremenu posle Me too pokreta, koji je u ogromnoj me-
ri promenio kulturološki narativ puritanske Amerike, nije nimalo teško za-
misliti scenario u kome bi primarni objekat sramoćenja, kao posledice ta-
kve afere bio predsednik Klinton. 

U širem smislu možemo reći da su kajanje, kao i nekoliko vrsta samo-
prekora ili samoprezira, kao emocije kritike prema sebi takođe srodne sti-
du. Emocije kao što su kajanje i samoprekor pripadaju istoj porodici ose-
ćanja. Robert Solomon vidi kajanje kao emociju slabijeg intenziteta, koja 
je, povezana sa pogrešnim izborom, i smatra je najnevinijom u ovoj gru-
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pi osećanja, dok samoprekor upućuje na ozbiljno shvatanje i preuzimanje 
svoje odgovornosti u prestupu. Samoprekor, kao i osećanje krivice, može 
biti veoma, u moralnom smislu, opterećujuća i samokažnjavajuća emoci-
ja. U slučajevima gde kriminalci ne pokazuju kajanje niti samoprekor zbog 
zločina koji su počinili insistira se na izricanju veće kazne. Ovakav stav 
odražava sentiment da zlo ili zločin, odnosno njihov stvaran domet ne mo-
že u potpunosti biti definisan, bez priznanja, odnosno odsustva priznava-
nja krivice od strane počinioca.

Dalje, interesantno je da Solomon osećanju stida kontrastira oseća-
nje krivice, tvrdeći da je krivica povezana sa kršenjem pravila i nepoštova-
njem autoriteta. Krivica može imati drugačije posledice od stida i za nju je 
vezan strah od spoljašnje kazne. Reakcija na krivicu je drugačija od reak-
cije na stid. Stid stimuliše da se čovek reintegriše u zajednicu, dok rezul-
tati krivice nisu uvek predvidljivi. Često upravo suprotno, krivica stimuli-
še ,, krivca’’ da je poriče. Krivi smo ukoliko kršimo zakone autoriteta (dr-
žava, Bog), a stidimo se ako svojim postupkom razočaramo bližnje, jer ta-
kav čin pokazuje manjkavosti u našem karakteru.

U ovoj grupi samovrednujućih emocija osećanje krivice je najkom-
pleksnije. Ono nije isto što je stid. Interesantno je pogledati u kakvom su 
ove dve moralno opterećene emocije odnosu u našim savremenim, sve vi-
še urbanim društvima. Obe su socijalne, društvene emocije koje nastaju iz 
odnosa prema drugoj osobi ili instituciji. Vezane su za mesto individue u 
društvenom poretku. Međutim, antropolozi ukazuju na različitost društa-
va, i različite prirode društvenog poretka koje određuju, kako korene ili ra-
zloge za ove emocije tako i prevalenciju jedne u odnosu na drugu emoci-
ju u datom društvu. 

Zapažena je kros kulturološka studija o osećanju stida, krivice i po-
nosa kod dece uzrasta od trećeg do šestog razreda u Japanu, SAD i Koreji. 
Japanska deca su, očekivano, pokazala najveći stepen osećanja stida, ame-
rička najveći stepen osećanja ponosa, a naučnike koji su radili ovo istraži-
vanje je iznenadilo to što su deca iz uzorka iz Koreje pokazala najveći ste-
pen osećanja krivice, jer su očekivali potvrdu predkoncepcije o zapadnoj 
„kulturi krivice“ (Furikawa et al, 103). Važno je naglasiti da su u sve tri is-
pitivane kulture, dve azijske i jednoj zapadnoj, osećanja i stida i krivice za-
stupljena u konzistentno većoj meri kod devojčica nego kod dečaka, dok 
je osećanje ponosa bilo prisutnije kod dečaka, što je očigledan odraz činje-
nice da postoje društvene norme, kako na Istoku, tako i na Zapadu koje su 
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konstruisane tako da svoj represivni sadržaj ispoljavaju dominantno nad 
devojčicama, odnosno ženama. 

Stid, odnosno sramoćenje obično uključuje manju grupu ljudi, bez su-
dije ili zakonika. Krivica, kao što smo videli, može biti pravna, koja dolazi 
posle sudske presude. Ona može biti izazvana nečijom umešanošču u situ-
aciju ili lanac događaja koji su doveli do neke nesreće, a može biti i samo-
moralna, kada sud ne nalazi nekoga krivim, ali ga društvo doživljava kao 
krivca za nešto i osuđuje ga. Judeohrišćansko nasleđe, posebno zapadno 
sa krivicom povezuje koncept greha. Krivica može biti i neurotična, gde je 
razlog nesrazmeran uvećanom osećaju krivice, koji često vodi u depresi-
ju. Sama ljudska savest je nepopravljivo nesavršena. Ovaj duboko usađe-
ni osećaj krivice, može da opstaje bez obzira na to koliko se trudili da ži-
vimo pravedno. Neki autori ovo vide kao okrutnu ironiju, u kojoj što oso-
ba živi pravednije i svesnije sebe i svog stanja, bilo kao posledica religije 
ili prosvećenog morala, sklonija je osećanju krivice, kao posledice neuči-
njenih dobrih dela, ili situacija u kojima nisu pomogli ili dali pozitivan do-
prinos (Solomon, 98).

Upravo ovakvo ocenjivanje, evaluacija sebe, ali sa rezultatom samo-
zadovoljstva zbog naših učinjenih dobrih dela i situacija u kojima smo po-
mogli i dali pozitivan doprinos dovodi do ponosa, koji u tom smislu može-
mo posmatrati kao suprotan osećanju stida ili krivice. Kod ponosa evalu-
acija je pozitivna. Ponos uključuje odobravanje ili čestitanje osobe samoj 
sebi. Kao i stid, ponos je emocija samoevaluacije, a i jedna i druga emo-
cija doživljavaju se na duboko ličnom planu. Obe su vezane za odgovor-
nost, uključujući i moralnu odgovornost. Ipak, možemo naći veoma mno-
go kulturoloških varijacija i u vezi sa time šta treba da čini određenog čo-
veka ponosnim u datom društvu (Solomon, 91). 

Ova društvena, kulturološka uslovljenost kako stida tako i ponosa po-
kazuje da ove emocije nisu bazične, osnovne ljudske emocije. Ni ponos, 
kao ni stid ne možemo bezuslovno razumeti kao deo ljudske prirode. Oni 
su oblikovani i definisani datim kulturnim i društvenim standardima, a po-
jedinac takve standarde usvaja i pounutruje učenjem i samorefleksijom. 
Poseban značaj samoevaluaciji daju specifični, kulturno uslovljeni kon-
cepti selfa osnosno sopstva. Šta je vredno naučiti, o čemu treba razmišlja-
ti, na šta treba obraćati pažnju i na koji način, zavisi od vrednosti i normi 
određenog društva. Društvo oblikuje i određuje, definiše razloge za ponos 
i stid. U sociološkim istraživanjima od ključne je važnosti uzimati ove či-
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nioce u obzir, jer u tom smislu iskustvo ponosa ili stida značajno odražava 
vrednosti, verovanja, želje, norme i očekivanja, naglašava u svom dokto-
ratu Dženifer Kitlaus (Kittlaus, Kansas, 2016).

U hrišćanskoj literaturi ponositost je blago rečeno diskutabilno vred-
novana osobina, i daleka je od svake vrline jer je najčešće vezana za sa-
movolju i samopravednost pred Bogom, kao i za osećaj superiornosti ili 
sopstvene posebnosti u odnosu na druge ljude. Nepoželjna je. Sama eva-
luacija svog moralnog mesta u društvu nije relevantna za narativ u kom je 
hrišćanin pozvan da svoju volju podređuje Božjoj, o čemu će biti više re-
či kasnije. 

Ne samo da su razni kulturološki standardi određivali razloge i osno-
ve za ponos, nego je, dakle i samo razumevanje, kao i status ponosa, kao 
manje ili više poželjne emocije u društvu bio promenljiv i fluidan. Nasu-
prot kasnijoj hrišćanskoj skeptičnosti prema sopstvenoj posebnosti, Ari-
stotelova Grčka je visoko cenila ponos. Od građanina se očekivalo da stre-
mi ponosu i neguje ga kao osećanje lične izvrsnosti.

Kada govorimo o ponosu treba skrenuti pažnju na fluidnu upotrebu 
ovog termina i u današnjem dijalogu. Osoba u potrazi za duhovnim, koja 
se susreće sa hrišćanskom literaturom, a istovremeno i sa popularnom psi-
hologijom, može lako ostati zbunjena. Dok prva vrlo oštro osuđuje ponos, 
čak ga smatra pragrehom ili ocem svih grehova, druga stimuliše čoveka da 
traži manje ili više osnovane razloge da bude ponosan kako na svoja posti-
gnuća, tako i na svoje darove. Osećanje ponosa je u popularnoj psihologi-
ji često afirmisano kao esencijalno za samouverenost i samopoštovanje, pa 
i mentalno zdravlje. Dobro mišljenje o sebi vezano je za ovakvo razume-
vanje ponosa. Popularni engleski termin selfesteem bio bi dobar prevod za 
ovakvo razumevanje ponosa, u smislu pozitivne ocene sebe.

Osećanje ponosa može biti posledica zadovoljstva zbog postignuća 
neke druge ličnosti ili grupe ukoliko se čovek sa njima identifikuje. Može-
mo biti ponosni na svoje roditelje, decu ili prijatelje, pa čak i na osobe koje 
lično ne poznajemo, ukoliko se sa njima identifikujemo. Zaista, ponos, kao 
i stid mogu biti indukovani kroz process identifikacije sa grupom. To po-
kazuje da vrednovanje nečijeg selfa može uključivati druge ljude ili grupe 
sa kojom se ta osoba identifikuje. U tom slučaju samoevaluacija ne zavisi 
isključivo od ličnih postupaka i osobina pojedinca. Sa stanovišta moralne 
psihologije, tj. ako mislimo o samoevaluaciji u terminima morala, ovakva 
identifikacija može postati problematična (Salice, Sanches, 2016) i vodi-
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ti skeptičnom pogledu na metode i razloge za osnove naših ponosa, kako 
ličnih, tako i porodičnih ili nacionalnih. Ilustrativno je zapažanje o identi-
fikaciji navijača sa svojim timom koju prati osećanje ponosa zbog pobede 
na utakmici, iako se ne može reći da joj je navijač išta doprineo. 

Danas reč ponos koriste i aktivisti manjina, kao sto su Gej ponos, Cr-
nački ponos itd. U ovakvoj upotrebi ovu reč treba doživeti kao reč veza-
nu za strategiju isticanja osnovnog ljudskog dostojanstva pojedinca ko-
ji pripada marginalizovanoj ili opresovanoj manjini. Ovakva upotreba re-
či „pride“ odgovor je, odnosno reakcija na dugu istoriju stida od sebe, na-
metnutog od strane društva koje se plaši drugog i drugačijeg. Homofobi-
ja i rasizam su primer društvene upotrebe, odnosno zloupotrebe stida sra-
moćenjem ljudi zbog onoga što oni jesu na biološkom nivou. Ponos je u 
ovom kontekstu odgovor na društveno nametnut stid, koji heteroseksualna 
većina nikada nije nosila kao stigmu u tradicionalnim društvima. Stoga je 
ponos manjinskih grupa, pokušaj da budu viđeni, priznati i prepoznati od 
strane građana svog društva. Možemo razumeti da je ovakva upotreba reči 
ponos neka vrsta backlasha i kontra sentimenta protiv ponižavajućeg od-
nosa prema njima, kao i neka vrsta self help strategije u borbi za osnovno 
ljudsko dostojanstvo. 

S druge strane za teologe i ljude sklone duhovnosti ponos je, kao što 
je već pomenuto, veoma problematičan i značenje te reči je u velikoj me-
ri različito od značenja kao što su suprotnost nepravedno nametnutom sti-
du ili zadovoljstvo sobom, osobom ili grupom s kojom se osoba identifiku-
je, zbog nekog postignuća ili sposobnosti. Hrišćanstvo ponos razume kao 
gordost ili oholost i smatra je smrtnim, odnosno smrtonosnim grehom. No-
vozavetni termin za greh je grčka reč amartia, koja znači promašiti cilj, tj. 
ne stići do cilja. Kom to cilju ponos stoji na putu? Smislu čovekovog ži-
vota, koji je sjedinjenje ili savez sa Bogom. Ovo je hrišćansko razumeva-
nje kako na Istoku tako i na Zapadu. I kod zapadnih, i istočnih pisaca mo-
žemo naići na razne liste grehova u kojima dominira po svojoj ozbiljno-
sti upravo ponos (drugačije: gordost ili oholost), i često se kaže da iz po-
nosa proističu svi ostali gresi, jer ponos vodi u odvojenost od Boga, ko-
ja je suprotna cilju života čoveka kao duhovnog bića. Prvu takvu poznatu 
listu napravio je Evagrije Pontijski i na njoj je bilo nabrojano osam smrt-
nih grehova, navedenih od najmanje ozbiljnog do najozbiljnijeg. Kao naj-
ozbiljniji, osmi greh Evagrije navodi upravo ponos (Evagrius of Pontus, 
earlychurchtexts.com). Vekovima kasnije u svojoj knjize Mere Christiani-
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ty C. S. Lewis izražava isto razumevanje o ponosu, kao grehu pored koga 
svi ostali gresi blede. Đavo je kroz ponos postao đavo. Ponos je anti-Bog 
(C.S. Lewis, 116). Sirah poredi duhovni ponos sa špijunom koji je u potra-
zi za čovekovom slabošću. Priče Solomonove 16:18 upozoravaju: Oholost 
dolazi pred pogibao, i ponosit duh pred propast.

Osobu koja traga, želja za duhovnom autentičnošću vodi putevima za 
koje je potrebna duhovna hrabrost. Poniznost nije prirodna inklinacija lju-
di. Ona dolazi iz aktivne nege svesti čoveka o sopstvenoj ograničenosti, a 
samim tim i svesti o uslovljenosti kako njegovih društvenih uspeha, tako i 
padova. Mnogi autori, pa i autori knjige The prideful Soul’s guide to humi-
lity primećuju da je nezgodno pisati o poniznosti (Fontenot, Jones, 10), jer 
su primeri poniznosti kao dara koji čoveku dolazi kroz pomirenje sa Bo-
gom, a kroz takvo i sa samim sobom, snažniji od svake reči. Ovakvi pri-
meri ukazuju da jedino pred svojim Tvorcem čoveku breme ponosa posta-
je besmisleno. Poniznost postaje duhovni antidot ponosa, kao i stida.

Kao što smo videli i ponos i stid proističu iz samoevaluacije. Na taj 
način oni se mogu posmatrati kao dve strane istog novčića. Nasuprot i sti-
da i ponosa stoji poniznost kao duhovna vrlina. Ponizna osoba nije op-
sednuta evaluacijama, procenama svoga mesta. Ni samoevaluacija, kao ni 
odobravanje niti neodobravanje od strane drugih nije pretnja poniznoj du-
ši. Iako i njoj odobravanje od strane drugih može biti prijatno, a može je 
čak želeti ono nije baza njenog samopoštovanja. Poniznost čoveka vodi 
ka duhovnoj slobodi, kao što Bog želi da budu slobodna bića stvorena po 
Božjem liku. Mišljenje drugih je upravo samo njihovo ljudsko, pogrešivo 
mišljenje, bilo da nam je naklonjeno ili ne. Ponizna osoba se može rado-
vati odobravanju, ali joj odobravanje nije neophodno potrebno. Ona istinu 
o sebi i svoje mesto nalazi u odnosu sa Bogom, a Isus obećava da će takva 
istina osloboditi (Jovan 8: 32).

Poniznost je reč koja se retko upotrebljava van bogoslovskog kontek-
sta. Nalazimo je i u negativnoj konotaciji. Fontenot i Jones pominju kako 
mnogim ušima poniznost zvuči „anemično“ (Fontenot, Jones, 157). Reč 
poniznost ima i nesrećnu morfološku sličnost sa rečju poniženje ili poni-
ziti. U pozitivnoj konotaciji doživljava se kao osobina ili stav blizak skro-
mnosti.

Na poniznost možemo gledati kao nizak nivo osećanja sopstvene važ-
nosti, ali pogrešno bi bilo misliti da poniznoj osobi nedostaje samopošto-
vanje. Ono upravo dolazi iz prihvatanja istine o svojoj stvorenosti i ograni-



Kulturološki osvrt na razumevanje stida i ponosa, kao dva lica istog novčića i… 145

čenosti, kao i iz prevazilaženja iskušenja psihološke odbrane i samoregu-
lacije kao instinktivne odbrane ega. Samopoštovanje na ovaj način upra-
vo proističe iz poniznosti. Ponizan čovek prihvata sopstvene mane i sla-
bosti, kao i vrline, ali se zbog slabosti ne obeshrabruje, a u vrline se ne uz-
da. Postoji mišljenje da ponos znači biti svestan svojih snaga, dok je smi-
sao poniznosti u svesti o svojim slabostima, ali mislim da osoba može biti 
ponizna, kako prema svojim postignućima, vrlinama i jakim stranama, ta-
ko i prema svojim slabostima. Autor na sajtu LessWrong upravo nalazi da 
je poniznost najefikasniji „serum“ i protiv osećanja stida, i doživljava po-
niznost kao stav saosećanja i topline prema sebi iako ste u potpunosti sve-
sni svoje greške, krivice ili nesavršenosti. Suprotna je ponosu koji ne voli 
da se suočava sa nedostacima, jer takvo suočavanje bez poniznosti vodi u 
otpor, neprihvatanje sebe, samokažnjavanje. Možemo primetiti da na ovaj 
način stav poniznosti može biti važna podrška mentalnom zdravlju (Using 
humility to counteract shame, LessWrong.com). Samoprezir i patološko 
osećanje krivice, mogu doći kao posledica povređenog ponosa, odnosno 
„izdaje“ visoke slike o sebi. Poniznost nije kada mislimo lošije o sebi, ne-
go kada manje mislimo o sebi. To je želja za traženjem i činjenjem Bož-
je volje. Ne ja, nego Bog, radosna je vest poniznosti. Iako se ljudima ko-
ji su učeni uzdanju u sebe same, poniznost pred bilo kim, pa i Bogom čini 
previse neprijatnom pa i opasnom, ona je put do unutrašnje slobode od na-
ših tereta i kompulsija. Ko ne voli da se oseća makar malo boljim od ljudi 
u svojoj sredini? Ljudi mogu biti opsednuti evaluacijom svog mesta u od-
nosu na druge. Neretko su ponosni jer nalaze sigurnost u dobroj oceni se-
be, ma kako proizvoljna takva evaluacija bila. Ipak mi nismo ni sposob-
ni za potpuno poštenu procenu kako sebe tako i drugih i iz subjektivnih i 
objektivnih razloga.

Ponekad put do poniznosti zaista vodi kroz poniženja, jer ponosna 
duša teško odustaje od svojih zabluda. U nekim slučajevima samo kada je 
ego bolno povređen čovek poseže ka duhovnom. Postoji velika razlika u 
onome što se u svetu predstavlja, ili prodaje čoveku kao sreća u odnosu na 
autentično zadovoljstvo poniznosti. Suprotno pogledu na poniznost kao na 
slabašnost, čovek u njoj nalazi najveću moguću autentičnu duhovnu sna-
gu za ljubav prema sebi i drugima, suočavanje sa bolom i gubitkom, kao i 
motiv za radostan život. Poniznost je proces, ali i svakodnevni izbor i po-
ziv za hrišćanina da u molitvi traži i dobije odmor od ponositih misli, sa-
mocentričnih strahova, opsednutosti sopstvenom „dobrotom“, a isto tako i 
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od stida, krivice i očajavanja zbog sopstvenih grešaka i nedostataka. Poni-
znost je vodič u večnoj promeni našeg stava prema Bogu, bližnjem i sebi.

U molitvi tražimo da usvojimo stav poniznosti. Poniznost je svest o 
tome ko sam ja danas i volja da postanem ono što mogu biti. Nije i ne treba 
biti redukovana na nisku sliku o sebi, koja bi nas takođe držala u zaroblje-
nosti egu, uvek sklonom evaluaciji. Autentična poniznost nadjačava ose-
ćanja egocentričnosti, stremljenja za statusom, za koje takođe možemo za-
ključiti da potiču od osećanja manje vrednosti. Poniznost znači prihvatiti 
identitet kakav nam Bog daje, identitet Božjeg deteta, sa svom svojom ne-
jakošću, strahom, nesigurnošću, zavisnošću i potencijalom za rastom. Ka-
da dobijemo dar poniznosti znamo da nismo ni bolji niti lošiji, ni više ali 
ni manje vredni od drugih ljudi. Ponizan stav je alternativa našim uslov-
nim lestvicama vrednosti. Stavlja nas upravo tamo gde treba da budemo, 
u harmoniju sa Bogom i jednakost sa drugim ljudskim bićima. Poniznost 
je prihvatanje svojih nedostataka. Koliko god da su veliki ili bolni ili poni-
žavajući oni su deo nas. Jedino svest o njima i prihvatanje istih otvara mo-
gućnost Bogu da nam u Božje vreme da slobodu od ponekog ili svakog od 
njih, jer kao što je poniznost dar, tako je i svaka promena u nama dar Du-
ha Svetoga. Paradoks poniznosti je priznanje svoje slabosti, kroz koju se 
manifestuje Božja snaga. Ponizna duša nije šokirana niti paralisana svo-
jim duhovnim nedostacima. Ona zna da oni nisu njena briga, već briga Bo-
ga i Božje sile.

Ne bih mogla da se složim sa analizom mesta poniznosti u Solomo-
novom tekstu. Donekle je u pravu njegova tvrdnja da je poniznost veza-
na za krivicu u religioznim učenjima, ali iz svoje filosofske perspektive on 
ne ide dalje od suprotstavljanja ponosa stidu. On odbacuje teološko pozi-
cioniranje obe ove plemenske emocije nasuprot upravo poniznosti. Stid i 
ponos, kao što smo videli, vezujemo za evaluaciju sebe, ali su one ujedno 
i socijalne i interpersonalne emocije koje imaju centralno mesto u našim 
koncepcijama etike i kulture (Solomon, 100). Međutim prenaglašavajući 
vezu krivice i poniznosti ovaj autor redukuje pitanje poniznosti na moral-
no pitanje, dok teologija nalazi mesto poniznosti i u ontološkom poretku. 
Štaviše poniznost nije samo vezana za svest o sopstvenoj kosmičkoj be-
značajnosti. Radije poniznost je Bogom dato mesto čoveku, koje jeste me-
sto odmora od bremena samovažnosti, slobode od ponosa i stida, ali i afir-
macija odnosa sa večnim Bogom, nasuprot opterećujućih i ograničavaju-
ćih, ali vremenski ograničenih kulturno istorijskih prilika.
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CULTUROLOGICAL REVIEW OF THE 
UNDERSTANDING OF SHAME AND PRIDE, AS 

TWO SIDES OF THE SAME COIN, AND HUMILITY 
AS AN ALTERNATIVE SPIRITUAL ATTITUDE

Summary

The society and its culture, throught its entire thought, that is constituted by its phil-
osophical, religious, customary and other “forces” emanates more or less dominant soci-
etal norms. Positive or negative identification with these norms breeds the sense of pride 
or shame in an individual in a given society that observes those norms. The two feelings 
are usually understood as opposing to each other. However, we can understand them as 
two sides of the same coin that in essense stands opposite to the virtue of Christian hu-
mility.

Keywords: Pride, shame, humility, Christianity, spirituality, culture, religion
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ОСУДА КАО СТИД И РЕХАБИЛИТАЦИЈА КАО 
ПОНОС У ПРАВУ – ПРИМЕРИ ИЗ СРПСКЕ ПРАКСЕ

Резиме

Осуда, поред одузимања слободе кретања и одузимања имовинских права, 
има једну, можда по човека и најтежу санкцију, моралну стигму појединца и њего-
ву друштвену прокаженост. Рехабилитација је напротив, између осталог и појам 
у праву, по својој садржини веома слојевит и вишезначан. Зато је тема овог рада 
„осуда као стид и рехабилитација као понос у праву“. У праву разликујемо редовну, 
ванредну и специјалну рехабилитацију. Под редовном рехабилитацијом подразуме-
вамо понашање основано осуђеног лица након издржане казне. Ванредна рехабили-
тација означава појам рехабилитације неосновано осуђених лица и лица неоснова-
но лишених слободе. Специјална рехабилитација подразумева, на посебном закону 
засновано, поништавање судске или административне одлуке којом је из политич-
ких или идеолошких разлога лице осуђено или лишено права, односно утврђивање да 
је лице лишено права без било какве одлуке надлежног државног органа.Специјална 
рехабилитација, биће тема овог рада, у ком ћемо овај процес покушати да анали-
зирамо кроз неколико примера из српске праксе. Социјални значај закључака о реха-
билитацији лица осуђених из политичких или идеолошких разлога огледа се у чиње-
ници да сви носиоци власти морају знати да злоупотреба права у циљу установља-
вања власти једне идеологије није добардруштвени темељ. Унапређењем и побољ-
шавањем процеса специјалне рехабилитације сузбија се политичко манихејство и 
повећава се друштвена солидарност.

Кључне речи: oсуда, рехабилитација, стида, понос, примери српске праксе, 
специјална рехабилитација

Увод

„Људима који живе без части и поноса, име и не треба“
Б. Д. Бенедикт

Српско друштво је у последње три деценије у стању дуготрај-
не регресије. Иако видљива на сваком кораку, та регресија је можда 

1  Правни факултет Универзитета у Београду, milosdimic1991@gmail.com
2  Правни факултет Универзитета Унион у Београду, чтец са правом ношења 

укрштеног орара Епархије будимске Српске православне цркве, zzobenica@gmail.com
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најуочљивија кроз феномен нестајања стида и кроз владавину беш-
чашћа као сад већ уочљивог обрасца понашања. Данас се стварима, 
које представљају моралну догму приступа флексибилније него и у 
једном претходном историјском периоду, стога ни друштвена а у ве-
ликом броју примера ни судска осуда, немају снагу да произведу стид 
као последицу у мери у којој су то некад производиле. Некада је си-
туација била опозитна овој и друштвена и судска осуда, представља-
ла су тешко избрисиву стигму.

У процесу цивилизовања друштва, од Адама и Еве па до данас, 
осећај стида је имао једну од кључних формативних улога. Осећај 
стида одређује наш однос према другима, према моралним нормама 
и друштвеној етици. Што је општи осећај стида присутнији, друштво 
је цивилизованије. Цивилизовано друштво почива на осећају стида 
можда и више него што почива на законима. Када стида нема, нема 
ни јасне границе између добра и зла. Без стида нема ни осећаја крив-
це, ни кајања, ни части, а ни осећања поноса. Ако су грађани имуни 
на стид, закони не могу уредити друштво нити га могу цивилизова-
ти.Улога осуде као стида, очигледна је у примерима из српске праксе 
који су представљени у овом раду. После Другог светског рата, многи 
људи су проглашени као државни непријатељи, неки са разлогом, јер 
су колаборирали са нацистичким окупатором док су други били стиг-
матизовани само због свог имовног стања или легитимног политич-
ког става. Људи, који су због свог става осуђени и који су најчешће у 
првој деценији 21. века рехабилитовани, предмет су овог рада.

Понос је осећање које људи осећају када сматрају да су неким 
својим поступком изазвали одобравање код оних који су им важни. 
То је социјално осећање, јер се увек осећа пред публиком, било да је 
она стварна или замишљена. Логика поноса је таква да када особа по-
стигне неки успех за који њена публика не сазна, она доживљава као 
да се успех није ни догодио. Понос је порука трећим лицима да и осо-
ба има позитивне особине које приписује групи која ју је прихвати-
ла. Понос је социјално корисна емоција, јер мотивише особу да чи-
ни дела за која сматра да ће да се допадну другима. Њихове похвале 
због успеха су за њу потврда да им је важно људско биће. Особи је 
прихваћеност нужан услов да поштује саму себе. Ако не успе у томе 
осећа стид, јер су понос и стид резултат истог психолошког механиз-
ма. Њену жељу да одушеви публику природно прати страх да ће је ра-
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зочарати и осрамотити се. Зато су тема рада ова два опозитна стања 
које суштински представљају две стране исте медаље. Процес реха-
билитације, који се догађа након смрти лица која су претходно стиг-
матизована и осуђена, наравно, не погађа лично та физичка лица, али 
скида стигму са њихових имена али уједно враћа осећај поноса њихо-
вим породицама, које коначно могу да осете понос а не терет стида.

Појмови – осуда и рехабилитација

Када аутори говоре о осуди, као казненој али моралној стигми, 
мора да се напомене да се овде ради о тзв. неоснованој осуди. Не-
основана осуда постоји када одређено лице правноснажном судском 
пресудом буде осуђено за кривично дело, а након те правноснажне 
осуде, у поступку по ванредном правном леку, та правноснажна пре-
суда буде укинута или преиначена, те кривични поступак буде окон-
чан ослобађањем тог лица од оптужбе, одбијањем оптужбе или обу-
стављањем поступка.

Често се, нарочито у лаичкој јавности, неоснована осуда поисто-
већује са судском грешком. Међутим, иако неоснована осуда може би-
ти последица судске грешке (нпр. погрешно изведеног доказа или по-
грешног тумачења права од стране суда), неоснована осуда може би-
ти последица и других чињеница, које се не могу подвести под судску 
грешку (нпр. због лажног исказа сведока). Дакле, неоснована осуда 
постоји у сваком случају коначног отклањања претходне правноснаж-
не осуде, без обзира да ли је та осуда била последица незаконитог или 
неправилног рада суда или другог државног органа надлежног за кри-
вично гоњење или је до изрицања осуде дошло из каквих других раз-
лога, које могу, али и не морају, представљати судску грешку.

У вези са неоснованом осудом стоји и питање отклањања штет-
них последица проузрокованих неоснованом осудом.3 Дакле, проблем 
на који наилазимо у српској правној пракси када се бавимо пресудама 
политичким и класним непријатељима из ауторитарне прошлости, јесу 
осуде, због којих су многи испаштали. Велики је био задатак на законо-
давцу како да пронађе начин да те неосноване осуде, стид за те људе и 

3  Наташа Мрвић Петровић, Здравко Петровић, Накнада штете због неоснованог 
лишења слободе или неосноване осуде у страним законодавствима, Страни правни живот, , 
Београд, број 3/2010, стр. 9
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њихове породице, преиначи у правду, односно да учини да осећај сти-
да замени осећај поноса који им је неправедно и неоправдано одузет.

Рехабилитација је поступак успостављања ранијег статуса нео-
суђиваног грађанина Републике Србије, који је осуђено лице имало 
пре кривичне осуде. Извршењем казне или друге санкције требало би 
да се стекну услови да се осуђено лице у својим правима изједначи са 
осталима. Институтом рехабилитације се постиже отклањање прав-
них последица осуде по осуђено лице. Разлог за примену рехабилита-
ције је што није хумано отежавати ресоцијализацију учиниоцу неког 
кривичног дела, који се примерно владало после извршавања казне, 
дакле, циљ је што успешније укључивање у друштвени живот.

Рехабилитација је неопходна зато што осуђени и после извршене 
казне трпи последице осуде, и налази се у неједнаком положају у од-
носу на околину. Ради се о фикцији неосуђиваности учиниоца.

Према Кривичном законику, постоје две врсте рехабилитације:
Законска рехабилитација – која је обавезна. Она настаје по сили 

закона, протеком одређеног временског периода од осуде у корист ли-
ца, која раније нису била осуђивана или која се по закону сматрају не-
осуђиваним, под условом да лице није у међувремену учинило ново 
кривично дело.

Судска рехабилитација – која је факултативна. Остварује се на 
основу судске одлуке, на основу захтева која подноси осуђивано ли-
це. Суд ће дати рехабилитацију ако нађе да ју је осуђено лице својим 
владањем заслужило и ако је према својим могућностима, накнадило 
штету проузроковану кривичним делом, при чему је суд дужан да уз-
ме у обзир и све друге околности које су од значаја за давање рехаби-
литације.

Обе врсте, дакле, производе исто дејство, али се разликују по на-
чину на који се остварују. Такође, за обе врсте рехабилитације је нео-
пходно да је извршена и споредна казна, ако је била изречена, и да не 
трају мере безбедности.

Потпуна рехабилитација значи престанак свих негативних прав-
них последица које настају по осуђено лице због осуђујуће пресуде, 
као и брисање саме осуде. Брисање из казнене евиденције предузима 
се по посебним правилима, који води надлежни орган управе. Еви-
денција обухвата сва осуђена лица за кривична дела на територији 
Републике Србије. Аутори овај рад конципирају пре свега на потпуну 
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рехабилитацију која се у нашем правном систему и законодавству на-
зива и специјална рехбалитација. 

Специјална рехабилитација у српском законодавству

Значење специјалне рехабилитације у једномправном систему ди-
ректно је пропорционално са обимом правних последица осудекоје по-
гађају осуђено лице након издржане казне. Што је већи обим ограни-
чењакоје закони намећу бившем осуђенику, то је већи значај овог ин-
ститута, каосредства за његову реинтеграцију у друштво. И обратно.4 
Наравно, када говоримо о лицима која су рехабилитована након смр-
ти, последица такве рехабилитације може бити моралне и финансијске 
пририоде. Морални аспекта се огледа у скидању негативне стигме са 
имена конкретног лица и његове породице, док се финансијски огледа 
пре свега у праву наследника на сукцесију имовине, права и обавеза, 
која се најчешће кроз процес реституције враћају породици.

У овом делу рада учинићемо летимичан осврт на поједине аспек-
теправних последица осуде у периоду после Другог светског рата, 
имајући у виду дасу предмет нашег истраживања осуде из политич-
ких односно идеолошких разлогакоје, у великом броју, датирају упра-
во из наведеног периода. Разлог више да уистраживању правних по-
следица осуде, као ипак споредног предмета нашеанализе, не идемо 
даље у прошлост, јесте и чињеница да се наш законодавац, сведо Но-
веле Кривичног законика из 1959. године, заправо не одређује изри-
чито упогледу правних последица осуде. Па ипак, историјски осврт 
на правне последицеосуде започињемо навођењем прописа донетих 
непосредно након Другог светскограда. Иако су правнепоследице 
осуде, као што смо подсетили, као такве непознате основном изво-
рукривичног материјалног права пре 1959. године, разуме се да је и 
у ово времевелики број закона, али и подзаконских аката, предвиђао 
различите правнепоследице осуде на које ћемо у наредном излагању 
тек илустративно указати.5

До данас је пред окружне судове у Србији стигло пар хиљада зах-
тева за рехабилитацију, од којих је већина прихваћена. Према подаци-

4  Đorđi Marjanović, „O rehabilitaciji“, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 
1978, str. 434

5  Radmila Kukavica, Pravne posledice krivične osude, Beograd, 1975, str. 13-39
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ма Министарства правде Србије, кад је реч о 8. члану Закона, уз реха-
билитоване иде и накнада штете и враћање одузете имовине у прет-
постављеној вредности од скоро две милијарде евра.

Суд одбија захтев за рехабилитацију када током поступка утвр-
ди да лице чија се рехабилитација тражи није лишено живота, слобо-
де или другог права из политичких и идеолошких разлога. Да би зах-
тев за рехабилитацију био усвојен потребно је да суд утврди да је ли-
це судском или административном одлуком, или без такве одлуке, ли-
шено живота или слободе или неког другог права из политичких или 
идеолошких разлога и то у периоду од 6. априла 1941. године, па до 
дана ступања на снагу овог закона, 25. априла 2006. године. Ово је по-
тврђено и каснијим законом из 2011. године.

Већ у мају 2006. појавили су се проблеми у примени тог закона и 
настало је ннеразумевање између Врховног суда Србије и Министар-
ства правде. Проблем је био у томе што у Закону о рехабилитацији не-
ма одредби о томе у којем ће се поступку уопште решавати ти захте-
ви, као и низу до данас нерешених ствари, на пример оне о враћању 
конфисковане имовине наследницима рехабилитованих.

Крајњи исход овог сукоба са Министарством је одлука ВСС да 
се у поступку рехабилитације примењивати ванпарнични поступак.

Парнични поступак је изабран јер ригорозан, релативно уни-
форман, снабдевен јасним процесним иструментима за правилно ут-
врђивање чињеница и закониту примену права, за разлику од ванпар-
ничног поступка, који карактерише еластичност процесних институ-
та, па одатле и већа могућност прилагођавања специфичним грађан-
ско-правним материјама о којима се у тим поступцима одлучује. Од-
носно, у парничном поступку суд је везан легалним формама посту-
пања и правилима за мериторно одлучивање, док је у ванпарничном 
поступку одлучивање о свим тим питањима често препуштено дис-
креционој одлуци суда.

Тако су наши окружни судови, мишљењем Врховног суда Србије, 
кренули у ванпарничне поступке: ту нема заступника државе, могуће 
је лабаво оцењивати, а одбити га је могуће тек онда кад се током по-
ступка утврди да лице чија се рехабилитација тражи није лишено жи-
вота, слободе или другог права из политичких и идеолошких разлогa.

За правно савладавање ауторитарне прошлости један од важних 
корака је рехабилитација политичких осуђеника и кажњеника, који је 
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често врло тежак и болан јер су у прошлости многи људи били осуђи-
вани мимо важећих правних норми или на основу непримерених и не-
цивилизацијских прописа. Наш закон из 2006. године, нажалост – и 
за разлику од других држава – није био праћен доношењем неопход-
них пратећих закона, попут оних реституцијских или о отварању до-
сијеа, а имао је и низ других пропуста. Зато је након готово шест го-
дина примене првог српског закона о рехабилитацији из 2006. године, 
у правни систем је пред сам крај 2011. године уместо њега ушао нови 
пропис који ће исту материју регулисати у наредних пет година и то 
је Закон о рехабилитацији из 2011. године.6

Одређујући предмет закона у члану 1, у први план постављареха-
билитацију и правне последице рехабилитације лица која су из поли-
тичких,верских, националних или идеолошких разлога, лишена жи-
вота, слободе или других права које дели у две групе. Са једне стране 
налазе се случајеви у којима једо повреде дошло без било какве фор-
малне одлуке, а са друге они предмети укојима је повреда учињена 
управо судском или административном одлуком.У погледу обе кате-
горије одлука Закон одвојено наводи случајеве када јеповреда учиње-
на на територији или од стране органа Републике Србије, односнован 
територије или од стране који нису органи Републике Србије.7

У анализи две врсте рехабилитације које постоје у складу са од-
редбом члана 4. овог закона, видећемо да случајеви када је лице из 
политичких, верских, националних или идеолошких разлога, лише-
но живота, слободе или других права без судске или административ-
не одлуке, спадају у поједностављени поступак законске специјал-
не рехабилитације. Са друге стране, у случајевима када је лице из 
политичких, верских, националних или идеолошких разлога, лише-
но живота, слободе или других права судском или административном 
одлуком, тада је постављен додатни услов да је судска или админи-
стративна одлука донета противно начелима правне државе и опште-
прихваћеним стандардима људских права и слобода. Законодавац је 
предмет закона, осим јасно одређујући критеријум повредакоје су им 
нанете, посебно истакао једну категорију лица која имају право наре-

6  Сл. гласник РС, бр. 92/11; у даљем тексту: (Закон из 2011;)
7  Стефан Самарџић, Рехабилитација лица осуђених из политичких или идеолошких 

разлога и њене правне последице, Универзитет у Новом Саду – Правни факултет у Новом Са-
ду, Нови Сад, 2017, стр. 240
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хабилитацију. Тако, чланом 1. став 3. изричито је предвиђено да пра-
во нарехабилитацију имају и лица која се, у складу са законом и дру-
гим прописима, сматрају борцима народноослободилачког рата. Ова 
констатација односи се напризнавање статуса бораца народноосло-
бодилачког рата и лицима која нисуприпадала партизанским форма-
цијама.8 Основном одредбом која одређује предмет овог Закона регу-
лисано је јошједно веома значајно питање.9 Наиме, ставом 5. члана 1. 
одриче се свака одговорност Републике Србије за радње и акте окупа-
ционих снага за време трајања Другог светског рата на територији Ре-
публике Србије. Иако је декларативне природе, ову одредбу сматрамо 
веома значајном из више разлога.

Пре свих то је формални разлог који из могућности специјалне 
рехабилитације и стицања одређених посебних права рехабилитова-
ног лица, искључује жртве окупационих власти. Значајнији разлог је-
сте историјскоправногкарактера. Наиме, када се прописи, као што је 
то случај са законом рехабилитацији, изврше, односно када се завр-
ши њихова примена, неретко се дешава да колективносећање оста-
не фрагментарно и да се на таквим основима касније изводе сасвим-
погрешни закључци. Из тог разлога висок је историјски значај наве-
дене одредбе, као што је према нашем мишљењу случај и са одред-
бом члана 2. став 2. посебног Закона о отклањању последица одузи-
мања имовине жртвама холокауста којенемају живих законских на-
следникакоја предвиђа да се изрази употребљени уовом закону (оду-
зимање, враћање и сл.) имају се тумачити искључиво каоизражавање 
саосећања, солидарности и разумевања Републике Србије за стра-
дањејеврејског народа на њеној територији током непријатељске оку-
пације од 6. априла 1941. године до 9. маја 1945. године, одричући 
сваку одговорност Републике Србијеза страховите патње и штету 
нанету жртвама Холокауста и другим жртваманацизма на њеној те-

8  Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица, Сл. гласник 
СРС, бр. 54/89 и Сл. гласник РС, бр. 137/2004 и 69/2012 - одлука УС, тачније његове измене 
и допуне објављене 2004. године унеле су ову област једну значајну новину. Наиме, тада 
су по први пут у корпус бораца народноослободилачког рата укључени су и „припадници 
Југословенске војске у отаџбини и Равногорског покрета, почев од 17. априла 1941. до 
15. маја 1945. године.“ (чл. 2 ст. 3) Истим чланом предвиђено је да ће начин утврђивања 
статуса ових лица уредити Влада Републике Србије, што је и учињено Уредбом о начину 
остваривања права припадника југословенске војске у отаџбини и равногорског покрета у 
области борачко-инвалидске заштите, Сл. гласник РС, бр. 51/2005 и 103/2012 - одлука УС.

9  Вид. Одлуку Уставног суда, бр. IU-282/2005 oд 27.9.2012; 



Осуда као стид и рехабилитација као понос у праву – примери из српске праксе 157

риторији, у условима непријатељске окупације. Начелног смо става 
да право и историја имају супротне, чак у одређенојмери и супрот-
стављене методе.

Осим позитивног одређења круга лица која могу, наш законода-
вацизричито је одредио и круг лица која се не могу рехабилитовати. 
Тако је, за разлику од формалноправно нејасног, али политички ипак 
јасногразлога посебног истицања припадника четничких формација, 
разлог због ког језаконодавац из могућности да буду рехабилитовани 
изричито искључио лица „која су за време трајања Другог светског 
рата на територији Републике Србије лишена живота у оружаним су-
кобима као припадници окупационих оружаних снага иквислиншких 
формација“, сасвим јасан.У сличном духу, проширен је круг лица која 
се не могурехабилитовати. Специфично је да је у погледу ових лица, 
дејство ове нормеунеколико проширено и на поље реституције, од-
носно примене Закона о враћањуодузете имовине и обештећењу на 
тај начин што сепредвиђа да ова лица немају право на враћање оду-
зете имовине.10

Закон из 2011. наводи да се не могу рехабилитовати лица која су 
била припадници окупационих снага које су окупирале делове тери-
торије Републике Србије током Другог светског рата и припадници 
квислиншких формација, уз кумулативно испуњење услова да су из-
вршили, односно учествовали у извршењу ратних злочина (чл. 2 ст. 
1). Ова формулација детаљније је разрађена у следећемставу истог 
члана који наводи да се под лицима сматрају:

сва лица која су одлуком војног суда или другог органа под кон-
тролом Националног комитета ослобођења Југославије од дана ос-
лобођења одређеног места проглашена за ратне злочинце, односно 
учеснике у ратним злочинима;

сва лица која су судови и други органи ДФЈ и ФНРЈ, као и Држав-
на комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача то-
ком Другог светског рата прогласили да су ратни злочинци, односно 
учеснициу ратним злочинима.11

10  Сл. гласник РС, бр. 72/2011, са каснијим изменама 108/2013, 142/2014 i 88/2015 – 
одлука УС;

11  Стефан Самарџић, Рехабилитација лица осуђених из политичких или идеолошких 
разлога и њене правне последице, Универзитет у Новом Саду – Правни факултет у Новом Са-
ду, Нови Сад, 2017, op.cit., стр. 242
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На наведени начин одређен је круг лица, односно случајева у 
којима се доноси одбијајуће решење, које бисмо у обрнутом смис-
лу, могли упоредити са рехабилитацијом по сили закона. Разуме се да 
ово нису једини, али свакако јесу разлози из којих се захтев за рехаби-
литацију свакако мора одбити. У том смислу, ове случајеве означили 
бисмо као разлоге за својеврсно законско или обавезноодбијање зах-
тева за рехабилитацију.

Иако прилично јасни и чврсти разлози стоје у темељу оваквог за-
конског решења, законодавац као да је желео овај исправан став, из 
нејасног разлога некако ублажи. Следећим ставом 3. члана 2. стварни 
домашај ове норме у великој мери јеумањен. Тако се наводи да се ли-
цима у смислу става 1. не сматрају:

а) лица која су до дана ступања на снагу овог закона рехабилито-
вана,

б) лица која буду рехабилитована по сили закона у складу са овим 
законом,

в) као и лица за која се у поступку рехабилитације утврди да нису 
извршила, односно учествовала у извршењу ратних злочина.

Постоје изузеци од ових примера, па тако могу бити у одређе-
ним случајевима и лица која су били чланови квислиншких форма-
ција. Овакво решење, сматрамо апсолутно неприхватљивим. Наиме, 
важећи закон о рехабилитацији би требало да отклони недостатке, 
па и лоша решења која је у наш правни живот унео претходни за-
кон о рехабилитацији, а не да ослањајући се на слаба упоришта, под 
плаштом правне сигурности и стеченихправа, учвршћује одлуке за-
сноване на неприхватљивим решењима Закона о рехабилитацији из 
2006. године.

Законодавац је појмове рехабилитације и правне последице, ујед-
но и законски дефинисао. Тако је одређено да рехабилитација пред-
ставља утврђивање ништавости, односно непуноважности аката и 
радњи којима су лица из члана 1. став 1. овог закона лишена живота, 
слободе или других права из политичких, верских, националних или 
идеолошких разлога. Надаље чланом 4. овог закона предвиђене су две 
врсте специјалне рехабилитације:

по сили закона (законска рехабилитација), када се доноси декла-
ративна одлука којом се утврђује да је лице рехабилитовано по сили 
закона,



Осуда као стид и рехабилитација као понос у праву – примери из српске праксе 159

судском одлуком (судска рехабилитација), у ком случају суд 
својом одлуком рехабилитује лице.

Из оваквог нормативног решења можда се и најбоље види сва 
нејасноћа која постоји у нашем правном систему у вези са употре-
бом термина рехабилитација, па отуда и проблеми који настају из де-
лимичне идентификације, суштински дијаметрално различитих прав-
них института, који без ближег одређења користе термин рехабили-
тација. Законодавац је за специјалну рехабилитацију, као посебан ме-
ханизам заправно превладавање ауторитарне прошлости односно по-
ништавање аката злоупотребе кривичних и уопште казненоправних 
инструментаријума у политичке сврхе, употребио термин специјална 
рехабилитација према српском Закону о рехабилитацији из 2011. го-
дине.12

Нарочит проблем у нашемправном систему настаје управо што 
се термин рехабилитација користи без ближег описивања, те је на пр-
ви поглед веома тешко разликовати ову, специјалну рехабилитацију 
осуђених из политичких или идеолошких разлога, од традиционалног 
института који смо ми означили као редовну рехабилитацију, којауз 
испуњење одређених услова наступа након гашења казне у случајеви-
ма основаних кривичних осуда.

Случај - Жанка Стокић

Живана Стокић – Жанка (1887-1947) је била српска глумица, по-
зната по тумачењу ликова из дела Бранислава Нушића.

Окружни суд у Београду рехабилитовао је Живану Жанку Сто-
кић, најпознатију српску позоришну глумицу и утврдио да је пресуда 
Суда за суђења злочина и преступа против српске националне части 
од 3. 2. 1945. године ништава од тренутка доношења и да су ништаве 
све њене правне последице.

Живана Жанка Стокић проглашена је кривом јер је за време оку-
пације, као чланица београдског Народног позоришта, учестововала 
у представама „Весељаци“ и „Централа за хумор“, које су биле под 
благонаклоном заштитом немачког окупатора, а посебно због учешћа 
у програмима Радио Београда у оквиру дневне емисије „Шарено по-
подне“, чиме је културно и уметнички „сарађивала“ с окупатором и 

12  Ibid., str. 244
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домаћим квислинзима, па је осуђена на казну губитка српске нацио-
налне части у трајању од осам година. Молбе за помиловање Жанке 
Стокић подношене након изрицања казне биле су одбијене од стра-
не Председништва Народне скупштине.13 Жанка Стокић преминула је 
20. 7. 1947. године.

Током поступка рехабилитације Окружни суд у Београду утврдио 
је да је Жанка Стокић добровољно ступила у ново позориште јер је 
била болесна и био јој је потребан новац за лечење, док је у београд-
ску радио-станицу ступила под принудом (на тражење главног немач-
ког радио-аранжера). Из наведеног произлази да је глумица, по дола-
ску окупационих власти, наставила да се бави својим редовним по-
зивом – глумом, да политички није била ангажована и да једино због 
свог здравственог стања није била у могућности да одбија понуђене 
ангажмане, али да својим радњама није утицала на стварање друга-
чије атмосфере у културним и ширим круговима.

Осим тога, суд је нашао да глумица у поступку због злочина и 
преступа против српске националне части није имала браниоца, јер га 
није могла платити, те да јој није био постављен бранилац по службе-
ној дужности чиме јој је било ускраћено и повређено право на струч-
ну помоћ у обрани, па је стога, у познатим друштвеним околности-
ма, изречена казна заснована на политичким и идеолошким разлози-
ма. Казна је била и друштвено-користан рад и одређено јој је да чи-
сти улице.

Ова пресуда јој је забрањивала да се бави јавним послом, тако да 
је остала и без ангажмана и прихода. У сачуваној молби за помило-
вање, две године касније, навела је да је током рата крила у свом ста-
ну Кочу Поповића, брата од стрица Моше Пијаде и породицу Флоре, 
међутим власти су одбиле све њене молбе.14 Жанка се повукла у са-
моћу и изолацију, чекајући крај свог живота.Одлуком Окружног су-
да у Београду, 3. марта 2009. године Жанка Стокић је рехабилитова-
на, а данас је Жанка Стокић у потпуности рехабилитована, иако она 
лично то није доживела, њено име данас не представља име нечасне 
особе, већ насупрот, особе која је задужила српску културу и глуму. 
Данас њено име носи глумачка награда, неколико улица а добила је 

13  Боривоје С. Стојковић: „Великани српског позоришта“, Београд - Ваљево 1983, 
стр. 216

14  Петар Волк, „Жанка Стокић“, Народно позориште, Београд, 2004, стр. 24
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и поштанску марку. Стид од пре више од седам деценија данас пред-
ставља понос. 

Случај - Борислав Пекић

Борислав В. Пекић (1930-1992) био је један од најзначајнијих 
српских књижевника 20. века, романсијер, драмски писац, филмски 
сценариста, академик и један од тринаест интелектуалаца који су об-
новили рад Демократске странке.15

Добитник је НИН-ове награде за роман Ходочашће Арсенија Ње-
гована из 1970. године и низа других признања: Награда Стеријиног 
позорја (1972); награда удружења издавача, (1977); Награда Радио-За-
греба, (1982); Годишња награда Удружења књижевника Србије за Са-
брана дела (1985); Његошева награда, (1987); Награда Задужбине Ја-
кова Игњатовића, 1991. Орден заслуга за народ са сребрном звездом 
за допринос у културном стваралаштву.

Након Пекићеве емиграције у Лондон 1971, југословенске власти 
су га сматрале персоном нон грата и низ година су осујећивали изда-
вање његових дела у Југославији. Његова најпознатија дела су Златно 
руно, Беснило, Одбрана и последњи дани, Како упокојити вампира, 
Атлантида и Време чуда. Од 12. децембра 1985. био је дописни члан 
Српске академије наука и уметности.

Окружни суд у Београду 17. децембра 2007. донио је одлуку 
којом се утврђује да су пресуда Окружног суда у Београду К.бр.147/49 
од 14. 5. 1949. године и пресуда Врховног суда Србије Кж.бр.600/49 
од 20.07.1949. године ништаве од тренутка њиховог доношења и да 
су ништаве све њихове правне последице, укључујући и казну кон-
фискације имовине, а рехабилитовани Борислав Пекић сматра се не-
осуђиваним.

Године 1948. тек свршени гимназијалац, Борислав Пекић је 
ухапшен као студент због организовања Савеза демократске омлади-
не Југославије, чији је био политички секретар. Након истраге која је 
трајала само шест месеци, која је спроведена без адвоката, осуђен је у 
Београду 14. маја 1949. на казну лишења слободе са принудним радом 
у трајању од десет година и са губитком грађанских права и конфи-
скацијом имовине. Након жалбе јавног тужиоца, казна му је повећана 

15  https://www.sanu.ac.rs/clan/pekic-borislav/; приступљено: 22.07.2020.
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на затворску казну с принудним радом на 15 година, губитком грађан-
ских права и конфискацијом имовине.

Актом помиловања из 1953. године пуштен је из затвора. Умро је 
2. јула 1992. године у Лондону. Суд је извео доказе и нашао да је зах-
тев основан: да је Пекићу суђено и да је осуђен на основу политичког 
неправа, својственог ауторитарним режимима у којима је владало по-
литичкозаконодавство, и политичко правосуђе, да су пресуде против 
њега донесене из идеолошких и политичких разлога, да је идеоло-
гија на основу које су оне донете неопозиво превазиђена, и да постоји 
потреба да се правна прошлост савлада управо утврђењем ништаво-
сти тих одлука, као и ништавости и неважности свих њихових прав-
них последица и утврђењем да се суђено лице сматра неосуђиваним.

Иако накнадна, рехабилитација Борислава Пекића је била нужна, 
да би се формализовало оно што је целокупна јавност одавно знала, 
да је Борислав Пекић био политички затвореник, који је служио каз-
ну затвора само због тога што је био демократске политичке оријента-
ције и противник ауторитарног режима.16 Јавност је великог књижев-
ника и човека већ одавно рехабилитовала, кроз признање његовим де-
лима. Данас, кад се спомене име Борислава Пекића, једина асоција-
ција је књижевност највишег нивоа, а никако затворска казна због по-
литичког става, иако многи тумаче, да је утамничење од стране тота-
литарног режима, на понос и затворенику и његовој породици. Реха-
билитацијом Борислава Пекића, формално, враћен је поноис не само 
њему лично и његовој породици, већ и целокупној српској култури и 
поготово књижевности.

Случај - Влада Илић

Влада Илић (1882-1952) био је српски индустријалац, председ-
ник београдске Индустријске коморе и Централне индустријске кор-
порације Југославије, градоначелник Београда од 10. јануара 1935. 
до 13. септембра 1939. године. Створио је пословну империју, која је 
имала у свом поседу 17 фабрика већином из текстилне бранше (што-
фаре), Електрично предузеће Србија и бројне некретнине. Један од 
најспособнијих градоначелника у дугој београдској историји заслу-

16  Jelena Milojković-Djurić, Borislav Pekić’s Literary Oeuvre: A Legacy Upheld, Serbian 
Studies,Belgrade, 2001, pp. 3-7
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жан је за многе грађевине које и данас чине најелпше и најзначајније 
лице града, попут зграде Главне поште, многих градских болница, 
мост Краља Александра Ујединитеља, али и Зоолошки врт који је по-
дигао на сопственом имању.17

Почетком Другог светског рата, након напада Немачке на Пољ-
ску, Влада Илић се повукао са места председника општине, сма-
трајући да ће Београду од веће користи бити војно лице, него инду-
стријалац. Његова предузећа су наставила да раде током рата, али су 
и оштећена у немачком и савезничком бомбардовању. Братанац Ти-
хомир Илић, смртно је рањен заједно са сином Михајлом, током не-
мачког бомбардовања Лесковца у Арпилском рату. Неке фабрике које 
је имао у Хрватској одузеле су му усташке власти, док је Старо сај-
миште које је подигао, претворено у логор.

Није напустио земљу, мада је имао могућност да се придружи 
члановима породице Карађорђевић и члановима Владе. Заједно са 
Александром Белићем, тадашњим пресдедником Срспке краљевске 
академије, молио је генерала Милана Недића да прихвати место пре-
мијера у окупираној Србији. Био је један од учесника на ширем ску-
пу утицајних личности средином августа 1941. године, на коме је Ми-
лан Недић формално добио мандат за састав Владе националног спа-
са. Такође, потписник је Апела српском народу, у којем су грађани по-
звани на лојалност нацистичком окупатору. То су били греси који су 
за нове власти били неопростиви, иако је цео живот Владе Илић био 
саткан од добрих дела и који је међу првима бринуо о правима рад-
ника којима је био послодавац. Такође је таква била и његова супруга 
Олга из знамените породице Дунђерски.

Владу Илића су ухапсиле нове револуционарне власти марта 
1945. године и извеле на суђење, још док се Други светски рат није 
завршио. Војни суд Команде града Београда осудио га је 26. марта 
1945. решењем под ознаком 333/44, а неколико дана касније, 5. апри-
ла 1945. је и Виши војни суд донео пресуду која носи ознаку 237/45. 
У обе пресуде као главна кривица Влади Илићу је наведено да су ње-
гове текстилне фабрике радиле током рата и на тај начин јачале ратни 
потенцијал окупатора, што је био разлог да нове власти конфискују 
целокупну његову имовину. Конфискација је урађена у року од мање 

17 Саша З. Станковић, „Влада Илић Власотинчанин на челу Београда”, Народна би-
блиотека Десанка Максимовић, Власотинце, 2014, стр. 20 - 21
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од две године, након суђења 17. јануара 1947. године, пред Среским 
судом за Рејон Града Београда. Суд је донео пресуду решењем под оз-
наком 153/42-02, којом је целокупна његова имовина конфискована.

Осуђен је на десет година робије. Наредних скоро седам годи-
на је провео у затвору у Сремској Митровици, где су му бивши рад-
ници доносили пакете. Тадашње власти су га осудиле на смрт. Од по-
губљења га је спасила лична интервенција Винстона Черчила код Јо-
сипа Броза Тита. Пред крај 1951. године је пуштен на слободу. Пре-
минуо је од шлога, у поткровљу свог рођака 3. јуна 1952. године жи-
већи у беди.18 Сахрану су му организовали некадашњи радници и 
сахрањен је на Новом гробљу.

Окружни суд у Београду је фебруара 2009. усвојио захтев за ре-
хабилитацију Владе Илића и ништавном прогласио пресуду Војног 
суда из 1946. године. У образложењу пише да је Илић морао да бу-
де проглашен народним непријатељем да би та осуда била основ и 
оправдање за државу, да преузме његово богатство. Потомци Владе 
Илића и данас се боре како би повратили бар део имовине свог слав-
ног претка.

Случај - Тома Максимовић

Тома Максимовић (1895-1958) био је српски привредник и 
друштвени радник, оснивач и директор фабрике обуће Бата у Борову 
и комесар за избеглице у влади Милана Недића за време Другог свет-
ског рата.

Тома Максимовић рођен је у трговачкој породици у Брчком. Завр-
шио је трговачки занат. Када је 1914. године извршен атентат на Фран-
ца Фердинанда, Тома Максимовић је, као члан организације Млада 
Босна, која је организовала атентат, ухапшен. Период до пунолетства 
провешће у затвору у Тузли, после чега је мобилисан у аустроугар-
ску војску, где је распоређен у радни батаљон, који су углавном са-
чињавали Срби који, због неповерења аустријских власти, нису били 
под оружјем, него су обављали углавном инжењерске послове. У ле-
то 1918, током боравка у Македонији, обољева од маларије. Након два 
месеца опоравка, са два друга одлучује да дезертира и побегне у Бо-

18 https://www.blic.rs/vesti/reportaza/najbogatiji-srbin-je-umro-go-i-bos/dcylxnh; 
приступљено: 22.7.2020.
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сну. Након преласка Македоније, Црне Горе и Херцеговине, у касну 
јесен 1918, у данима кад се рат и званично завршава, Тома Максимо-
вић стиже у родно Брчко.

Каније се Максимовић школује у Чехословачкој и најзаслужнији 
за убрзани развој Борова, тако што заједно са братом Стеваном у ово 
мало место покрај Вуковара доводи фирму Бата, коју је основао То-
маш Бата, чију је ћерку оженио и са њом добио два сина. Овакав раз-
вој Борова био је олакшан чињеницом да је Максимовић, поред по-
зиције директора фабрике Бата, заузимао и функцију председника 
општине Борово у периоду од 1936. до 1941. године, пошто је листа 
коју је предводио на локалним изборима 1936. у Борову освојила свих 
18 мандата. Поред пројугословенских ставова, Максимовић је био и 
посвећени православни верник, тако да је иницирао изградњу хра-
ма Српске православне цркве у Борову. Био јесекретар међународне 
организације Ротари клуб у Вуковару, док 1936. оснива Југословен-
ско-чехословачку лигу у Борову. Максимовић постаје и председник 
Српског привредног друштва „Привредник“, добротворне организа-
ције која је помагала школовање деце из сиромашних породица.

Пословна империја коју је створио Максимовић постала је 
највећи индустријски гигант Краљевине Југославије а и шире. Све то 
ће престати са сломом Југославије и избијањем Другог светског ра-
та, који ће фабрику Бата и самог Максимовића сместити у састав Не-
зависне Државе Хрватске. Непосредно по проглашењу НДХ, усташе 
хапсе Максимовића и одводе га у Загреб, одакле је јуна 1941. депор-
тован у Београд. Како би му помогли да избегне из ратног окружења, 
челници фабрике Бата нуде Максимовићу место помоћника директо-
ра фабрике у неутралној Швајцарској. Иако је добио пасош који би му 
омогућио да са породицом оде из Србије, Максимовић одбија понуду. 
И поред окупације и ратних услова, као и останка фабрике на тери-
торији НДХ, Максимовић улаже труд да одржи рад пословница Бате 
у Србији.19 Већ јула 1941. почиње са радом фирма Бата Београд. Бата 
Београд је преузела 180 продавница Бате у Србији и Максимовић на-
ставља производњу коже и обуће и за време рата.

19  Божидар Ковачевић, Карловачка индустрија и банкарство између двају свјетских 
ратова (1918-1941), Хрватска господарска коморa - Жупанијска комора Карловац, Карловац, 
2013, стр. 56
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24. маја 1941. године основан је Генерални комитет за насељавање 
избеглица, а 6. јула 1941. и Комесаријат за избеглице и пресељенике у 
Србију.20 Првих месеци, комесар за избеглице био је Андра Поповић, 
да би на то место 20. октобра 1941, указом председника колабораци-
онистичке Владе Милана Недића, био постављен Тома Максимовић. 
Максимовић је касније тврдио да је поставио услов да се политика не 
меша у рад комесаријата и да је Недић тај захтев испоштовао.

Максимовић и на новом послу показује изванредне организа-
ционе способности. Ставови му, насупрот ранијим пројугословен-
ским, постају изразито просрпски. Тако наводи да му је циљ „спаса-
вати српске главе без обзира на личне и материјалне жртве, спасава-
ти сваки српски живот ма где се он налазио и на првом месту спаса-
вати српски нараштај, који ће за будуће векове чувати српство са ви-
ше љубави и више пожртвовања, него што смо га ми чували за мину-
лих двадесет година.“

Дејан Медаковић, који ће касније постати признати историчар 
уметности и председник Српске академије наука и уметности, о Мак-
симовићу пише изузетно похвално на више места у својим мемоари-
ма Ефемерис. 

На Максимовићеву иницијативу, отварају се и засебни дечији из-
беглички домови, док се у сарадњи са и даље активним друштвом 
„Привредник“ организују и течајеви заната за избеглу децу. Архива о 
раду комесаријата је вођена изузетно педантно, али је до данас сачува-
на само делимично, тако да нема прецизних података о укупном броју 
избеглица које је комесаријат збринуо. Према сачуваним подацима, ав-
густа 1944. у Србији су биле регистроване 238.964 избеглице. Питање 
је, међутим, колико је укупно избеглица комесаријат збринуо. Број од 
око 500.000 људи, који се често помиње, можда је преувеличан, али реч 
је у сваком случају о више стотина хиљада људи – углавном Срба, али 
и припадника других националности. Тако је, на пример, евидентира-
но да је у Србији за време рата било збринуто и око 10.000 Словенаца.21

Током Београдске офанзиве, октобра 1944, Максимовић одбија 
да се повуче са немачким трупама. Касније ће тврдити да је остао јер 

20  Jozo Tomasevich, War and Revolution in Yugoslavia, 1941-1945: Occupation and Col-
laboration, Stanford University Press, Stanford, 2002, pp. 164 - 221

21  Симо Ц. Ћирковић, Ко је ко у Недићевој Србији 1941-1944, Просвета, Београд, 
2009, стр. 59
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је сматрао да нема чега да се боји, јер је само спасавао свој народ. Већ 
24. октобра 1944. биће ухапшен. После четрнаест месеци у истраж-
ном затвору, војни суд га осуђује на четири године затвора, прогла-
шен је народним непријатељем и одузета су му сва грађанска права 
у трајању од пет година после издржавања казне затвора, а том при-
ликом му је и конфискована целокупна имовина. Пресуда није би-
ла детаљно образложена, али се Максимовићу на терет, поред високе 
функције у колаборационистичкој власти, стављало и новчано пома-
гање четника, као и враћање избеглица на Кордун и Банију да се бо-
ре против партизана. Постојала су сведочења да је Максимовић током 
рата помагао партизански покрет, али њих суд није уважио.

Неколико месеци касније, проглашена је амнестија, тако да је 
Максимовић пуштен на слободу, али је већ фебруара 1946. поново 
ухапшен, да би крајем исте године био осуђен на пет година робије, 
због присне сарадње са немачким окупационим снагама. Затворску 
казну Максимовић је служио у затвору Забела, где је организовао рад 
затворске пекаре и месаре, за шта добија похвалу управника затвора и 
бољи третман. Након тога, пребачен је у затвор у Сремској Митрови-
ци, где је такође био проглашаван за узорног затвореника. Максимо-
вића 1950. године у затвору посећују припадници УДБ-е, који од ње-
га траже да им да планове градње Батине фабрике, уз понуду да по-
ново постане њен директор. Наиме, после рата, фабрика је национа-
лизована и поново је почела са радом под новим називом – Комбинат 
Борово. Максимовић прихвата да оде у Борово, где показује архиви-
ране планове, али одбија предлог да постане директор и тиме изађе 
из затвора, уз образложење да нема услова за организацију посла по 
систему који је водио пре рата. Максимовић тако остаје на робији до 
истека казне 1951. године.

Након изласка из затвора, Максимовић прихвата понуду владе 
Босне и Херцеговине да преузме бригу о трговини на велико у овој 
републици. Ипак, након две и по године добија отказ због оптужбе да 
је главни кривац што је дошло до пораста цена. Након тога хонорарно 
ради у Београду у спољнотрговинском предузећу „Балканија“, али ће 
и одатле убрзо бити отпуштен због оцене да, као осуђени народни не-
пријатељ, не може да ради у спољњој трговини. Из Београда 1956. го-
дине одлази у Крањ, где је ангажован као саветник у оснивању фабри-
ке обуће „Планика“. Први пут после рата добија пасош. Захваљујући 
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путовањима у иностранство, и обнављању ранијих пословних веза, 
целокупну годишњу производњу Планике успева да прода у Фран-
цуску, а помоћу својих контаката постиже да компанија Бата помогне 
рад ове фабрике неопходним машинама. Крајем 1957, Максимовић, 
већ тешко нарушеног здравља, напушта Словенију.

Тома Максимовић је умро 1958. године у Београду, у 63. години 
живота.

Данас постоји сећање на Тому Максимовића и постоји Фонд за 
помоћ српском народу који носи његово име. Тома Максимовић је ре-
хабилитован одлуком Окружног суда у Новом Саду 2008. године. Јед-
нако као и остале људе из примера који аутори прилажу у ово раду, 
Тому Максимовића су грађани Борова али и целе Србије, а поготово 
потомци оних које је спасио од усташких егзекуција, одавно рехаби-
литовали. Са поносом можемо да кажемо да је постојао човек који је 
учинио, својом организационом способношћу да се размере геноцида 
над Србима у НДХ, барем мало смање.22

У згради већа општине Борово, данас се налази биста Томе Мак-
симовића, рад боровског вајара Мићуна Ненезића, а у Борову је 2015. 
организована трибина под називом „Тома Максимовић – народни 
пријатељ“ у циљу очувања сећања на Тому Максимовића.

Комисија за споменике и називе улица и тргова прихватила је 
предлог да Тома Максимовић добије улицу у Београду, тако да је 
2004. године, у тренутку када још увек није био званично рехабили-
тован, једна улица на Врачару, у близини стадиона ФК Обилић, поне-
ла његово часно име.

Закључак

Процес рехабилитације у Србији могао би ускоро да буде окон-
чан, показује статистика виших судова у земљи. Рок за подношење 
захтева истекао је још у децембру 2016. године, а судови сада приво-
де крају предмете који су им остали. Највише их је у Београду - 393, 
док је у осталим судовима у раду између пет и 50.23

22 Ibid., str. 67
23 https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/050618/050618-vest8.html, приступљено 

23.7.2020. 
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Подаци државе показују да је од 1945. до 1987. осуђено 118.000 
људи из политичких, верских, националних и других разлога, али је 
велики број и оних који су стрељани без икаквог суђења, а имају пра-
во на судску рехабилитацију. Државна комисија пронашла је 190 тај-
них гробница.24

Нико нема тачне податке колико је људи укупно рехабилитовано, 
али је извесно да број, достиже 3.000. Велика већина људи је рехаби-
литована, а око 100 лица је одбијен захтев.

Међу онима који су рехабилитовани пред београдским право-
суђем налазе се имена већег броја чланова краљевске породице Ка-
рађорђевић, команданта Југословенске војске у отаџбини Драгољуба 
Драже Михаиловића, председника избегличке владе у Лондону Сло-
бодана Јовановића, али и комунисткиње Олге Хебранг, чијег је му-
жа Андријурехабилитовала Хрватска. Такође, рехабилитован је и не-
кадашњи премијер Краљевине Југославије, Драгиша Цветковић, ког 
ће историја упамтити као потписника Тројног пакта. Наравно, по-
ред ових примера и примера људи наведених у раду, рехабилитова-
но је још много људи, мање познатих јавности, који су били осуђива-
ни због својих политичких ставова или такође често, због свог имо-
винског стања. 

Људи који су рехабилитовани, односно чланови њихових нају-
жих породица, по закону су могли да траже од државе и рехабилита-
циону одштету. У периоду 2014-2018 укупно је поднет 2.481 захтев за 
рехабилитационо обештећење и закључено је 787 споразума, на осно-
ву којих је укупно исплаћен 195.644.791 динар обештећења.25

Поред лица која су рехабилитована, постоје лица, чији су наслед-
ници поднели захтев за рехабилитацију и чији је захтев одбијен, при 
томе се мора рећи у великом броју случајева, сасвим оправдано. Ау-
тори овог рада, иако то није тема самог рада, не желе да избегну те-
ме рехабилитације Милана Недића. Суд је одлучио да захтев за реха-
билитацију Милана Недића буде одбијен и аутори овог рада сматрају 
да је то исправна одлука надлежног суда. Милан Недић је одлучио да 
преузме на своја плећа терет издаје и колаборације са окупатором, ра-
ди спасења српског народа.

24 Ibid.
25 Ibid.
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Несумњиво, током његове управе, која је суштински била огра-
ничена нацистичким руковођењем, учињено је много злочина према 
српском народу, нарочито према припадницима партизанског покре-
та, али мора се признати да је светла тачка овог режима спасавање 
пар стотина хиљада Срба и других етничких група, од којих најви-
ше Словенаца од усташке и нацистичке страховладе. Сматрамо, да би 
сам Милан Недић, као частан официр из Великог рата и потоњи ми-
нистар војске и морнарице, прихватио суд историје и да је жив не би 
прихватио да буде рехабилитован. 

Закључак је да су стид и понос, понекад две стране исте медаље. 
Политички и класни противници нове комунистичке власти после 
Другог светског рата, листом су проглашавале своје идеолошке и по-
литичке противнике за државне непријатеље. Аутори овог рада су 
узели примере из српске праксе који су завршени, иако накнадно, по-
зитивним правним исходом, надасве праведним. Иако су пре нешто 
више од седам деценија, претходно наведени људи били друштвено 
проказани, данас су они или много чешће њихови потомци поносни, 
јер је са имена њихових рођака и предака скинута стигма државних 
пријатеља и коначно могу да уживају сва права и обавезе која као 
грађани ове земље поседују. Надамо се да ће се крајем рехабилитаци-
оних процеса у Србији, решити и друштвени раздор између потомака 
победничких и поражених страна у грађанском рату који се догађао 
током Другог светског рата на територији бивше Југославије.
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CONDEMNATION AS SHAME AND 
REHABILITATION AS PRIDE IN LAW - 

EXAMPLES FROM SERBIAN PRACTICE

Summary

Conviction, in addition to deprivation of freedom of movement and deprivation of 
property rights, has one of the most severe sanction for a person, the moral stigma of an 
individual and his social leprosy. Rehabilitation, on the contrary, is, among other things, 
a concept in law, in its content it is very layered and ambiguous. That is why the topic of 
this paper is «condemnation as shame and rehabilitation as pride in law». We rightly dis-
tinguish between regular, extraordinary and special rehabilitation. By regular rehabilita-
tion we mean the behavior of a well-founded convicted person after serving a sentence. 
Extraordinary rehabilitation means the notion of rehabilitation of unjustifiably convicted 
persons and persons unjustifiably deprived of liberty. Special rehabilitation means, based 
on a special law, the annulment of a court or administrative decision by which a person 
has been convicted or disenfranchised for political or ideological reasons, that is, deter-
mining that the person has been deprived of his / her rights without any decision of the 
competent state body. Special rehabilitation will be the topic of this paper, in which we 
will try to analyze this process through several examples from Serbian practice. The so-
cial significance of the conclusions on the rehabilitation of persons convicted for political 
or ideological reasons is reflected in the fact that all holders of power must know that the 
abuse of rights in order to establish the power of one ideology is not a good social foun-
dation. By improving and improving the process of special rehabilitation, political Man-
ichaeism is suppressed and social solidarity is increased.

Keywords: condemnation, rehabilitation, shame, pride, examples of Serbian prac-
tice, special rehabilitation

26  University of Belgrafe, Faculty for Law, milosdimic1991@gmail.com
27  University of Belgrafe, Faculty for Law, zzobenica@gmail.com
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БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМА 
ИЗМЕЂУ ПОНОСА И СТИДА

Резиме

Тероризам се сматра најозбиљнијом претњом за безбедност једне држа-
ве - њен уставни поредак, безбедност становништва и демократске вредности 
друштва. Сходно томе, државе и међународна заједница у целини супротстављају 
се тероризму оштрим мерама, које често подразумевају дерогацију и огранича-
вања људских права. С друге стране, живот у условима ограничених људских пра-
ва, лако постаје генератор тероризма. Наиме, познато је да су сиромашне држа-
ве погодне средине за извоз свеопштег незадовољства, које кулминира злочинима. 
Ове средине дају и велики број избеглица, које бежећи од обесправљеног начина жи-
вота често упадају у канџе тероризма.Сиромаштво, беда, глад, болести,фрустра-
ције, безнађе и екстремизам такође су присутни у избегличким камповима. Стога 
се тероризам немоћних и сиромашних неискорењује средствима и методама слич-
ним терористичким — оружаном агресијом и окупацијом, потчињавањем и доми-
нацијом. Напротив, искуство показује да насиље подстиче ново насиље, моћ без 
правде води у насиље и тиранију, а без правде нема истинске моћи. Ex injuria jus 
non oritur — правда се не темељи на неправди — гласи једна латинска изрека, а 
друштво које не штити владавину права постаје друштво безакоња. Превлада-
вање тероризма могуће је променом политике која није супротна истинским демо-
кратским вредностима. Стога, тероризам немоћних и сиромашних не искорењује 
се ни новим светским „дугим ратом“ (War Without End). Нужне су примерене ди-
мензије употребе моћи - етички прихватљив избор борбе против тероризма. Та-
кав избор подразумева само морално допуштена средства. Притом, не може се 
избећи питање етички прихватљивог критеријума за избор морално допуштених 
средстава и ко га одређује. Разматрајући значај улоге прихватања разлика и разу-
мевања друге стране у борби против тероризма, циљ аутора рада је да дефинишу 
акте који стварају осећања стида и поноса на обе „зараћене“ стране. На путу ка 
том циљу они полазе од претпоставке да постоје чињења за која мислимо да су из-
вор поноса, а у стварности производе стид, и обрнуто.

Кључне речи: људска права, понос, разумевање, стид, тероризам
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2  Факултет за европске правно-политичке студије, Нови Сад, darko.markovic@fepps.

edu.rs



174 Мина Т. Зиројевић; Дарко М. Марковић 

Уводна разматрања

Од терористичких напада у Америци 11. септембра, многи ис-
траживачи су наводили да морална питања не треба да се узимају у 
обзир када се доноси одлука о одмазди према Ал Каиди. Ал Каида је 
играла недозвољеним средствима, па су и САД морале бити спрем-
не и вољне да поразе глобалну терористичку мрежу и заштите своје 
становништво по сваку цену, или како би то рекао Томас Фридман 
(Thomas Friedman): „Ми морамо да се боримо против тероризма као 
да никаква правила не постоје“. Овакав смер посматраних аргумента, 
о природи рата против тероризма као одмазде, по нама нема дубљег 
смисла и погрешан је. Етичке норме које укључују ограничења тео-
рије о праведном рату свакако се морају поштовати. И Ал Каида је 
поштовала своје етичке норме садржане у Исламу. То су много пу-
та и потврдили изјавама да су САД војним присуством угрозиле све-
та места и да то војно присуство угрожава слободно изражавање па 
и кретање верника по територији која је изван континента Америке. 
Такође, вође Ал Каиде су ратове који се воде на територији где живи 
већинско арапско, муслиманско становништво посматрали као ратове 
које води Америка против њих. 

С друге стране, терористичке тактике често крше и своје морал-
не идеје, јер су акти насиља често усмерени против цивила како би 
се генерисала психолошка реакција која је диспропорционална ште-
ти коју узрокује. 

Овај сукоб који почео много пре 11. септембра, оживео је распра-
ву о етици у ратном праву и правној филозофији. 

Најкраће посматрано дискусија је оживела највише око следећих 
тема: 

1) када је дозвољена употреба силе у међународним односима 
(ius ad bellum);

2) који су дозвољени начини вођења ратова, укључујући „рат 
против тероризма“ (ius in bello); 

3) које су обавезе победника, посебно у контексту изградње де-
мократског поретка (ius post bellum).

Ратови и кризе који се воде или су се водили у претходном перио-
ду (Авганистану, Ираку, Иран, Сирија) воде се као одговор на невиђе-
не (такође симболичне) терористичке нападе или опасности од теро-



Борба против тероризма између поноса и стида 175

ризма. Они нису одбрамбени ратови у стандардном смислу те речи, 
односно нису одбрана од напада друге државе. Они се чак тешко могу 
третирати и као случајеви хуманитарне интервенције. Ови ратови мо-
гу да изгледају као нешто између освете и превентивног рата против 
будућих терористичких напада или војне интервенције против дикта-
тора који влада земљом од суштинског стратешког значаја. Али међу-
народно право и традиционална ратна етика не дозвољавају превен-
тивне ратове или принудну промену режима (за разлику од превлада-
вајућих штрајкова или присилних хуманитарних интервенција).

Штавише, нови начини борбе против тероризма створили су или 
оживели праксе које су морално веома контроверзне и врло често су-
протне међународном праву: третирање непријатеља као илегалних 
бораца (учесника војних сукоба процесираних према домаћем кри-
вичном закону); отмице и дуготрајно затварање осумњичених те-
рориста без права на суђење и без права на правну одбрану; циља-
но убијање осумњичених терориста; међувладина тортура чији је 
циљ присиљавање на сведочење; оживљавање појаве плаћеника. Та-
кође, претња од даљњег ширења нуклеарног оружја (Иран) имплици-
ра „проблем погрешних намера“ и друге важне етичке и филозофске 
проблеме (етички проблем асиметричних ратова, који су сада доми-
нантан облик оружаних сукоба, нпр. захтев пропорционалности то-
ком оправдане употребе силе, третирање цивила као људског штита 
или метода борбе које de facto имају овај резултат3. 

Филозофски проблеми хуманитарне интервенције су изузетно 
важна питања које нећемо објашњавати овде због ограничености про-
стора. 

На делу је, дакле, системска немоћ модерних нација-држава да 
адекватно одговори на претње глобалног тероризма, а која се јасно 
испољавала у ерозији грађанских права и затварању политичке зајед-
нице пред „спољном“ претњом. Смер у коме су се кретале реакције на 
терористичке нападе „11. септембра“ сасвим је променио данашњи 
доминантни оквир унутар којег посматрамо свет, а где сама појава 
човека без државе, невезаног за националну територију доводи у пи-
тање међународни поредак. Пукотине и кризна жаришта унутар „на-

3   Пример имамо рецимо код интервенције Израела у појасу Газе у периоду 
2008/2009. проблеми повезани са правом на отцепљење (рат у Јужној Осетији 
2008.); искориштавање деце у борбама (неке земље у Африци). 
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ционалнога поретка ствари“ немају, дакле, само политичку него имају 
и културну и глобалну важност, а проблем, како га је дефинисала још 
Хана Арент (Hannah Arendt), јесте у томе4: „што се ова несрећа није 
појавила из недостатка цивилизованости, из назадности или пуке ти-
раније, већ, напротив, што се она не може поправити, будући да не 
постоји више ни једна ’нецивилизована’ тачка на земљи, јер, свиде-
ло нам се то или не, ми смо стварно почели живети у Једном свету. 
Тек с потпуно организираним човечанством губитак дома и политич-
кога статуса могао је постати истоветан с протеривањем из човечан-
ства уопште“.5 Једино заробљавање културе у оквире нације-државе и 
поистовећивање држављанства и грађанства с припадношћу друштву 
може довести до тога да избачени човек из политичке заједнице на-
ције-државе губи и све културне и моралне квалитете, укључујући и 
права дефинисана као „неотуђива“ и „неизводива“, права човека. Так-
ва особа без држављанства, али и без јасних културних и моралних 
квалитета, у правом је смислу homo sacer, онај кога можемо убити, а 
да не починимо казнено дело и да га не жртвујемо. Основна одред-
ница света који нам се открио након терористичких напада није, да-
кле, слабљење државе, односно „међународног“ система, или пак не-
стајање националних граница, него requiem за снове остварења сло-
боде и права човека унутар националног поретка ствари.

Мотивација за рат

Када се посматра унутрашња структура „рата против терора“ 
који се води од 2001. године, виде се важне особености тероризма у 
смислу схватања непријатеља и разумевања стратешког значења ме-
тода које се употребљавају. Тај рат води једна регуларна, дисципли-
нована и легитимна структура, било да је реч о националним безбед-
носним структурама САД, или о удруженим државним структурама 
међународне антитерористичке коалиције коју САД предводе, про-
тив једне нерегуларне структуре, терористичке мреже. Ова чињеница 
указује на класификацију типа ратовања који је укључен у „рат про-

4  Liisa Malkki, ”Refugees and Exile: From ‚Refugee Studies’ to the National Or-
der of Things”,Annual Review of Anthropology, 24 (1), 1995, рр. 495-523.

5  Hana Arendt, Izvori totalitarizma, Feministička izdavačka kuća 94, Beograd, 
1998, стр. 304.



Борба против тероризма између поноса и стида 177

тив терора“, и сугерише да је реч о нерегуларном методу ратовања. 
По дефиницији, „(...) нерегуларно ратовање је ратовање између ре-
довних оружаних снага државе и нерегуларних наоружаних снага не-
политичких ентитета“.6 Основна карактеристика нерегуларног рато-
вања је асиметрија између учесника у сукобу, како у снази, тако и у 
организацији и структури, али је у тој врсти ратовања често присутна 
и транскултуралност, што даје нову димензију сукобу, а што је свака-
ко случај у савременом рату против терора који се пре свега води про-
тив исламистичког тероризма.

Из наведених карактеристика се види да једна војска, која је ина-
че изразито ефикасна у регуларном ратовању, може бити изразито не-
ефикасна у нерегуларном сукобу, просто због тога што је методоло-
гија таквог сукоба, укључујући и недискриминативност у избору жр-
тава, и нејасно разликовање између нерегуларних „бораца“ и „небора-
ца“, и недостатак правила, сасвим различита од регуларног ратовања.

Одговор на терористичке нападе на територији САД 2001. годи-
не, који су, у контексту касније проглашеног рата против терора, би-
ли нерегуларно ратовање, био је регуларна војна акција против друге 
државе, Авганистана, која се завршила у некој врсти казнене експе-
диције, уз велика разарања и инсталирање једног кооперативног ло-
калног режима. Са тачке гледишта регуларног ратовања, ова акција је 
била изразито ефикасна, али је после напада на Авганистан дошло до 
„расцветавања“ језгра Ал Каиде, и врло брзо терористи су почели, не-
регуларним методама, да узимају таоце и одсецају им главе пред ви-
део камерама у већем делу арапског света, те да те видео снимке еми-
тују преко интернета или да их шаљу телевизијским станицама.7 На 
ову врсту нерегуларног ратовања већ више није било могуће одгово-
рити регуларним методама и једини начин супротстављања тој врсти 
застрашивања јавности био је доследно и снажно формирање међу-
народне коалиције држава које би преузеле обавезу да на својим те-
риторијама defacto „лове“ терористе пре него што ови успеју да пре-
дузму своје акције. 

Ова врста иницијативе да се терористички покрет трансформи-
ше, или прошири, устаничким деловањем, најчешће успева у ситуа-

6  Colin Gray, ibid, p. 245.
7  Зиројевић Мина, „Терористичке организације и интернет“, Војно дело, Вол. 56, бр. 

1, 2004, стр. 88-107.
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цијама када држава одговори неадекватно, а посебно када, услед шо-
ка и гнева који изазивају терористичке акције, одговори непропор-
ционално. Таква реакција је за очекивати, јер је природа регуларних 
снага којима државе традиционално ратују таква да изазивају масов-
но уништавање, а одговор на нападе 2001. године је добар пример за 
описану врсту непропорционалности, која је, у првим годинама по-
сле напада на Авганистан, галванизовала значајан део арапског све-
та у отпор према „културној и војној хегемонији“ која се огледала у 
масовним уништавањима у тој земљи. Реч је о битној карактеристи-
ци нерегуларног ратовања које сачињава актуелни рат против теро-
ризма, а то је да и у њему, као и у регуларном рату, важи начело про-
порционалности које, грубо формулисано, гласи да штета која се на-
носи онима који су „неборци“, уколико постоји, мора бити пропор-
ционална значају оствареног војног циља, што у пракси значи да се 
мора избегавати када год је то могуће.8 Реч је о нормативној интер-
претацији, у оквиру међународног ратног права, познате Гроцијусове 
(Hugo Grotius) максиме да „Нису у праву они који сматрају да је у ра-
ту све дозвољено, као што нису ни они који сматрају да у рату ништа 
није дозвољено“.9 Уколико је реч о војном циљу који захтева да се ри-
зикује наношење жртава цивилном становништву, а тај циљ сам по 
себи, и ако се постигне, није кључан, то јест његов значај није такав 
да може да одлучујуће утиче на неки важан исход у току рата, прин-
цип пропорционалности значи да је деловање по том циљ нелегално, 
те да од њега треба одустати да би се избегле цивилне жртве. Иако 
је нерегуларно ратовање методолошки битно различито од регулар-
ног, принцип пропорционалности у њему, мада нема потврђен правни 
значај, има једнако јасну практичну улогу: овај принцип је у складу 
са широко распрострањеним базичним интуицијама о праведности и, 
уколико се не поштује, изазива револт код популације на коју терори-
сти претендују. Стога је један од најважнијих стратешких циљева те-
рористичких акција управо да изазову непропорционалну акцију др-
жаве и да тиме исцртају линије непријатељства на начин који њима 
одговара за даље вођење рата који су им државе објавиле.

8  Видети једну од данас најутицајнијих историјских анализа овог питања ратног 
права у Geoffrey Best, War and Law, Clarendon Press, Oxford, 2002.

9  Ibid, p. 30.
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Управо због описане стратешке концептуализације непријатељ-
ства која је део терористичке мотивације, али и због других претњи 
нерегуларним ратовањем и ситуација у којима је регуларно ратовање 
неприменљиво или непрактично, данас и државе примењују методе 
и структуре намењене за нерегуларно ратовање. Реч је о специјал-
ним јединицама које су обучене и намењене да се боре нерегуларно, 
а неки познатији примери таквих јединица данас укључују британски 
SAS (Special Air Service), SBS (Special Boat Squadron), америчке Фо-
ке (Navy SEALs Sea, Airand Land), Делта снаге (Delta Force), или ру-
ски Спецназ (Spetsnaz). Реч је о јединицама које предузимају акције 
које су врло далеко од уобичајеног дијапазона деловања регуларних 
војних снага, укључујући инфилтрацију у редове непријатеља и уби-
ства појединаца који се процењују као лидери терористичких кам-
пања. Специфичност ових снага лежи у могућности да се употребе 
против непријатеља који је високо индивидуализован и профилисан, 
тако да се избегне стварање утиска да војска једне државе напада не-
ки део становништва под изговором да се на територији на којој то 
становништво живи крију терористи. 

Нерегуларно ратовање је, из описаних разлога, делом парадок-
сална стратегија. С једне стране, тој врсти ратовања прибегавају они 
који немају средства да воде регуларни рат, јер се регуларним ратом 
евентуално могу постићи циљеви за које се већина терориста зала-
же. Терористичке кампање ретко постижу своје политичке циљеве, 
док их ратови, када се воде ефикасно, могу постићи. С друге стра-
не, специфичности терористичког деловања као форме нерегуларног 
ратовања су такве да стварају оперативни контекст у коме регулар-
не формације нису онолико ефикасне као што би биле у регуларном 
сукобу. Стога и оне, иако поседују све оне атрибуте моћи које недо-
стају носиоцима ирегуларног ратовања, и саме прибегавају ирегулар-
ном ратовању да би избегле ширење конфликта у област која одгова-
ра терористима. Реч је, наравно, о привидном парадоксу, јер су пози-
ције државе и терориста сасвим различите, и држава себи не може до-
зволити последице које су за терористе прихватљиве, управо због од-
говорности за очување легитимитета политичке и институционалне 
власти, што је питање које за терористе није од значаја самим тим што 
они делују ванинституционално и против политичког поретка државе 
коју доживљавају као непријатеља. 



180 Мина Т. Зиројевић; Дарко М. Марковић 

Иако је званична позиција већине држава та да „са терористи-
ма нема преговора”, ти преговори су редовни, и углавном се одвијају 
преко посредника, јер је јасно да се терористичке кампање, а посебно 
кампање високорепрезентативних група о којима је раније било речи, 
не могу решавати и трајно заустављати без политичких преговора, о 
чему најбоље сведоче стални политички преговори између Шин Феј-
на и британских власти у Северној Ирској.

Психолошка манипулација са исцртавањем линија непријатељ-
ства присутна је у оба доминантна вида тероризма са стратешке тач-
ке гледишта: први вид је тероризам који је повезан са устанком и ко-
ристи се или као иницијални окидач устанка, или као једно од сред-
става нерегуларног ратовања у току устанка. Други вид је тероризам 
који се задржава на деловању терористичке групе.10

Добар пример примене тероризма и цртања линија непријатељ-
ства као форми психолошког рата са циљем да покрену устанак, то 
јест такозваног „устаничког тероризма“ (insurgency terrorism) како га 
назива Колин Греј, представља терористичка кампања међу косов-
ским Албанцима пре избијања рата и интервенције НАТО против Ср-
бије 1999. године. Почетак устанка Албанаца на Косову, који је кул-
минирао 1998. и 1999. године масовним нередима и изражавањем не-
задовољства на улицама, а завршио се ратом и увођењем међународ-
не администрације над покрајином, и касније њеним проглашењем 
независности и признањем од неких од најутицајнијих земаља, био је 
класична терористичка кампања. Ослободилачка војска Косова, која 
је била носилац ове кампање, налазила се на листи терористичких 
организација америчког министарства спољних послова (Department 
of State) док терористичка кампања против српских снага безбедно-
сти и представника државних органа (укључујући и убиства локал-
них службеника, попут поштара) није, довела до општег устанка Ал-
банаца. Када је овај устанак избио, 1998. године, исте те године ОВК 
је избрисана са листе терористичких група и постала је партнер САД 
као носилац устанка албанског народа на Косову. Реч је о примеру 
успешне терористичке стратегије, која почиње као неконвенционал-

10  Видети Colin Grey, ibid, p. 256. Греј сматра да је психолошки елемент терористичке 
мотивације подједнако присутан у оба стратешка типа тероризма, наводећи да је чак и 
такозвани „устанички тероризам“ пре свега „морални, психолошки и културни“, а тек потом 
„материјални“ рат — ibid, p. 257.



Борба против тероризма између поноса и стида 181

на безбедносна претња, потом, успешном манипулацијом државе и 
цртањем линија непријатељства према деловима популације, постаје 
високорепрезентативан покрет, а затим доводи до устанка, чиме се 
ствара контекст да терористи трансформишу сопствени јавни профил 
у „борце за слободу“. Ова трансформација између терориста и бораца 
за слободу дешава се у оба смера, зависно од процеса прерастања ло-
калног конфликта у устанак и обрнуто, могуће делегитимизације бор-
бе кроз промену профила терористичке кампање.

Први поменути случај илуструје кампања ОВК, чији су „борци“ 
почели као терористи са блиским везама са организованим крими-
налом, да би завршили као „борци за слободу“ и активни учесници 
у политичком животу, тако да је, 11 година после рата на Косову, ли-
дер исте организације које је до 1998. године и у Вашингтону званич-
но третирана као терористичка група, премијер, па Председник Косо-
ва и политичар који ужива подршку у престоницама политичке моћи 
у значајном делу света. Историјат ове врсте политичке консолидације 
тероризма сведоче, у случају Косова, још само везе са криминалним 
групама и нерегуларности у организацији институција, што у пракси 
значи да се значајан део буџета тих институција састоји из средстава 
чије порекло је нејасно, а да, по признању како локалних политича-
ра, тако и међународне заједнице која одржава снажно представничко 
присуство на Косову, криминал представља један од највећих пробле-
ма косовског друштва, јер је уграђен у саме механизме којима је вође-
на трансформација терористичке кампање у устанак.

Други, глобално најпознатији, пример је трансформација Тали-
бана од „бораца за слободу“ у време совјетске окупације у терористе 
после 2000. године. У овом случају, разлог за делегитимацију је про-
мена реторике и агенде покрета, то јест откривање радикалног исла-
мистичког садржаја циљева кампање који није био јасан у време ка-
да су Талибани третирани као револуционарна снага аутентичне уну-
трашње демократске обнове Авганистана и описивани као „студент-
ски револуционарни покрет“ у глобалним медијима.

Оба случаја показују како је кројена дефиниција непријатеља 
мењала судбину терористичпких група: први случај успешног ме-
наџмента терористичке кампање омогућио је лидерима ОВК да ли-
нију непријатељства која је почела као „линија раздвајања“ из-
међу албанских националних екстремиста и државе, и која је дове-
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ла до правог нерегуларног рата са обе стране, укључујући и полити-
ку беспоштедних акција полиције против терористичких група, али 
и њихових „конституената“ (што је прва грешка државе на коју теро-
ристи рачунају), прошире, и то на глобалном плану, у једну медијски 
снажно подржану слику линије непријатељства између српске државе 
и албанског народа на Косову. Резултат такве трансформације појма 
непријатеља је био мобилизација кључних савезника и фактички вој-
ни пораз државе која је схваћена као супротстављена не терористима, 
него националним интересима битног дела популације.

У другом случају, линија непријатељства, која је као непријатеље 
Талибана представљала совјетске окупаторе, трансформисала се наг-
ло, радикалном агендом и прогласима џихада од стране Осаме бин 
Ладена, тако да се фактички ротирала за 180 степени, и постала је 
упeрена управо против оних на чије савезништво је талибански по-
крет у почетку рачунао. Таква трансформација појма непријатеља од 
окупатора који је био експонент једне на Западу проскрибоване, ко-
мунистичке идеологије, и који је имао капацитет да мобилише под-
ршку западних савезника за Талибане, ка проглашавању целе западне 
цивилизације за религијског непријатеља овог покрета, била је при-
мер стратешки неприлагођеног деловања које је, можда, било укалку-
лисано у намере џихадиста да мобилишу широке слојеве муслимана 
наглим објавама џихада, али које је довело до њихове глобалне кри-
минализације и проглашавања за доминантну претњу неконвенцио-
налној безбедности у савременом свету. Оног момента када су САД 
објавиле да су, у првој деценији двадесет првог века, „нација у рату” 
против џихадиста, линије и концепције непријатељства на које су ис-
ламистички терористи могли да рачунају као повољне за њихове не-
посредне циљеве седамдесетих година прошлог века, претвориле су 
се у своју супротност.

Наравно, сасвим је одвојено питање о томе који је дугорочни 
стратешки смисао те цене коју су џихадисти платили за наглу и, на 
први поглед, непромишљену промену концепције непријатеља, наи-
зглед на своју штету. Објава рата од стране преостале светске супер-
силе, и то нерегуларног рата, против групе џихадиста представља 
пројект врло неизвесних изгледа на успех када се имају у виду дуго-
рочни политички, културни, друштвени, и историјски чиниоци. По-
стоје снажни разлози за уверење да је овај рат могуће добити једино 
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уколико га примарно буду водиле исламске владе и друштва ислам-
ских земаља. 

Два начина борбе против тероризма

Данас постоје два става — начина како се борити против теро-
ризма. Један начин је, назовимо га овде, „акција одмазде“ који утиче 
на починиоце када се напад догоди, и други начин је „акција превен-
ције“ или „акција помирења“ односно деловање на узроке незадовољ-
ства које доводи до повећања насиља, а самим тим и терористичких 
акција. Размотримо сада ближе ова два дијаметрално супротна става у 
погледу тога да ли је репресија или помирење најефикаснији лек про-
тив тероризма. Они који сматрају да је репресија једини начин „прего-
вора“ са терористима сматрају да терористи приступају насиљу из ра-
ционалних разлога, па сходно томе једино решење и једини одговор на 
претњу и насиље, јесте насиље и то као одмазда (пошто се терористич-
ки акт догоди) и као превенција (пре него што се догоди).

Насупрот њима стоје они који наглашавају социјалне, политичке 
и економске узроке тероризма те стога као решење намећу друштвену 
превенцију (сузбијање сиромаштва, смањење политичких тензија) у пр-
вом реду преговарање као метод повратка одређене количине моћи и до-
стојанства. Као полазну тачку за овај начин реаговања на насиље узима 
се резолуција Уједињених нација у којој се закључује да „мере за спреча-
вање међународног тероризма изискују проучавање узрока оних облика 
тероризма и насилних акција које леже у беди, разочарању, незадовољ-
ству и очајању“.11 Они који верују да је овај пут једини прави пут, пред-
лажу дугорочне реформе и политику помирења одмах, на кратки рок.12

Подсетимо и да се у документима Уједињених нација не разли-
кују „мање опасности“ (сиромаштво) од „већих опасности“ (терори-
зам), јер су ове врсте претњи уско повезане. „Сиромаштво може до-
вести до тероризма, а тероризам може велике дијелове свијета баци-
ти у сиромаштво. У документу пише: ’Сиромаштво је опасно колико 
и оружје за масовно уништење’“.13

11  Ibid.
12  Čarls V. Kegli ml., Judžin R. Vitkof, Svetska politika trend i transformacija, op. cit., str. 633.
13  Gerhard Staguhn, Knjiga o ratu: zašto ljudi ne mogu živjeti u miru?, Mozaik kn-

jiga, Zagreb, 2007, str. 198.
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Фундаментализам немоћних и сиромашних најбоље је окаракте-
рисао Херберт Маркузе (Herbert Marcuse) описом „насиље тлачења и 
насиље ослобађања“: „(с) обзиром на то да су државе, међу њима и 
многи амерички савезници, од 1965. убиле 2,5 милијуна људи, а теро-
ристи неколико тисућа, колико би људи требало побити да би се пре-
ма таквом сценарију искоријенио тероризам?“.14

Више од 10.000 цивила је убијено или повређено само у Авгани-
стану 2019. године. 

Однос убијених цивили/војна лица у ратовима против терориз-
ма је 2:1 или 67%. У америчкој студија објављено је да је у ратовима 
против тероризма у Ираку, Авганистану и Пакистану убијено 507.000 
људи.

Понос и стид „одмазде“

Британске власти су, на основу Закона о спречавању тероризма 
из 1974. године, дале право полицији да хапси без судског налога и 
држи у притвору, 48 сати по сопственом нахођењу, а још пет дана по 
налогу министра унутрашњих послова, особе за које сумња да су по-
везане са тероризмом. За време тих 7 дана битна права ухапшених у 
погледу њихове заштите су била суспендована, тако да је полиција 
користила физичко малтретирање Ираца осумњичених за чланство у 
ИРА да дође до признања, која су касније, иако често повлачена, би-
ла основа за осуђујуће пресуде и дуготрајне затворске казне, од којих 
су неке касније укидане као неосноване. Вероватно најпознатији слу-
чај из седамдесетих година прошлог века је осуда оца и сина, Ђузе-
пеа Конлона (Guiseppe Conlon), и Џерарда „Џерија“ Конлона (Gerry 
Conlon), у два одвојена поступка за постављање бомбе у чувеним слу-
чајевима “The Maguire Seven” и “The Guildford Four”, у коме су и отац 
и син батинама натерани на признање и невини осуђени, да би отац 
умро у затвору, а син, након што је пресуда и за једног, и за другог, 
оборена, изашао на слободу након одслужених 15 година.15

14  Lloyd Pettiford, David Harding, Terorizam: novi svjetski rat, Mozaik knjiga,Za-
greb, 2005, str. 192–3.

15  Приликом доношења овог закона, који представља један од првих таквих 
специјалних аката какви су, после 11. септембра 2001. године, постали широко присутни у 
демократским законодавствима, сам предлагач, тадашњи британски министар унутрашњих 
послова, Рој Џенкинс (Roy Jenkins), упозорио је парламент да су „овлашћења (дата властима) 
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Ипак, и поред злоупотреба од стране британских власти које су 
овако снажно одјекивале у светској јавности деценијама после описа-
них догађаја, и чињенице да је таква пракса свакако вређала елемен-
тарне интуиције о праведности код свих становника Северне Ирске 
и да није могла уживати неподељену подршку у једној у суштини де-
мократској унионистичкој јавности, већина униониста ипак је остала 
на политичком курсу подршке британској влади. Чињеница да ИРА 
као терористички покрет има свој еквивалент на политичкој равни 
кроз велики број стварних конституената међу републиканским ста-
новништвом сликовито се види из чињенице да у Белфасту и данас 
постоји Зид мира, сличан Берлинском зиду, који раздваја протестанте 
и католике у западном делу града, како не би долазили у додир и сту-
пали у крваве сукобе. Данас делови тог зида постају предмети умет-
ничких пројеката осликавања, како би се трауматичној историји дао 
политички смисао у контексту помирења и заједничког живота. Иа-
ко акције ИРА против цивила, укључујући жене и децу, немају потпу-
ну подршку обичних католика који живе у Северној Ирској, ИРА, као 
и већина стабилних и раширених терористичких група, већини ипак 
имају релативно стабилну конституенцију. Исто се може рећи за так-
тике британских безбедносних снага, које се не класификују као те-
рористичке само због тога што је њихов субјект била држава, и што 
је њихово оправдање било борба против тероризма; те акције, да их је 
примењивала нека неформална група, биле би доживљене као теро-
ризам, јер су укључивале злоупотребу репресивних структура за вик-
тимизацију бројних цивила.16 И поред тога, неспорно је да британски 

драконска“ — видети данас најутицајнију анализу: Clive Walker, The Prevention of Terror-
ism in British Law, 2nd ed, Manchester University Press, Manchester, 1992. На основу случаја 
оса и сина Конлона Џим Шеридан (Jim Sherridan) је 1993. године снимио данас историјски 
значајан филм “In the Name of the Father”, који сликовито говори о томе како је британска 
полиција примењивала Закон о спречавању тероризма, чија је осавремењена верзија и данас 
на снази у Великој Британији.

16  У контексту расправе о неопходним атрибутима демократског поретка из 
перспективе људских и грађанских права, овакве тактике се сматрају индикаторима 
државног тероризма, али у случају Велике Британије оне нису успеле дуго да се одрже, 
јер је демократски дух традиционалног британског правног система временом „одбацио“ 
аберације које су довеле до злоупотреба људских права, што се види из чињенице да су 
управо британски судови, упркос негативном јавном ефекту, поништавали пресуде и пуштали 
невино осуђене људе на слободу деценијама касније. Стога ову ауторитарну епизоду у 
Великој Британији, дугорочно посматрано, није разложно третирати као некакву стратегију 
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репресивни приступ према Северној Ирској има готово неподељену 
политичку подршку унионистички расположених конституената.

Понос и стид жртава и победника

Ирачанин чије су дете ранили амерички војници током напада 
тенковским пројектилима и „паметним бомбама“ на цивилне објекте, 
видно узбуђен, пред телевизијским камерама рекао је: „Је ли ово на-
пад на терористе? Тако ћемо сви постати терористи“.17 Емоције поне-
кад изједначавају жељу за животом и жељу за смрти: „(ш)то нас брига 
за америчко бомбардирање (и свако друго бомбардирање и убијање, 
оп. а.)! Наши људи желе умријети колико и Американци живјети!“18 
Ова стравична изјава можда нам најбоље осликава ужас и очајање са-
моубилачког тероризма као најрадикалнијег облика насиља. На при-
меру бомбаша самоубица можемо најбоље дочарати разлоге прибега-
вања тероризму и самим тим наћи најоптималније начине за елими-
нисање или бар смањење ове претње. 

Елија Авад (Elia Awaad), директор одељења за ментално здравље 
у Палестинском црвеном полумесецу из Беит Сахура, каже:

Стравично је то што се догађа, но бомбаш самоубица дјелује 
због трауме која се таложила генерацијама, у неким случајевима од 
1948. Марк Јуергенсмеyер акције бомбаша самоубица сматра сред-
ствима за „исправљање понижења“ свих јако понижених. „Они се 
придружују терористима не само да би омаловажили своје неприја-
теље, већ и зато да за себе осигурају осјећај моћи“, тумачи он.19

И Џон Роуз (John Rose) узроке акција бомбаша самоубица про-
налази у понижењу, трауми, немоћи: „бомбаш самоубојица кадшто је 
био дословно избјеглица којему није допуштено вратити се кући“.20 
Према Џесики Штерн (Jessica Stern), профил типичног палестинског 
бомбаша самоубице пре друге Интифаде и пре напада 11. септембра, 

државног тероризма на нивоу политичких опредељења, већ управо као „искакање“ система 
из његових уобичајених колосека које је касније исправљено.

17  Jean Baudrillard, Duh terorizma, Meandar, Zagreb, 2003, str. 19, 30.
18 Ibid.
19  Jessica Stern, Terorizam u ime Boga: zašto ubijaju vjerski militanti, Slovo, Zagreb, 2006, 

str. 83.
20  John Rose, Mitovi cionizma, Naklada Ljevak, Zagreb, 2005, str. 19.
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чији је опис добила од својих саговорника - представника Палестин-
ске владе, изгледа овако:

Млад је, често тинејџер. Ментално је незрео. Под притиском је 
да се запосли. Не може пронаћи посао. Нема избора, а нема ни мреже 
социјалне сигурности која би му помогла (…) Нема дјевојку или заруч-
ницу. У слободне дане нема новаца да би отишао у дискотеку и удва-
рао се дјевојкама. Нема начина да било како ужива у животу. Живот 
нема значења, осим патње. Брак није могућност - то је скупо и не би 
се могао бринути ни за властиту обитељ. Осјећа да је изгубио све.21

Оваква комбинација отуђења и безнађа, сплета укупне јадне 
друштвене стварности и црних мисли младог човека утиру пут са-
моубиству. Неправда, сиромаштво и беда, понижење и увреде, немо-
гућност било каквог напредовања младим људима уместо наде улива 
фрустрације и апатију, због којих им живот постаје празан, бесмислен 
и безвредан. Бесмисао живота, посебно, појачава и губитак вољених 
и најближих чланова њихове породице. Осећај безнађа и доживљај 
апсурда потискују сваки смисао живота у будућности. Апсурд је ре-
зултат противречности између жудње човека за трајношћу и његовог 
доживљаја властите бесперспективности. Ако се, у таквом стању де-
пресије, немоћи и отуђења, потенцијални самоубица нађе у друштву 
појединаца или организација који га припремају за самоубилачку те-
рористичку акцију, чуће:

„О животу након смрти и рају који га чека ако умре за џихад. 
Објашњавају му да ће се, пријави ли се добровољно за самоубилач-
ку акцију, име његове обитељи спомињати с највећим поштовањем. 
Памтит ће га се као шехида (shaheeda мученика, јунака). Постат 
ће мученик, а Хамас ће његовој обитељи дати 5.000 долара, брашна, 
шећера, других намирница и одјеће. Најважније, статус његове оби-
тељи значајно ће порасти — према њима ће се односити као према 
јунацима. Увјет за све то: ником ни ријечи. Од куће ће га одвести 48 
сати прије акције тако да нема могућности да се предомисли. За то 
ће вријеме написати своја опроштајна писма и потписати опоруку, 
чиме се отежава одустајање“.22

Сијед Курбан Хусаин (Syed Qurban Hussain), отац седморице си-
нова, по занимању је хаким - традиционални исцелитељ биљем. Ње-

21  Jessica Stern, Terorizam u ime Boga: zašto ubijaju vjerski militanti, op. cit., str. 79–80.
22  Ibid., str. 80.
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гов пети син, обласни заповедник у Кашмиру, провео је две године у, 
„како то Пакистанци кажу, Кашмиру под индијском окупацијом (…) 
Убијен је са 26 година”.23 У разговору са Džesikom Štern казао је:

„Данас кад имам сина мученика, сватко се према мени односи с 
више поштовања. А кад у селу постоји мученик, то другу дјецу поти-
че да и сама крену тим путем. То потиче дух цијелог села.“24

Често у анализама и медијима добијамо и сувише поједноставље-
но објашњење да је главни мотив самоубица у терористичком чину - 
награда статусом рајског становника. То, вероватно, може бити само 
један повод због којег се потенцијални самоубица одлучује на само-
убилачку акцију. Обесмишљавање његовог живота јесте индивиду-
ално, али оно није изоловано већ је повезано с посебним и општим 
обесмишљавањем - понижењем и дехуманизацијом живота његове 
заједнице, „суштину процеса дехуманизације човека, људских актив-
ности и људских делатности чини управо процес обесмишљења људ-
ског живота“.25

Погрешно је и мишљење да је сваки потенцијални самоубица „от-
писани“ члан заједнице, те да су родитељи и остали чланови обитељи 
неизмерно срећни што га шаљу у сигурну смрт. Иако неки палестин-
ски родитељи кажу да су срећни што су њихова деца своје животе да-
ровала џихаду, палестински доктори који се баве душевним здрављем 
извештавају да неки родитељи траже савет о томе како спречити децу 
у намери да постану мученици.26 Напоменимо да ислам (Куран) изри-
чито забрањује самоубиство (интихар). Још конкретнију потврду до-
били смо у изврсној студији холандског Института за међународне 
односе Cligendael из Хага која је објављена 2007. године под насло-
вом Jihadi terrorists in Europe, their characteristics and circumstances in 
which they joined the jihad: an exploratory study. 

Опште је правило да се чланови мрежа регрутују у истом ме-
сту и земљи у којој живе. Тринаест терористичких мрежа потиче из 
арапског говорног подручја, највише из Северне Африке и то из Ал-
жира и Марока. Реч је о првој, другој или чак трећој генерацији ими-
граната који припадају средњој друштвеној класи и стари су између 

23  Ibid., str. 237.
24  Ibid., str. 238.
25  Bogdan Šešić, Čovek, smisao i besmisao: dijalektika smisla i besmisla, Rad, 

Beograd, 1977, str. 252.
26  Jessica Stern, Terorizam u ime Boga: zašto ubijaju vjerski militanti, op. cit., str. 83.
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20 и 30 година. Више од три четвртине припадника ових терористич-
ких мрежа не налазе се у кривичним евиденцијама. Упоређујући раз-
лике између мрежа и њихових чланова може се утврдити како су те 
разлике знатно веће међу мрежама, него међу њиховим чланством. У 
односу на брачни статус, у целом анализираном узорку једнако су за-
ступљени ожењени, неожењени и разведени. Анализа верског аспек-
та показује да у свакој од мрежа постоји очигледан пораст верске пре-
даности пре и у време стварања мреже, те да су чланови тада доста 
религиознији, него што су то били у детињству. Што се тиче места 
оснивања мрежа, већину су их основали сами чланови и то у земља-
ма њиховог пребивалишта, иако се у неким случајевима процес ради-
кализације и регрутовања догодио споља. Поједине особе биле су ре-
грутоване у другим земљама. 

Спроведена анализа показује да је реч о врло ефикасним терори-
стичким мрежама, те да их је највише активно у Великој Британији, 
где је такође регрутован и највећи број терориста. Поставља се пи-
тање зашто. Разлоге многи аналитичари објашњавају партнерством 
Велике Британије са „омраженим“ САД, али би се додатни разлози 
могли тражити у разматрању других аспеката: политиколошких, со-
цијалних, идеолошких, правних и бројних других.

Од 242 припадника терористичких мрежа, 237 су жене. Инте-
ресантан је податак, да је 211 особа, за које се у студији института 
Cligendael из 2007. године наводе подаци о пребивалишту, живело са-
мо у оквиру Европе. Унутар целокупног броја од 242 особе њих 50 по-
везано је родбинским везама. Овај податак јасно показује да родбин-
ска повезаност није један од одлучујућих чињеница код доношења 
одлуке о приступању терористичкој мрежи, јер износи само двадесе-
так посто укупног узорка, већ да је одлука о приступању терористич-
кој мрежи код 80 посто терориста везана уз шири социјални контекст. 
Даља анализа доступних података показује како 96 посто терориста 
из анализираног узорка живи у Европи, што говори о томе да је Евро-
па такав социјални контекст који генерише тероризам из различитих 
разлога. Занимљиво би било да смо пронашли овакву студију рађену 
на територији САД.
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Уместо закључка

Сиромашне државе извознице су злочина, избеглица и свеопштег 
незадовољства њихових грађана. У избегличким логорима владају си-
ромаштво, беда, глад, болести, фрустрације, безнађе и екстремизам. 
Стога се тероризам немоћних и сиромашних не искорењује терори-
стичким средствима и методама - оружаном агресијом и окупацијом, 
потчињавањем и доминацијом. Напротив, искуство показује да на-
сиље подстиче ново насиље. Тероризам немоћних и сиромашних не 
искорењује се ни новим светским „дугим ратом“ (War without End).27 
Етички прихватљив избор борбе против тероризма јесте избор само 
морално допуштеним средствима. Притом се поставља питање етич-
ки прихватљивог критеријума избора морално допуштених средстава 
и ко га одређује. Неизбежне су примерене димензије употребе моћи у 
околностима борбе против тероризма. Међутим, не смемо заборавити 
да моћ без правде води у насиље и тиранију, а правде без моћи нема. 
Ex injuria jus non oritur – правда се не темељи на неправди - гласи јед-
на латинска изрека, а друштво које не штити владавину права постаје 
друштво безакоња. Превладавање тероризма могуће је променом ове 
политике која није супротна истинским демократским вредностима, 
осудом и подстицањем осуде екстремистичких тумачења религија, 
рецепцијом и подстицањем светског етоса, без обзира на расну, наци-
оналну, културну и религијску припадност, поспешивањем дијалога 
међу сукобљеним странама, те превладавањем сиромаштва.28

Као што пише Џесика Штерн, „требамо признати да неке од 
вриједности по којима су Американци (али и западне земље, прим. 
аут.) познати и извозе их у свијет, укључују неуморни конзумеризам, 
атомизирано друштво, интерпретацију слободе без правила и одго-
ворности, те глорификацију вулгарности и насиља на филму и у глаз-

27 Доктрина „дугог рата“ је термин Бушове администрације из 2006. године, 
уједно и наслов књиге Мајкла Клареа: Michael T. Klare, War without End, Alfred A. 
Knopf, New York, 1972.

28  „Projekt svjetskog etosa (Küng), programsko stajalište, označava tri ključne 
teze: 1) nema preživljavanja bez svjetskog etosa; 2) nema svjetskog mira bez religijskog 
mira; 3) nema religijskog mira bez religijskog dijaloga” (Ivan Cifrić, Moderno društvo i 
svjetski etos: perspektive čovjekova nasljeđa, Hrvatsko sociološko društvo i Zavod za so-
ciologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 2000, str. 86).
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би“.29 Осуда ширења таквих вредности, не само у оквиру арапског 
свијета, разумљива је, али не и осуда оружаним насиљем. Постоји ли 
реална претпоставка за разговор сукобљених страна чија је искљу-
чивост утемељена на осветничким циљевима једнаке или веће смр-
ти? Постоји. Када је реч о политици, решење сукоба између државног 
тероризма и тероризма самоубица јесте у проналажењу политичкога 
(Urlih Bek). Према Беку, „политика која правила не само проводи не-
го их и мијења, политика која није само политика политичарâ, него и 
политика друштва, не само политика силе (…) него и политика обли-
ковања, умијеће политике. То се може показати на свим разинама, у 
свим темама, посебно у вањској и војној политици“.30

Дијалог, у проналажењу политичког решења, међу сукобљеним 
странама подразумева језик као средство комуникације као и саму 
комуникацију између људи. Услов за то јесте и стање атараксије - 
стање душевног мира као идеала мудрих људи. Атараксија је код сто-
ика идеал мудраца који то стање остварују кад се уздигну изнад свих 
афеката. У разговорима међутим долази до интеракције у којој се ис-
казују различити појединачни, групни, групни–политички, држав-
ни, културни и други интереси. Раније се предност давала процесима 
консензусног споразумевања, а запостављали су се конфликтни про-
цеси. Сада према Францу Врегу (France Vreg), парадигма нове кому-
никацијске интеракције „(…) темељи се на претпоставци да је кому-
ницирање облик стратешке интеракције која садржи два противреч-
на процеса: процес приближавања, коњункцију двију личности, двају 
идентитета као и процес удаљавања, дисјункцију двију личности, од-
носно чување идентитета, властитог интереса и надмоћи“.31

У интеркултуралној комуникацији реч је о „’сусретању’ култу-
ра с различитом повијесном и културном традицијом, с различитим 
облицима цивилизација и ступњевима социоекономске и технолош-
ке развијености“.32 Свакодневна стварност показује нам да, најчешће, 
није реч о мирном сусрету култура, него о „суочавању”, „удаљавању“ 

29  Jessica Stern, Terorizam u ime Boga: zašto ubijaju vjerski militanti, op. cit., str. 308.
30  Ulrich Beck, Pronalaženje političkoga: prilog teoriji refleksivne modernizacije, 

Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2001, str. 25.
31 France Vreg, Humana komunikologija: etološki vidici komuniciranja, ponašan-

ja, djelovanja i opstanka živih bića, Nonacom i Hrvatsko komunikološko društvo, Za-
greb, 1998, str.18. 

32  Ibid., str. 81.
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и „судару“ две или више култура, две или више личности, две или ви-
ше националних, верских, идеолошких идентитета. „Интеркултурно 
комуницирање је”, подсећа Врег, „способност, кретања кроз култур-
не препреке“.33 Човек западне културе често исказује својеврсни кул-
турални нарцизам и не показује довољан интерес за упознавањем са 
вредностима других култура. Напротив, он често некритички прихва-
та доктрину о „сукобу цивилизација“ поделу светске популације, ре-
цимо Самјуела Хантингтона (Samuel Huntington), на „западни“, „ис-
ламски“, „хиндуистички“, „будистички“ свет или Хегелову (Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel) на „историјске“ и „неисторијске“ народе. 
Плурализам култура, језика и права на достојанствен живот, нужне 
су претпоставке правде и истине. А борба за истину и правду јесте и 
конкретно преузимање одговорности. Према теорији социјалне кому-
никације Јиргена Хабермаса (Jürgen Habermas), „истина се обликује 
као сугласје (консензус) у једноме универзалном разговору који је, да-
како, ’лишен моћи’“.34

Социјални додири, у сваком па и у интеркултурној комуникацији, 
утичу на изградњу поверења, на превладавање предрасуда и сузбијају 
агресивност. Игнорисање правде, објективне истине, толеранције, 
дијалога, пристанак је на искључивост и сукоб, на стабилну равно-
тежу тероризама, радикалном деструкцијом и осветом једнаком или 
већом смрти – пристанак на прочишћење света терором, на „победе“ 
које никоме не доносе добро. Такве победе морале би да посраме по-
беднике, посебно што коначна победа није могућа ни за једну страну.

33  Ibid., str. 83.
34  Alois Halder, Filozofijski rječnik, Naklada Jurčić, Zagreb, 2002, str. 132.
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FIGHT AGAINST TERRORISM 
BETWEEN PRIDE AND SHAME

Summary

Terrorism is considered one of the most serious threats to the security of the state 
- its constitutional order, security of the population and democratic values   of society. 
Consequently, international community as a whole tries to concur terrorism with harsh 
measures, which often involve derogations and restrictions on human rights. On the other 
hand, living in conditions of limited human rights easily becomes a generator of terrorism. 
Poor countries are suitable environments for the export of general dissatisfaction, which 
culminates in crimes. These environments also provide a large number of refugees, who, 
fleeing from the disenfranchised ordinary life, often fall into the clutches of terrorism. 
Poverty, misery, hunger, disease, frustration, hopelessness and extremism are also 
present in refugee camps. Therefore, the terrorism of the powerless and the poor is not 
eradicated by means and methods similar to terrorist - armed aggression and occupation, 
subjugation and domination. On the contrary, experience shows that violence encourages 
new violence, power without justice leads to violence and tyranny, and without justice, 
there is no true power. Ius eh injuria non oritur - justice is not based on injustice - is a 
Latin saying, and a society that does not protect the rule of law becomes a society of 
lawlessness. Overcoming terrorism is possible by changing policies that are not contrary 
to true democratic values. Therefore, the terrorism of the helpless and the poor is not 
eradicated by the new world «War without End». Appropriate dimensions of the use 
of power are needed - an ethically acceptable choice to fight terrorism, such a choice 
implies only morally permissible means. At the same time, the question of ethically 
acceptable criteria for the selection of morally permissible means and who determines 
it cannot be avoided. Considering the importance of the role of accepting differences 
and understanding the other side in the fight against terrorism, the aim of the authors is 
to define acts that create feelings of shame and pride on both “warring” sides. On the 
way to that goal, they start from the assumption that there are actions that we think are a 
source of pride, but in reality they produce shame, and vice versa.

Keywords: human rights, pride, understanding, shame, terrorism
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DRAGANA ĆORIĆ1

TAMNA STRANA PONOSA - OD 
ARISTOTELOVOG ODREĐENJA HUBRIS-a 

DO SAVREMENOG NARCISIZMA

Rezime

Aristotel je ponos definisao kao krunu svih vrlina. Ponos predstavlja dobro mišlje-
nje o samom sebi, sposobnost da se učine dobrei velike stvari, i na kraju da se zatraži pri-
znanje od zajednice za sve što učinjeno. Ponos je dovoljno motivacion da ljude želje pri-
znanja povede u avanturu života i osvajanja novih prostora, izuma,u avanturu menjanja 
stvarnosti na bolje. Ponos je dakle, jedna vrsta odlikovanja koju čovek sam sebi daje ali i 
rado prima od drugih, kao podstrek za nastavak svog rada. Sa druge strane, Aristotel go-
vori i o tamnoj strani ponosa, koju naziva hubris, a koja nastaje izopačenjem dobre na-
mere samog ponosa kao osećanja. Od tog određenja ponosa, pa do savremenog koncepta 
narcisizma je jedan korak, onaj koji definiše veliko zlo u svakom malom dobrom delu ko-
je učinimo. Naš rad predstavlja putovanje na toj „tamnoj strani“ ponosa, koja je u nekim 
istorijskim periodima, zbog potrebe za eksternom evaluacijom nekih ljudi, dovela možda 
i do najvećih razaranja na svetu.

Ključne reči: hubris, ponos, (politički) narcisizam

Uvodne napomene 

U svom eseju „Ljudska iskra“ u okviru knjige „Homo deus - kratka 
istorija sutrašnjice“, Juval Noa Harari objašnjava da „homo sapijens voli 
da misli kako ga od svih ostalih živih bića odlikuje nadmoćni moralni sta-
tus te da ljudski život ima veću vrednost od života svinja, slonova ili vuko-
va“ (Harari, 2018: 130). Taj mit o nadmoći podržava i drugi mit, kako tvr-
di Harari, o postojanju večne duše koju ima samo naša ljudska vrsta, dok 
svi ostali je nemaju. Ta naša „nepropadljiva“ duša ( jer telo propada i rala-
že se ) je bitno svojstvo koje nas uzdiže na pijedestal iznad svih živih bića 
i čini nas „opravdano“ moćnijima u odnosu na ostale žive jedinke. Nauka 
je opovrgla taj mit – zvanično, fizički, nemamo ni mi dušu, jer nigde nije 
pronađena čarobna iskra zbog koje bismo mi i dalje bili smatrani vredniji-
ma od ostalih. Sasvim je moguće da imamo transcedentalni „dodatak“, ne-

1  Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, d.coric@pf.uns.ac.rs
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opipljiv, koji nije fizički vidljiv i dokumentovan – i da ga imaju i sva osta-
la bića, na isti način. Dušu, dakle, ne možemo videti, čuti ili fizički oseti-
ti, ali je možemo nekim svojim unutrašnjim svetom barem naslutiti. I to bi 
trebalo da nam bude dovoljno, u ovom trenutku.

Iako nije sigurno da li duša postoji, nešto drugo je nauka egzaktno 
utvrdila: najveći broj naših odluka, bilo svakodnevnih ili onih „životnih“ 
koje bitno utiču na smer našeg života donose „usavršeni algoritmi koje 
nazivamo opažajima, emocijama i osećajima“ (Harari, 114). Ti algoritmi 
su, za razliku od duše, vidljivi – facijalna ekspresija, gestikulacija, ton gla-
sa, držanje tela osobe su prisutni u svakom trenutku. U kontekstu našeg ra-
da, bitan je „algoritam“ ponosa, osećanja za koje neki smatraju da se može 
osećati samo u odnosu na sebe i svoja lična postignuća (Milivojević, 2003: 
406), dok ima i onih koji smatraju da se ponos može osećati u pogledu dru-
gih osoba sa kojima smo bliski (Milivojević, 407)2. Ono što je zajednič-
ko je objekat ponosa – uvek je u pitanju osoba, bilo uzeta kao sveukupnost 
svih svojih osobina, ili nešto što je osoba uradila a što nikako ne bi moglo 
biti urađeno da to nije uradila (određena) osoba.  

Psiholozi i psihoterapeuti smatraju da osećanje ponosa nastaje kada 
subjekt, osoba utvrdi da ima podršku nekog autoriteta za sebe i svoje po-
našanje, ili dobija potvrdu predstave o sebi na drugi način, opet od strane 
nekog autoriteta. Ponos je prema ovom shvatanju „osećanje superiornosti 
jer se subjekat takmiči sa drugima za naklonost nekog autoriteta“ (Mili-
vojević, 407) , jer želi biti prepoznat, najbolji, istaknut u određenom smi-
slu. Visoko vrednovan postupak, „ono zbog čega treba da budemo ponosni 
na sebe“ je motivacioni „okidač“ da osoba nastavi da se ponaša na određe-
ni način i dalje i da nastavi da teži za na ovaj način eksternalizovanim pri-
znanjem i poštovanjem sebe kao jedinke.

Ponos se javlja i kada ne postoji jasno i nedvosmisleno iskazana po-
drška ili saglasnost nekog autoriteta činjenju ili nečinjenju druge osobe. 
Dovoljno je da osoba koja priželjkuje da oseti osećanje ponosa pretpostav-
lja da ta podrška saglasnost ili podrška autoriteta postoje. Kasnije osvešće-
njevsubjekta da podrška ili saglasnost nisu ni postojali neretko ne umanju-
je već stečeni osećaj ponosa, jer je on postao sastavni deo osobe koja taj 
isti ponos oseća.

2  U tom slučaju, smatra se da postoji poistovećivanje subjekta sa tom drugom osobom pre-
ma kojoj izražava osećaj ponos, i svojevrstan samoponos.
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Ekonomska psihologija ponos posmatra sa dva aspekta, kao „prime-
reni ponos“, koji odgovara uloženom trudu u neki posao i spram toga po-
stignutom cilju i kao „lažni ponos“, koji predstavlja neiskreno iskaziva-
nje podrške nečijem radu i uzdizanje te osobe do pozicije za koju ona real-
no nije, ili uticanje na donošenje odluke čiji ishod ne mora nužno biti po-
zitivan po tu osobu (Lea, Webley, 1996: 323–340). „Lažni ponos“ proisti-
če iz straha osobe koja ga iskazuje, jer smatra da ga neiskazivanje istog 
može skupo koštati. Primera radi, sam Donald Tramp je od početka svo-
je kampanje za svoj prvi predsednički mandat bio ubeđen da sigurno gu-
bi na izborima. Čak je izračunat i procenat glasova sa kojim će izgubiti na 
izborima – 6%. Bila je spremna i medijska mašinerija koja će u tom slu-
čaju pokrenuti priču krađe na izborima. Slika prikazivana u javnosti je bi-
la potpuno drugačija – javno iskazivana sigurnost u pobedu Trampa je na-
vela brojne javne ličnosti da počnu sa iskazivanjem podrške Trampu, ili da 
se barem napadanjem suprotnog kandidata Hilari Rodam Klinton, svrsta-
ju na stranu mogućeg pobednika (Vulf, 2018: 23-35). Ovim putem su kre-
nuli i brojni obični građani, čineći sve isto kao i javne ličnosti, ali mahom 
na društvenim mrežama, gde je Tramp godinama sam vodio svoje izuzet-
no praćene naloge kao kanale komunikacije. Promena paradigme je bila 
očigledna.

Neki savremeni autori posebno ispituju i ulogu ponosa u tri značaj-
ne ekonomske situacije: u poslovnom okruženju i neposredno na radnom 
mestu, gde je najveća verovatnoća da osećanje ponosa kod zaposlenog uti-
če na povećanje učinka zaposlenog i njegovog motivisanja da dođe do top 
menadžerskih pozicija; u situaciji postizanja programa socijalnog osigu-
ranja i zaštite jer je ovde verovatnije da će osoba zbog ponosa odbiti ne-
ku uslugu koju joj određeni paket socijalnog osiguranja nudi3, i na kraju u 
pregovaračkim poslovima, gde će ponosna osoba pre uleteti u neki rizičan 
posao, i zahvaljivati se bogu kasnije što je sve ipak dobro prošlo na kraju 
(Lea, Webley, 1996: 323–340). Ponos, dakle, može „zamagliti“ racionalno 
razmišljanje i uzrokovati rizično ponašanje ili odlučivanje.

Ponos predstavlja pozitivno osećanje, no da li je on uvek i jedino pro-
izvod pozitivnih, legalnih, moralnih aktivnosti i osobina? Primera radi, or-

3  Primera radi, odbije da se prijavi za osiguranje u slučaju nezaposlenosti jer toj osobi se 
„nikada neće desiti da ostane bez posla“. I da do toga dođe, ne želi zbog osećaja ponosa i dostojan-
stva da uzme nešto od bilo koga, jer će joj to pokvariti sliku o njenim sposobnostima da se samo-
stalno izdržava.
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ganizovana kriminalna grupa može svojim reakcijama izazvati osećanje 
ponosa kod nekog svog pripadnika, koji se ističe po broju kriminalnih de-
la koje je počinio i time doprineo rastu i napretku te organizacije. „Tamna 
strana“ tog ponosa je da je isti nastao usled kršenja zakona, što nije druš-
tveno poželjno niti prihvatljivo. Sa druge strane, roditelj se ponosi svo-
jim detetom i njegovim/njenim uspesima u školi/u životu jer nesvesno se 
poistovećuje sa tim uspesima. Posledica je u oba navedena primera ista – 
ponos izaziva jake emocije, posebno sreću, divljenje i zadovoljstvo zbog 
postignutog cilja, kao i jak osećaj pripadnosti određenoj (željenoj) grupi 
uspešnih (u nečemu).

 Ponos, posmatran ne samo kao osećaj, već i kao i uzrok i posledica 
nečijih radnji, je imao interesantan razvojni put. Istorija filozofije najrani-
ja razmatranja ponosa u oba svoja oblika, pozitivnom i negativnom, sme-
šta u antički period i posebno u Aristotelova dela, dok ga savremena psi-
hologija, kao i politički marketing posmatraju isključivo u svom negativ-
nom obliku, koji je u svom uznapredovalom obliku doveo i do brojnih po-
grešnih političkih i državničkih odluka i čak i do gubitaka života. Ponos je 
uzdizan i kao vrlina, i prognan iz skupa vrlina jer je porok, najjači od svih 
i neuništiv. Zbog tog razvoja ponosa, a posebno zbog njegove „tamne stra-
ne“ i posledica koje kao takav izaziva, nastaje i naš rad. 

Dve strane antičkog određenja ponosa

Aristotel se definisanjem vrline same i vrsta vrlina bavi kroz celu „Ni-
komahovu etiku“, dok se tamnoj strani ponosa, značajnom u kontekstu 
našeg rada, bavi kratko samo u „Retorici“. Tako vrlinu definiše kao: „...
odabiračka sklonost volje koja se drži sredine u odnosu na nas, razumom 
određene, i to određene tako kako bi to uradio razuman čovek. U stvari, to 
je sredina između dva rđava smera: preterivanja i zaostajanja za merom“ 
(Aristotel, 2013: 24).

„Vrlina je sredina tj. prava mera, ali u odnosu na pravu vrednost 
i najveće dobro vrlina je vrhunac“, nastavlja dalje Aristotel (Aristotel, 
2013: II, VI-17). 

 „Međutim, nisu svako osećanje i svaka radnja sposobni za tu sredinu 
[pravu meru]. Neka su već samim svojim imenom sjedinjena sa porokom, 
kao, na primer, zluradost, bestidnost, zavist, a od radnji preljuba, krađa, 
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ubistvo; sve to i tome slično osuđuje se jer je rđavo samo po sebi, a ne za-
to što ga je suviše ili premalo“ (Aristotel, 2013: II, VI-18).

Sredina, odnosno vrlina je samo ova vrednost koja je uvek „hvale 
vredna“ (Aristotel, 2013: 1109 b), koja je zato što je sredina umerena i ta-
man onoliko koliko je potrebno, uhvaćena na razmeđi između dve krajno-
sti. Naše sklonosti, tvrdi Aristotel, će nas uputiti više ka jednoj strani gde 
ima nečega previše ili ka drugoj strani gde nečega ima premalo. Od tog 
upućivanja će naš život i donošenje ključnih odluka u njemu dobijati odre-
đeni tok, i neumitno voditi ka rezultatima koji proističi isključivo iz naših 
sklonosti.

Vrlina ponosa predstavlja određenje ili sposobnost za postizanje „ve-
likih stvari“, navodi Aristotel. Samo onaj koji realno smatra sebe dovoljno 
velikim i dostojnim i zaslužnim za postizanje takvih velikih stvari ih može 
dostići. Ako u toj jednačini nedostaju neke sposobnosti za dostizanje veli-
kih stvari ili ih, kako je to već ranije opisano, ima u nekom suvišku, tada 
osoba nema zapravo osećaj ponosa već ili osećaj malodušnosti, odnosno 
umerenosti ili osećaj oholosti. Ponos je merna jedinica nečije veličine, ne-
čije snage, pameti ili umeća.

„Jer onaj koji je malo vredan i koji sebe smatra malo vrednim (posti-
zanja velikih stvari) je umeren, ali nije ponosan; jer ponos podrazumeva 
veličinu, kao što lepota podrazumeva dobrotu, a mali ljudi mogu biti ured-
ni i proporcionalni, ali ne mogu biti lepi. Sa druge strane, uzaludno je da 
neko sebe smatra vrednim velikih stvari, ako je nedostojan istih“ (Aristo-
tel, 2013: III-2, 1123b do III-38, 1125a).

Ponosni čovek je zvanično smešten na sredini skale između dve kraj-
nosti; njegove tvrdnje o njegovim sposobnostima i značaju njegovih posti-
gnuća su realne, niti potcenjene niti precenjene, već potpuno u skladu sa 
njegovim zaslugama, zalaganjem ili trudom. Drugi ljudi, koji naginju pre 
oholosti ili umerenosti i poniznosti su nerealno procenili svoje kapacitete 
za postizanje velikih stvari – ili su ih previše smanjili ili su ih previše do-
brima i značajnima prikazali. Nisu dostojni činjenja ili učestvovanja u tim 
velikim stvarima, jer nisu bili iskreni prema sebi pa se ne može očekivati 
ni da budu iskreni prema drugima.

Da bi neko bio ponosan (na sebe), tvrdi dalje Aristotel, mora da bude 
potpuno svestan sebe i drugih ljudi, kako i koliko svojim radom može se-
bi pomoći i podići iznad ostalih, ali i kako može pomoći drugima. Altrui-
zam, plemenitost i dobrota karaktera su ključni za postizanje osećaja pono-
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sa. Svaka druga svojstva karaktera čoveka ga čine pretvornim i nedostoj-
nim osećaja ponosa. Ponos je vrlina koja prističe iz časti i ponovno vodi 
do nje – jer jedino časni ljudi mogu biti „odlikovani“ ovim osećanjem. Po-
nos je zbog toga kruna vrlina, jer mnoge druge vrline vode ka ostvarenju 
ponosa – biti ponosan znači posedovati i druge vrline kao što su hrabrost, 
umerenost,velikodušnost, itd. (Aristotel, ibid).

 „Samo dobar čovek mora biti poštovan“, nastavlja dalje Aristotel. 
Oni koji ponos oponašaju i pretvaraju se da su ga vredni, kao što se pre-
tvaraju da poseduju sve druge osobine koje nas i dovode do ponosa su ne-
iskreni, lažni ljudi koji zaslužuju samo prezir. Oni nisu dobri ljudi i ne za-
služuju nikakvo poštovanje, koliko god ga tražili i uveravali druge da su 
ga dostojni. Jer ako čovek pokazuje sebe onakvim kakav nije, šta sve mo-
že prikazati o drugim da bi postigao vrhunac neke moći? Da li se uopšte ta-
kvom čoveku može verovati u pogledu bilo čega, jer ako je sklon lažnom 
prikazivanju sebe, o čemu sve još može slagati?

Aristotel posebnu pažnju obraća na ohole ljude, smatrajući ih glupi-
ma i nesposobnima da same sebe ocene i predstave kakvi jesu, već se često 
lažnim predstavljanjem uzdižu do visina koje ne zaslužuju. Njihova oho-
lost, kaže on, ih vodi ka fizičkom dokazivanju njihovog željenog statusa. 
Međutim, lepa i skupa odeća, i drugi načini prikazivanja fizičkog bogat-
stva ih ne čine i automatski vrednima nečijeg ponosa, čak ni sopstvenog. 
Takav ohol čovek prezire sve one koji ga podsećaju na njegovu istinsku 
prirodu a neretko prezire i samog sebe, jer spoljna slika lepote, bogstva i 
lažno prikazanog uspeha je samo prazna ljuštura koju ne zna ni sam kako 
da popuni, niti možda i ne želi, jer smatra dovoljnim za održavanje slike o 
sebi samo taj fizički prikaz sopstvene uzvišenosti i vrednosti.

Nakon što je toliko truda uložio u opisivanje ponosa i njegovo uzdi-
zanje do vrhunske vrline, Aristotel je u svom drugom delu „Retorika“ po-
svetio značajnu pažnju definisanju „tamne strane“ ponosa – onoga što čo-
vek može da uradi, dok lažno prikazuje sebe da je dostojan ponosa drugih. 
Hubris, savremena izgovorna varijanta starogrčkog izraza ὕβρις, predstav-
lja posledicu prekomernog ili neopravdanog ponosa, prevelikog samopo-
uzdanja ili arogancije zbog visoke pozicije u društvu koju osoba zauzima.

Hubris je Aristotel predstavio kao jedan od tri pojavna oblika ljut-
nje: pored hubrisa ili obesnog ponašanja, postoje i prezir i pakost. Prezir 
je omalovažavanje, koje proističe iz verovanja osobe da neko ne zaslužuje 
ono što već ima, ili da oni sami zaslužuju ono što drugi imaju a svesni su 
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da do toga ne mogu stići. Omalovažavanjem se umanjuje vrednost omalo-
važavanog dobra i samim tim se onaj koji omalovažava smiruje i čini se-
be lažno srećnim i ponosnim što nešto nema jer ono nije ni vredno toliko 
da bi ga on posedovao.

Pakostan čovek čini loše stvari, vređa i ponižava druge zato što ih već 
prezire. Pakost bi dakle bila viši stepen prezira. Obesno ponašanje Aristo-
tel smatra najgorim stepenom ljutnje, koja prostiče iz preteranog ponosa i 
nezasluženog podizanja sebe na pijedestal. Obest Aristotel naziva ὕβρις-
om (hubrisom), i podrazumeva pod tim ne samo verbalno omalovazava-
nje, već i zlostavljanje koje može biti i verbalno i fizičko. Hubristički na-
strojen čovek vređa, ponižava i omalovažava drugu osobu ili druge osobe, 
ne zato što one to zaslužuju, već zato što on iz tog čina crpi izvesnu moć i 
zadovoljstvo (Aristotel, 2008: 1378b, 23-30). Zbog toga su posebno mla-
di ljudi i bogati skloni ovakvom ponašanju, jer smatraju da ponižavanjem 
i vređanjem okoline dobijaju još veću moć, i da postaju još nadmoćnijima 
nego što zaista jesu4. Zloupotrebljavajući svoju mladost i lepotu, odnosno 
bogatstvo na ovaj način, hubristički nastrojeni ljudi nisu prezali ni od čega 
da bi još više pokazali svoju nadmoć nad drugima: fizički su maltretirali 
druge, prekomerno jeli i pili, seksualno iskorišćavali ili napastvovali druge 
koji, po njihovom shvatanju su dužni da im služe za zabavu (Cohen,1991: 
171-188), otimali ili uništavali tuđu imovinu, a neretko su i ubijali poka-
zujući tim kapitalnim činom da su jednaki sa bogovima5 koji jedini mogu 
donositi odluke o nečijem životu ili smrti. Posebno je hubris činjen prema 
ženama6, deci, robovima ili siromašnijim ljudima, jer se oni, posmatrani 
sa tih visina, nisu mogli smatrati dostojnima bilo kakve časti ili poštovanja 
njihovog identiteta (Cudjoe et alia, 2011: 440-457).

Sa druge strane, ako je čovek prethodno bio vređan i ponižavan pa 
istim takvim govorom uzvraća onom ko ga je vređao ili ponižavao – tada 
nema dela hubrisa jer u pitanju odbrana ili osveta izazvana prethodnim na-

4  U prevodu „Retorike“ koji smo konsultovali tokom izrade ovog rada, hubris je preveden 
kao „obesno ponašanje, zlostavljanje i osiono ponašanje“, te ga tako i navodimo.

5  Ili čak i viši od bogova, kao što su u svojim tragedijama tvrdili neki antički pesnici.
6  Primera radi, Homer opisuje hubris činjen prema Penelopi, Odisejevoj ženi, od strane svih 

onih ljudi koji su joj nezaštićenoj usled odsustva muža, upadali u kuću, tražili različite usluge, pre-
komerno jeli i pili, napastvovali njene sluškinje čak i nju samu i prosili je, a istovremeno pokušavali 
i njoj da sude. Dvoličnost je očigledna. Sličnih primera ima i u Ilijadi, više o tome: Richard V. Cud-
joe, Peter Kojo T. Grant, Jonathan Asante Otchere: The Fall of the Tragic Hero: A Critique of the 
“Hubristic Principle”, UJAH: Unizik Journal of Arts and Humanities Vol. 12 No. 1, 2011, 1-33, kao 
i kod: N.A.Kun, Legende i mitovi stare Grčke, Dečija knjiga, 1990, 440-457.
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padom. Hubris se dešava zbog prevelikog samopouzdanja onog ko ga či-
ni, i zbog izmenjenog shvatanja stvarnosti koju ta osoba živi. Opravdano je 
dakle, koristiti ga kao sredstvo odbrane i sprečavanja daljih napada. Ipak, 
ako žrtva nastavi da se hubristički ponaša, pravdajući se da se tako samo 
brani od novih napada, postoji realna opasnost da će preći u ulogu progo-
nitelja drugih, slabijih od sebe. O tome govori i Marko Aurelije na sledeći 
način: „Šta su ljudi kada se gordo drže kao gospoda, kad se ponose ili lju-
te i sa visine gledaju čoveka koga grde? A sami su, još pre kratkog vreme-
na, robovali drugima, i to po kakvu cenu! I još malo pa će opet biti među 
robovima“ (Aurelije, 2004:177).

Zadovoljstvo koje se kratkotrajno oseti zbog „pobede“ nad zlostav-
ljačem može biti prijemčivo za neke od žrtava. Gordost kojom su bili po-
vređivani i uvrede kojima su bili omalovažavani mogu postati njihova no-
va „pobednička“ strategija, zbog produžavanja zadovoljstva i osećaja mo-
ći koje imaju dok se tako ponašaju. Čovek nije sam po sebi gord, ohol i na-
silan – to su poroci kojima je povremeno i okružen i stvar je njegovog iz-
bora hoće li to prihvatiti kao svoju strategiju ponašanja ili ne.

Hubris dakle, nije svojstvo/osobina kao ponos, ali proističe iz preko-
račenja granica samog ponosa. Hubris je, prema antičkom shvatanju po-
sledica previše ponosnog ponašanja i činjenja stvari da bi se zadovoljstvo 
divljenjem drugih ljudi povećalo. Potreba za tim divljenjem drugih i uva-
žavanjem drugih je tolika da osoba i svesno i nesvesno čini sve što može 
da bi dostigla taj zamišljeni sopstveni vrhunac moći, ne libeći se da čak i 
prekrši postojeća pravila ponašanja.

Takođe hubris je, pored skupa radnji koje ga čine, istovremeno i mo-
tiv za činjenje istih tih radnji, koji upravlja celokupnim bićem hubristič-
ke osobe. Najbolji primer je upravo mit o Narcisu , „prekrasnom i gordom 
sinu rečnog boga Kefisa i nimfe Laurione“, koji „nikoga nije voleo osim 
sebe i samo je sebe smatrao dostojnim ljubavi“ (Kun, 1990, 62-65). Kle-
tva koju mu je uputila jedna od nimfi kojoj nije uzvratio došla mu je gla-
ve: zaljubio se u nekoga ko nije mogao odnosno hteo da mu uzvrati ljubav 
– odraz samog sebe u vodi. U svom ludilu i opijenosti likom u vodi, nije 
shvatao da je taj lik zapravo njegov i da ne može izaći iz vode kao što ga 
je molio. Sebe je učinio jedinim samom sebi; njegov hubris prema nimfa-
ma koje su bile zaljubljene u njega i stalno surovo odbacivanje, ga je do-
vela do sunovrata i smrti. Kroz istoriju je dalje zabeležen ovakav obrazac 
ponašanja, i po pravilu je dovodio do fizičke, društvene ili političke „smr-
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ti“ osobe koja se obesno (hubristicki) ponašala prema drugima i zanemari-
vala pristojnost, ljubaznost, uvažavanje drugačijeg mišljenja i mnoge dru-
ge ljudske kvalitete.

Razvoj „tamne strane“ ponosa

U antičkom periodu je definisan i hubristički princip: svaki heroj 
(u antičkom smislu) može „pasti“, čak i nakon što postigne svoj najveći 
uspeh, ako je na putu do tog uspeha ili kasnije uradio nešto loše. Navedeno 
je suština pravde ili Nemesis-a, i ona stiže svakog „palog“, posrnulog he-
roja, bez izuzetka. Kažnjava ga gubitkom nečega do čega mu je stalo: ča-
sti, porodice, bogatstva ili života. Nemesis je retributivna pravda, usmere-
na na odmazdu prema grešniku. Hubristički princip, sa posebnim akcen-
tom na odmazdi prema heroju koji se suviše uzdigao i zaboravio da su Bo-
govi ipak iznad njega je zastupljena, prema mišljenju nekih autora (Cudjoe 
et alia, 2011, 1-33), u delima antičkih pesnika Hesioda, Eshila i Sofoklea, 
i istoričara Herodota i Tukidida. Primera radi, Herodot je deo istorijskih 
zbivanja opisanih u svojim delima opravdavao nemesis-om – pravdom ko-
ja je pogodila nekog državnika ili vojskovođu zbog njegove obesti, osio-
nosti, oholosti ili arogancije da sasluša druge i sagleda celu (stratešku) sli-
ku. Poraz u bitkama, gubitak teritorije ili vlasti su bili zaslužena kazna za 
hubrističko ponašanje i odlučivanje (Ronfeld,1994:1-4) vladara ili vojsko-
vođa, zato što su „zloupotrebili datu im ili osvojenu vlast i poremetili bo-
žanski balans uspostavljen u prirodi“ (Ronfeld,1994: 1-4). Za razliku od 
njega, kako smatra(ju) Ričard V. Kudžo (et alia), Tukidid nikad nije u svo-
jim delima isticao, čak ni spominjao osvetu Bogova državnicima ili voj-
skovođama kao uzrok nekih dešavanja, već je posmatrao događaje kao lo-
gične posledice loših odluka, nebitno šta je uticalo na donošenje te odluke.

Ponos u svom prekomernom obliku se pominje i u Bibliji. U sublimi-
ranoj izreci „ponos dolazi pre pada7“ je sadržano proročanstvo upućeno 

7  Mudre izreke, 16:18. Naznake ovoga imamo i u antičkim grčkim tragedijama, Richard 
V. Cudjoe, 30-33, ali se često sreće kao svojevrsna pretnja u vatrenim govorima nekih opozicionih 
lidera u svetu. Pun citat bi glasio: “Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a 
fall“, odnosno „ponos ide pre uništenja, oholi duh pre pada“. Nalazimo i sledeću verziju: „Pred 
slomom ide oholost i pred padom uznositost“, u: SVETO PISMO STAROGA I NOVOGA ZAV-
JETA, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2008, 738. Sve druge verzije ove izreke, kao i sa njom pov-
ezane druge izreke u Bibliji su dostupne na: https://biblehub.com/proverbs/16-18.htm, pristup sa-
jtu: jul 2020. godine.



204 Dragana Ćorić

svim običnim ljudima ali jednako i nosiocima državnih funkcija. Novi Za-
vet sporadično pominje hubris, kao mešavinu ponosa i okrutnosti koji ljudi 
mogu prikazati prema drugima ali i prema sebi. Hubris u tom smislu „na-
vodi čoveka da negira postojanje Boga i predlaže ljudima da krajnje aro-
gantno ‘izgaze’ i ponize sva srca drugih ljudi, odana Bogu i njegovoj mi-
siji“ (Grenz, 2000: 185).

Tomas Hobs je smatrao da ponos vodi državu unazad, u stanje rata, 
dok je strah vodi u stanje civilnog društva. Kada strah nadvlada ponos, lju-
di onda stvaraju zajednicu u kojoj iskazuju spremnost da svoj ponos i svo-
ju urođenu nasilnu prirodu ostave po strani, radi višeg dobra – zaštite sop-
stvenog života i dobara (Hobs, 1991)8. Svojevrsnim „uspavljivanjem“ po-
nosa, svaki čovek gubi priznanje sebe kao jedinke, posebne i drugačije od 
ostalih, ali istovremeno dobija zaštitu cele zajednice i umanjuje moguć-
nost samostalnog učešća u ratu sviju protiv svih. 

Bendžamin Franklin je u svojoj „Autobiografiji“9 zapisao da je najte-
že odupreti se osećaju ponosa. On je izuzetno snažan i koliko god ga hte-
li poraziti, potisnuti, ugušiti kao bilo koji drugi prirodni nagon, ponos jed-
nako ostaje živ. Čak i kada svi drugi razlozi za dostizanje ponosa nestanu, 
barem uvek možemo biti ponosni na svoju skromnost i umerenost, i kako 
ne potpadamo pod tuđe uticaje lako. Frenklin takođe, kao i Aristotel ima 
svoju listu vrlina – no ponosa nema na njoj. Ponos smatra najvećim gre-
hom, jer na kraju, on i jeste bio uzrok Luciferovog pada iz Raja. Taj greh i 
poročnost ponosa su toliko jaki, i čini seurođeni svakom čoveku, da se tog 
greha ne mogu nikako odreći ili ga odstraniti iz sebe. Skromnost, odnosno 
umerenost je pandan ponosu, jer nas vodi ka preispitivanju sebe, prihvata-
nju sopstvene nesavršenosti i priznavanju sopstvenih grešaka, te i na kra-
ju zauzimanju drugačijeg kursa u životu. Ponos je štetan na tom putu, no 
opet, kako je smatrao Frenklin, bar ćemo se ponositi sobom što smo toli-
ko iskreni prema sebi i drugima, i što smo toliko spremni da menjamo se-
be na bolje.

Pojam hubrisa je kroz vekove svog postojanja menjao i svoj obim, su-
štinu i bitne karakteristike (Hoorens et alia, 2019: 405-422). Tako neki au-
tori nazivaju hubrisom pojavu energije ili moći koja sepogrešno koristi; 

8  Takođe videti i: Norman Jacobson:Pride and Solace: The Functions and Limits of Politi-
cal Theory, Philosophy and Rhetoric 14 (2):124-126 (1981).

9  Dostupna u text formatu na: http://www.gutenberg.org/files/148/148-h/148-h.htm, prist-
up sajtu: jul 2020.
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arogantnim kršenjem granica koje je postavio Bog ili društveni ili držav-
ni poredak (Picone et alia, 2014: 448) ili i osoba sama sebi; ponašanje ko-
je izražava sramoćenjem drugih ljudi i njihovim obeščašćavanjem (Ron-
feld, 5-7). Drugi autori pak smatraju hubris „reaktivnim poremećajem“, 
koji se rešava tako što se previše uzdignuti ego vrati na svoje prvobitno 
mesto (Berglas, 2014) i koji je istovremeno i opasniji od narcisizma. On 
je istovremeno i „zaslepljujući ponos“; potpuni gubitak kontakta sa stvar-
nošću (jer je osoba najčešće kreirala sopstvenu stvarnost koja njoj najvi-
še odgovara); i „iracionalno kreirano samopouzdanje nekog lidera u nje-
gove sposobnosti kao i istovremena nesposobnost da lider sasluša druge 
ljude i da ne donese odluke bez impulsivnih reakcija“ (Hollow, 2014: 3). 
Takva osoba često neetički i nezakonito postupa; neodgovorno se ponaša 
u pogledu svojih obaveza i istovremeno joj manjka i društvene šire odgo-
vornosti prema zajednici u kojoj radi; njeno poznavanje njenih sopstvenih 
znanja i veština je nesrazmerno povećano i neistinito, čega je možda i sa-
ma nesvesno svesna10.

Neki faktori čine navedenu vrstu ponašanja manje ili više prijamči-
vom za određene grupe ljudi. Tako kulturološki razlozi (prvenstveno pre-
drasude usvojene po osnovu polnih razlika) kao i radno okruženje čine ve-
rovatnijom ulogu „zlostavljača“ za muškarce a „žrtve“ za žene, kao i pri-
padnike više sloja menadžmenta firmi podobnijima da vrše hubris prema 
nižem sloju menadžmenta (Furnhama et alia, 2001: 101-115). 

Karakteristično za hubris jeste izostanak preispitivanja i mogućeg 
iskrenog pokajanja kada se uvidi greška; jer takve osobe smatraju da one 
nikada ne greše, da one ne mogu d apogreše zbog svoje savršenosti i nad-
moći koju imaju. Savremena psihologija prepoznaje hubristički sindrom 
usmeren u tri pravca: prema samom sebi, prema drugima (najbližoj okoli-
ni) i prema celom svetu (gde precenjivanje sopstvene vrednosti ide preko 
neslućenih granica) (Petit, Bollaert, 2012: 268).

Koncept hubris-a u 21. veku

Stiče se utisak da je mnogim moćnicima potreban neko ko će ići po-
red njih ili za njima i govoriti, kao što je rob govorio Marku Aureliju – da 
je i on, iako imperator, samo čovek, i da treba da ima na umu, svakog mo-

10  Hubris: The Dangers of Excessive Pride and Confidence, dostupno na: https://effectivi-
ology.com/hubris/, vreme pristupa sajtu: jul 2020. 
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menta, da je jednako smrtan kao i svaki drugi čovek na svetu. Tim fenome-
nom su se posebno bavili Dejvid Oven i Džonatan Dejvidson u svojoj stu-
diji o uticajima i odlukama premijera Velike Britanije i predsednika SAD 
u poslednjih 100 godina (Owen, Davidson, 2009: 1399). Ovi autori su pr-
vo definisali savremene karakteristike sindroma hubrisa kao način ponaša-
nja u kome osoba:

• vidi svet kao mesto samo-veličanja, do čega dolazi korišćenjem 
sopstvene moći; 

• ima tendenciju da preduzme mere prvenstveno za poboljšanje lič-
nog imidža; 

• pokazuje nesrazmernu zabrinutost za sopstvenu sliku i predstav-
ljanje sebe;

• pokazuje mesijansku revnost i uzvišenost u govoru – on/ona je 
spasilac sveta;11

• povezuje sebe sa nacijom ili organizacijom – izjednačava kolek-
tivni identitet sa sopstvenim;

• sebi pripisuje zasluge i za ono što nije lično učinio;
• pokazuje prekomerno samopouzdanje; 
• ima očigledno prezir prema drugima, u čemu prepoznajemo antič-

ku osnovu ovog fenomena;
• spreman je da preuzme odgovornost samo pred višim sudom (isto-

rija ili Bog);
• pokazuje nepokolebljivo uverenje da će biti opravdano na tom su-

du i da će „presuda“ biti isključivo u njegovu korist; potvrda od 
strane tog „višeg“ entiteta se izjednačava sa samim Bogom ili ce-
lokupnim društvom u njegovom celokupnom trajanju;

• gubi kontakt sa stvarnošću i često stvara sopstvenu verziju stvar-
nosti;

• često je nesmotren i impulsivno reaguje na sve, posebno zato što 
drugačije mišljenje od svog smatra povređivanjem sebe;

• neetički se ponaša, te su mu smanjeni dodatno i praktičko i eko-
nomično razmišljanje;

11  Navedeno nalazimo u Napoleonovom govoru, poslednjem pred izgnanstvo na ostrvo El-
ba. „Žrtvovao sam sve svoje intrese zarad interesa ove zemlje“, tvrdio je on. Govori koji su prome-
nili svet, Evro book, 2017, 53.
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• generalno je nesposoban da poštuje mišljenje drugih koji su za 
njega irelevantni i jedino je on sposoban da donosi odluke i stva-
ra političku viziju u državi.

Navedene karakteristike psihološki obuhvataju čak tri ozbiljna po-
remećaja ličnosti: anti-socijalni poremećaj ličnosti, histrionski poreme-
ćaj ličnosti i narcisoidni poremećaj ličnosti. Njihova analiza je pokaza-
la da je 7 od 18 američkih predsednika imalo neki od poremećaja ili bole-
sti koje su povezane sa ispoljavanjem hubris sindroma, no da je ipak sa-
mo jedan predsednik (Džordž Buš II, 2001-2009), imao određene simpto-
me ovog sindroma. Sa druge strane, čak 5 britanskih premijera (među nji-
ma i jedina žena premijerka Margaret Tačer) su imali očigledni hubris sin-
drom, sa više od polovine ostvarenih simptoma sa njihove liste (Owen, 
Davidson,1401-1406). Zbog toga što su nosioci najviših funkcija, kao što 
su utvrdili u svom istraživanju, često „inficirani“ velikom količinom moći 
i neograničenim ovlašćenjima i njihovom upotrebom, uticaj na njih je izu-
zetno mali tokom vršenja tih državnih funkcija, i skoro je nemoguće skre-
nuti im pažnju na pogrešne korake koje čine. Čak i posle završetka man-
data teško ih je uveriti da su donosili loše odluke. Hubris sindrom razvi-
jen kod političara je daleko veća pretnja po celu državu nego da je isti sin-
drom razvijen kod običnog čoveka. Svaka moć, data i tom običnom čove-
ku ima svoju sopstvenu volju i pruža mogućnost svom nosiocu da ga ko-
rumpira i iskvari. Apsolutna moć, koju imaju nosioci najviših državnih 
funkcija pretenduje da proces kvarenja i korumpiranja svog nosioca izvr-
ši potpuno i trajno.

Kao noviji primer „pada“ zbog prevelikog ponosa i neprihvatanja isti-
ne o svom stvarnom položaju12, van kruga nosilaca najviših državnih funk-
cija, navodi se Kenet Lej, bivši izvršni direktor kompanije Enron. Prijatelj-
stvo sa porodicom Buš, posebno sa Bušom juniorom, mu je obezbeđiva-
lo godinama brz i efikasan prolaz do novih investicija i povećanja sopstve-
nog bogastva. Godinu dana pre bankrota firme, spominjan je kao kandidat 
za direktora nacionalne riznice SAD (United States Secretary of the Trea-
sury). Blizina velikoj, skoro neograničenoj moći je dovela do niza isprva 
sitnih omaški u poslovanju a 2001. godine je uzrokovala definitivni slom 
firme, gubitak posla za 20 000 zaposlenih, i 10 krivičnih prijava protiv Le-

12  Što se definiše kao Executive narcissism, odnosno narcisoidno ponašanje najviših ru-
kovodilaca u firmi.
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ja i još jednog direktora za najteža privredna krivična dela: prevarno trgo-
vanje deonicama, prevarnu elektronsku trgovinu, davanje lažnih izjava i 
krivotvorenje dokumenata13. Slučaj Keneta Leja je pravi primer preveli-
ke arogancije, koja je nastupila upravo zbog dobrih rezultata koje je posti-
zao u svom poslu. Ta arogancija ga je održava a na vrhu, ali ga je još br-
že sunovratila.

Savremena psihologija, pored načina ponašanja proučava i karakteri-
stične jezičke obrasce i konstrukcije koje koriste osobe sa hubris sindro-
mom. Prepoznavanje tih jezičkih obrazaca (Akstinaite et alia, 2019), sma-
traju ovi autori, može dovesti do ranog prepoznavanja situacije koja sledi 
i veće mogućnosti njenog izbegavanja.

U tom smislu, A. Bišop (Bishop, 2017) je dao praktičnu listu okol-
nosti za samoprepoznavanje početka stanja hubrisa: 

• donosite li samostalno sve važne odluke i ostatak tima samo oba-
vestite o tome šta ste odlučili? Čini se da je osoba koja se ovako 
ponaša suviše samouverena i veruje potpuno svom rasuđivanju i 
instinktu, te da sugestije i predloge drugih smatra beskorisnima.

• da li u stresnim situacijama i pod velikim pritiskom tražite „žr-
tvu“, oglašavate nekog drugog odgovornim za neuspeh (iako je 
odluka od početka bila samo vaša)? Vi ste sve besprekorno smi-
slili, najbolje moguće odlučili, zašto ti vaši saradnici ne mogu da 
urade jednu tako jednostavnu stvar i postupe po vašim komanda-
ma?

• da li se svi članovi vašeg tima, svi vaši saradnici isključivo i uvek 
slažu sa vama? Nikada niste čuli nikakvo pitanje, da im je nešto 
nejasno, ili da imaju drugačiji predlog? Strah koji svojim ponaša-
njem unosite u kolektiv rukovodi njihovim ponašanjem, i zbog to-
ga izostaje prava povratna informacija, smatra Bišop, a to je: da 
vam plan uopšte nije dobar, propašćete ako nastavite tako i treba 
da saslušate i druga mišljenja i predloge.

Samouverenost je dobra, smatra Bišop, do određene granice. U su-
protnom, proces donošenja odluka je trajno urušen neracionalnim ponaša-
njem, a međuljudski odnosi trajno narušeni.

13  Potpuna arhiva ovog slučaja je dostupna na linku: http://law2.umkc.edu/faculty/projects/
ftrials/enron/enronlinks.html, pristup sajtu: jul 2020. godine.
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Umesto zaključka

Dedal je počinio stravičan zločin: ubio je svog sestrića Tala, gurnuv-
ši ga sa ivice Akropolja. Tal je već u svojim mladim godinama bio poznat 
i darovit pronalazač. Dedal je u svom sestriću video svoju najveću kon-
kurenciju i nekog ko će mu oteti svu njegovu dotadašnju slavu. Bežeći od 
smrtne kazne na koju su ga gnevni Atinjani osudili, Dedal sa sinom Ikarom 
nalazi utočište na Kritu. Kritski kralj Minos mu je ukazao počast ali ga je, 
ne želeći da Dedal i odatle pobegne, zatvorio u dvorac Lavirint, zajedno sa 
čudovišnim posinkom Minotaurom. Dedal je shvatio da bekstvo nije mo-
guće ni suvim putem niti morskim, jer do mora nije mogao stići, niti izaći 
iz Lavirinta. Predano je skupljao perje ptica, lepio voskom i stvarao novi 
način bekstva sa Krita – lebdenjem u vazduhu. Jednog dana je odlučio da 
je to dan bekstva. Dva para krila su bila spremna za Dedala i Ikara. Upo-
zorio je sina, pre nego što su se vinuli u nebo, da se ne približava previše 
vodi, jer bi pokvašena pera u krilima bila preteška i potonuo bi. Takođe ga 
je upozoravao da se ne približava ni suncu previše, jer toplota može otopiti 
vosak. Mladić ga naravno nije poslušao. Mlad je, snažan i odvažan. Kada 
se poslednji put približio suncu,vosak na Ikarovim krilima se otopio i mla-
dić se utopio u moru. Dedal je uspeo da pobegne na Siciliju i dugo nadži-
vi sina, baveći se onim što najbolje zna – umetnošću i pronalascima i uži-
vajući u svojoj slavi i divljenju drugih (Kun: 205-208).

 U mitu o Dedalu i Ikaru se četiri puta susrećemo sa hubrisom, odno-
sno prekomernim ponosom, koji neumitno vodi ga padu, uništenju i kazni. 
Prvo je Dedal u smrtnom strahu od toga da će ga rođeni sestrić nadmašiti 
istome oduzeo život. Dalje, smatrao je da će, kao tako poznat i cenjen Ati-
njanin, moći da sakrije telo nesrećnog mladića i da prikrije svoje nedelo. 
Zatim je Ikar, opijen svojom mladošću i snagom zanemario očeve savete 
i odleteo u sopstvenu smrt. I na kraju, umesto da je slomljen od bola zbog 
smrti sina jedinca, Dedal prvo na Siciliji, i kasnije ponovo u Atini, nalazi 
nove ljude koji će mu se diviti, uvažavati ga i puštati da radi šta želi. Toliki 
dokazi Dedalovog samoljublja i postavljanja sebe u centar pažnje su rezul-
tirali gubitkom deteta. Jer „svaki koji sebe uzvisuje poniziće se, a koji sebe 
ponizuje uzvisiće se“ (Jevanđelje po Luki, 18: 9-14, prevod SPC), i to če-
sto na štetu njemu najbližih.
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DRAGANA ĆORIĆ14

THE DARK SIDE OF PRIDE - FROM 
ARISTOTLE’S DEFINITION OF HUBRIS 

TO CONTEMPORARY NARCISM

Summary

Aristotle defined pride as the crown of all virtues. Pride represents a good opinion 
of oneself, the ability to do good and great things, and finally to ask for recognition from 
the community for everything that has been done. Pride is motivating enough to lead peo-
ple to recognition in the adventure of life and the conquest of new spaces, inventions, 
in the adventure of changing reality for the better. Pride is, therefore, a kind of decora-
tion that a person gives to himself, but also gladly receives from others, as an incentive 
to continue his work. On the other hand, Aristotle speaks of the dark side of pride, which 
he calls hubris, and which arises from the perversion of the good intentions of pride it-
self as a feeling. From that definition of pride, to the modern concept of narcissism, there 
is one step, one that defines great evil in every small good deed we do. Our work repre-
sents a journey on that “dark side” of pride, which in some historical periods, due to the 
need for external evaluation of some people, has led to perhaps the greatest destruction 
in the world.

Key words: hubris, pride, (political) narcissism

14  Assistant Professor, PhD, University of Novi Sad, Faculty of Law, d.coric@
pf.uns.ac.rs



Tanja Todorović1

FENOMEN STIDA IZMEĐU SLIKE O 
SEBI I POGLEDA DRUGOG

Rezime

Psiholozi u velikoj meri stavljaju akcenat na važnost zdrave „slike o sebi“ kako bi 
se održalo zdravlje ličnosti u najširem smislu te reči. Filozofi, sa druge strane pokazuju 
kako nije moguće potpuno vakumski izolovano kreiranje slike u sebi bez „pogleda dru-
gog“. To znači da se sopstvo kreira u vakuumu intersubjektivnih odnosa gde je slika o se-
bi samo uslovno autonomno postavljena. Fenomen stida u ovoj dijalektičkoj igri ima pre-
sudno mesto. Autorka će u radu pokazati kako se odvija igra između subjektivnih i inter-
subjektivnih projekcija o sopstvu. Pokazaće se fenomen stida iz egzistencijalne, etičke i 
socijalne pozicije i mogućnosti njegovog mnogostrukog poimanja.

Ključne reči: intersubjektivnost, „pogled drugog“, slika o sebi, stid, subjektivnost

Uvod

Fenomen stida se kroz povesne refleksije različito razmatrao. U popu-
larnoj kulturi i medijskom prostoru najčešće se govori o tome kako je važ-
no negovati određeni imidž (image) i kako će to presudno uticati na sli-
ku koju drugi stvaraju o nama. U psihološkoj literaturi se pokazuje da kre-
iranje slike o sebi, ili predstave o sopstvenoj vrednosti predstavlja jednu 
od fundamentalnih stvari koje su uslov da bi se ostvario određeni napre-
dak i zacrtano postignuće.2 Istaknut je svakako i uticaj zajednice na for-
miranje slike o sebi, međutim, filozofi na adekvatan ontološko-metodo-
loški način pokazuju zašto su drugi ljudi nužan konstituens u formiranju 
zdravog identiteta. Pokazuje se kako je za kreiranje sopstvenog identite-
ta neophodno razračunati se sa negativnim osećanjima poput stida, neki 
autori čak tvrde da ovo osećanje nastaje zbog nedostatka samopouzdanja 
(self-esteem)..3 Ako pogledamo genealogiju ovog termina videćemo da se 

1  Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, tanja.todorovic@ff.uns.ac.rs
2  Upor. Hamachek D. “Self-Concept and School Achievement: Interaction Dynamics and 

Tool for Assessing the Self-Concept Component” in: Journal of Counseling & Development, 73, 
1995, pp. 419-425.

3  Gyllenhammer, Paul. “Shame and Virtue”,in: Emotional experiences, Ethical i social sig-
nificance, edd. by Drummond J. and Rinofner S.,Rowman&Littlefield, London-NewYork, 2017. 
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kroz istoriju na različit način o njemu referisalo. Sa jedne strane, fenomen 
stida je razmatran u bliskoj vezi sa osećanjem krivice. Ova dva pojma sva-
kako nisu identična, ali se često javljaju zajedno u kontekstu ideje o nesa-
vršenoj, grešnoj, ljudskoj prirodi, o ideji čoveka kao nedostatnog bića ko-
je je sklono padu i grešenju. 

Grčka filozofska misao se u mnogim stvarima razlikuje od hrišćan-
stva, ipak, postoje neke sličnosti kada je reč o razmatranju fenomena stida. 
Ta sličnost se ogleda u tome što je za starogrčku civilizaciju, kao i za hri-
šćanskog čoveka veoma važno kako se čovek odnosi prema drugima, bli-
žnjima. Za obe dominantne paradigme je takođe važno određenim feno-
menima pronaći poziciju koja ih utemeljuje, naći ono Jedno koje je uslov 
mogućnosti svih stvari. Razlika se naravno ogleda u tome što je za Grke 
to od presudnog značaja za polis, dok hrišćanin svoje krajnje utočište tra-
ži u izvoru, onome jednom, transcedentnom bogu. Za Grka se suština čo-
veka iscrpljuje u njegovoj društvenosti. Čovek se nalazi u vakuumu inter-
subjektivnih odnosa iz kojih ne može da izađe i za njega ne postoji drugi 
svet, onostrani svet, bolji svet od njihove male zajednice. Hrišćanski čo-
vek prihvata prolaznost ovog sveta, stvari u njemu pa čak teži da bude i 
nezavistan od mišljenja drugih sledeći potrebu za sopstvenim spasenjem. 
Savremena fenomenologija razotkriva nešto na tragu ove dve dominantne 
paradigme što će se odnositi i na druga osećanja, ali što će biti presudno 
za dubinsko razumevanje stida, a to je da nije moguće potpuno vakumski 
izolovano kreiranje slike u sebi bez priznanja od strane drugih.4 Savreme-
na fenomenologija pokazuje kako je čoveku od prvobitnog razdoblja do 
dana današnjeg važno kako se njegova egzistencija konstituiše „u pogle-
du drugog“. Pokazuje se kako se sopstveni identitet nikada ne formira pot-
puno autonomno, već da se „slika o sebi“ samo uslovno slobodno obliku-
je i da je ona zavisna od lanca intersbjektivnih odnosa u kome se sopstvo 
kreće i projektuje. U radu ćemo nastojati da predočimo neke osnovne re-
fleksije o fenomenu stida i da pokažemo žižu koja ih sve spaja, a to je veza 
u nastanku ovog osećanja sa čovekovom najiskonskijom potrebom da bu-
de priznat od strane drugog kao vredno i dostojanstveno biće. U tom kon-
tekstu će se razmatrati trostruka uloga stida (egzistencijalna, etička i soci-
jalna uloga). Videćemo na koji način su stid i krivica povezani u određe-
nim paradigmatskim situacijama. Pokušaćemo da pokažemo da konotaci-

p. 73.
4  Upor. Sartr, Žan-Pol, Biće i ništavilo I, Nolit, Beograd, 1984, str.282.
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ja prema ovom osećanju ne mora nužno biti negativna, već da istaknemo i 
njegov pozitivni aspekt. 

Stid, krivica i zajednica

Već u Starom zavetu se pokazuje na koji način je stid povezan sa kri-
vicom, i svest hrišćanskog čoveka o važnosti drugog na zemaljskom svetu. 
Naime, na samom početku Biblije u predstavljanju života u rajskom stanju 
imamo prikazan motiv stida. Vidimo kako dok se čovek nalazi u blaženom 
stanju, on se nalazi u neposrednom jedinstvu sa božanskim svetom. Nje-
gov pogled na svet i na druga živa bića je jedinstven i harmoničan. On se 
samim tim nalazi u jedinstvu i sa samim sobom. Adam i Eva slobodno še-
taju obnaženi bez bojazni da bi to mogao biti „greh“. 

25. A behu oboje goli. Adam i žena mu, i ne beše ih sramota.5 
Nakon prvobitnog greha događa se odvajanje čovečije i božanske pri-

rode. 
3.5 Nego zna Bog da će vam se u onaj dan kad okusite s njega otvori-

ti oči, pa ćete postati kao bogovi i znati šta je dobro šta li zlo.
3:6 I žena videši da je rod na drvetu dobar za jelo i da ga je milina 

gledati i da je drvo vrlo dragoradi znanja, uzabra rod s njega i okusi, pa 
dade i mužu svom, te i on okusi.

3:7 Tada im se otvoriše oči, i videše da su goli; pa spletoše lišća smo-
kovog i nađiniše sebi pregače.

3:8 I začuše glas Gospoda Boga, koji iđaše po vrtu kad zahladi; i sa-
kri se Adam i žena mu ispred Gospoda Boga među drveta u vrtu.

3:9 A Gospod Bog viknu Adama i reče mu: Gde si?
3:10 A on reče: čuh glas Tvoj u vrtu, pa se poplaših, jer sam go, te se 

sakrih.
3:11 A Bog reče: Ko ti kaza da si go? Da nisi jeo s onog drveta što 

sam ti zabranio da ne jedeš s njega?6

Grešnik gubi prvobitno jedinstvo sa Bogom i biva prinuđen da se sna-
lazi sam. On biva prinuđen da živi od teškog rada ne bi li na taj način otku-
pio sopstvenu krivicu. U tom istom momentu se događa i to da on više ne-
ma mogućnost da bude bezuslovno prihvaćen već da će teškim radom mo-
rati da iskupi svoje pravo na postojanje. Pored toga on više ne biva prihva-

5 Biblija, I knj. Mojsijeva, Izdanje Biblijskog društva, Zagreb, 1979, str. 2.
6  Ibid, str.3
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ćen u svojoj obnaženosti takav kakav jeste u sopstvenim očima i od strane 
drugih već on počinje da se povlači, i da formira sliku o sopstvenoj vred-
nosti tek „u pogledu drugog“. Adam i Eva koji su se prethodno slobod-
no kretali obaženi sada moraju da se obuku jer postaju „svesni sebe“, svo-
je grešne prirode te razvijaju osećanje stida zbog sopstvene nesavršeno-
sti. Fenomen samosvesti koji će u filozofiji igrati presudnu ulogu u okvi-
ru shvatanja vrednosti ličnosti i slobode, za hrišćanstvo nema nužno pozi-
tivno značenje. U ovom kontekstu deluje da je stid prvobitno nastao kao 
negativno osećanje, međutim, videćemo kako njegova funkcija u zajedni-
ci i te kako može da bude pozitivno vrednovana i kako on može da služi 
kao kompas za usmeravanje vlastitog ponašanja u određenim situacijama. 

Osećanje stida može da se razmatra slojevito i u odnosu na osećanje 
krivice. Tako Tolstoj razlikuje tri osnovne vrste greha u zajednici iz kojih 
kasnije proističu ostala osećanja. To su: a) prirođeni gresi, koji se sastoje 
u nagonu za povećavanjem sopstvenog blagostanja i užitka; b) nasleđeni 
gresi, koje prenosimo kao vrednosti od svojih predaka; c) lični gresi, ko-
ji nastaju svesnim odabirom zemaljskih dobrobiti i sredstava da se do istih 
dođe, naspram blaženog života.7 Ova podela je značajna jer ćemo u kasni-
jim razmatranjima videti kako savremena fenomenologija upravo poka-
zuje tri vrste stida i načina na koji se javlja ovo osećanje koje je analogno 
ovoj podeli.

Grčka filozofija i mitologija na sličan način pokazuju kako je osećanje 
stida vezano sa zajednicom. Tako Platon u svom dijalogu Protagora kroz 
mit predstavlja značaj i važnost pravednosti u opstanku i očuvanju zajed-
nice. U mitu o Epimeteju i Prometeju Platon pokazuje kako je čovek biće 
koje je stvoreno bez neke konkretne svrhe i smisla, kako je ogoljena i ba-
čena monada među druga egzistirajuća bića. Zbog toga je Prometej ukrao 
vatru Hefesu i Ateni kako bi čovek imao bar nekakvu veštinu. Ipak kazna 
za krađu ih je stigla tako što pored te veštine ljudi nisu mogli da se skupe 
u političku zajednicu bez jedne druge, mnogo važnije a to je politička ve-
ština koja ima je potrebna da bi gradili gradove:

A kad su se skupili, činili bi nepravdu jedan drugom, jer još nisu ima-
li političke veštine, pa su se zato kao nekad rasturali i propadali. Zevs se, 
dakle, uplaši za naš rod da ceo ne propadne, te pošalje ljudima Hermiju 
sa stidom i pravdom da to bude ukras gradova i prisna veza prijateljstva. 
Tad Hermija upita Zevsa, na koji bi način dao pravdu i stid ljudima. [...] 

7  Tolstoj, L.N. Hrišćanska nauka, Metaphysica, Beograd, 2015, str. 30.
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„Svima“, reče Zevs, i svi neka imaju! Jer gradovi ne bi mogli postati kad 
bi samo malo njih imalo, kao što stoji stvar sa drugim veštinama. I zakon 
postavi od mene: ko ne može da ima stida i pravde, neka ga ubiju kao ne-
sreću grada.8 

Koren jednakosti i mogućnost zasnivanja zajednice Platon vidi u to-
me što svaki čovek ima osećaj stida i pravde u sebi koji mu služi da se mo-
že konstituisati kao biće zajednice. Upravo zbog toga što je to svima jed-
nako raspodeljeno, prema svima jednako čovek treba da postupa, a ne da 
se odvoji od opšte koristi zajednice, jer kako Aristotel pokazuje najgori je 
onaj koji prema sebi i prijateljima postupa pravedno, a prema neprijatelju 
nepravedno, jer je to uzrok nepravednosti i krize u zajednici.9 Vidimo da 
za Platona iako nastao kao odmazda za počinjene grehove, stid nema nega-
tivnu funkciju. On je zapravo fundamentalno osećanje koje je nastalo ka-
ko bi čovek mogao da opstane u zajednici. Za njega je ovo osećanje toliko 
važno da Platon čak pokazuje da zakoni bez stida i srama ne bi bili mogu-
ći.10 On pokazuje da za čoveka pre zakonske regulative mora da stoji mo-
ralna, stoga čovek ponašanje samoreguliše osćanjem stida jer se plaši šta 
će drugi o njemu misliti:

„Ali često se bojimo za svoj dobar glas kada mislimo da ćemo izaći na 
zao glas ako radimo ili govorimo nešto lepo, Taj strah nazivam ja , a mi-
slim i svi, stidom.“11

Za razliku od Platona Aristotel pokazuje da osećanje stida ne mora 
nužno biti pozitivno. Kada govorimo o Aristotelu i njegovom razmatranju 
emocija generalno, vidimo kako on emocije deli na dve krajnosti, i kako 
pokazuje da su najbolje one koje predstavljaju meru između dve krajnosti. 
Njegovo učenje iako analitički promatra stvari u kontekstu zajednice, baš 
zato što se odnosi na konkretne fenomene često određenom pojmu pristu-
pa slojevito. Tako i fenomen stida razmatra iz različitih uglova. On poka-
zuje da je bestidnost jedna krajnost, skromnost druga a da se u sredini na-
lazi sram (bestidnost-sram-skromnost).12 Tako pokazuje da je sram u odre-
đenom smislu pozitivna osobina. Ipak, za njega kada govorimo o ovom fe-

8  Platon. Protagora, Kultura, Beograd., 1968, str. 20.
9  Aristotel. Nikomahova etika, Prometej, Sremski Karlovci-Novi Sad. 2013, str. 95.
10  Upor. Perović, Milenko. Praktička filozofija, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2004, str. 

222.
11  Platon, Zakoni, Naprijed, Zagreb, 1974, str. 72, 647a
12  Aristotle, „Eudemian Ethics“ in: Complete works of Aristotle II, edd. by. J. Banes, Princ-

eton University Press, New Jeresey, 1984, p. 934.1220b22-1221a13
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nomenu ne govorimo o tajnom stanju, već o sramu kao „strasti“ duša koja 
nastaje u određenim situacijama, te je spram toga treba vrednovati: 

Mislimo kako mladež treba biti stidljiva, jer živeći pod vlašću nago-
na mnogo greši, dok je stidljivost obuzdava; pa među mladima pohvalju-
jemo one koji su stidljivi, dok niko ne bi trebao hvaliti starijeg ako se po-
stidi, jer on ne bi smeo činiti ništa što bi ga navelo da se postidi. Stidlji-
vost nije osobina čestitiog čoveka, budući da nastaje zbog loših postupaka 
(a takvo se što ne sme činiti; i nema nikakve razlike da li su te stvari sra-
motne prema istini ili javnom mnjenju, jer ne sme se činiti ni jedno od to-
ga, kako se čovek ne bi stiidio), ona je svojstvo lošeg čoveka, koji je kadar 
počiniti sramno delo.13

Kako Aristotel pokazuje, sram kao osobina ne bi trebao biti hvaljen 
kod svih, i generalno nije dobra osobina. Ipak, kod njega treba da bude-
mo oprezni, baš zato što razmatra ovaj fenomenom u različitim kontekstu-
alnim situacijama, on pokazuje da sram može imati i pozitivnu i negativ-
nu ulogu u zavisnosti od svoje funkcije. U određenim situacijama, oni koji 
uspeju da ne podlegnu ovoj strasti su zapravo „snažne“ i „zrele“ osobe ko-
je su već stekle svoj integritet i pravilno vladanje u društvu.14

Fenomenologija stida

O stidu su i drugi autori govorili na različite načine, ipak mi smo se 
ovde odlučili za Sartrov pristup koji donekle integrativno pokušava pri-
stupiti ovom fenomenu. On razlikuje egzistencijalni pojam stida, njego-
vu etičku i socijalnu dimenziju.15 Svaka od ove tri nastaje u lancu intersu-
bjektivnih odnosa, gde se „slika o sebi“ formira pred bićem drugog.16 Slo-
jevito viđenje ovog pojma dolazi iz toga što mu Sartr pristupa služeći se 
fenomenološkom metodom čiji je primarni cilj usmeravanje na iskustvo. 
Ono što je fenomenologija u začetku još sa Hegelom pokazala to je nuž-
nost ko-egzistencije svesti sa drugim ljudima u istom sa-prostornom odno-
su. To znači da se ona razračunava sa modernim Dekartovskim primatom 
čistog mišljenja, koji nastoji izolovamo iz sobe sopstvene svesti posmatra-

13  Aristotle, „Nichomachean Ethics“ in: Complete works of Aristotle, pp. 733-734. 
1128b17-1129a1

14  Upor. Gyllenhammer, Paul. “Shame and Virtue”, in: Emotional experiences, Ethical i so-
cial significance, p.86.

15  Ibid, p. 73.
16  Sartr, Žan-Pol, Biće i ništavilo I, str. 235.



Fenomen stida između slike o sebi i pogleda drugog 219

ti svet. Tako Hegel već u svojoj Fenomenologiji duha pokazuje da ne po-
stoji čisto izolovano formiranje svesti o sebi bez toga da se u njega ugradi 
“ono kako nas drugi vide”. To znači da se identitet ili samosvest konstitu-
iše u lancu odnosa koje neki subjekt ili sopstvo ima sa drugima. Za Hege-
la subjektivnost nužno biva uronjena u svoju vezu sa svetom i sa drugima, 
i to je ona veza kako on pokazuje iz koje ne može da pobegne. Aristotel je 
to još davno izrazio svojim stavom da je čovek u osnovi društveno biće i 
da onaj ko može bez zajednice ili je Bog ili je zver. Ono što je suštinsko u 
Hegelovoj interpretaciji fenomenologije svesti to je pokazivanje da je jed-
na od osnovih potreba svesti da bude priznata od strane drugih ljudi.17 Žud-
nja za priznanjem (Begierde) je nešto što nije čisto biološki urođeno, He-
gela nikako ne bismo valjali shvatiti naturalistički. Za razliku od prirodnih 
nagona koji teže da se zadovolje da bi se postigao ekvilibrijum u organiz-
mu kome nešto „fali“, žudnja za priznanjem je pre neki višak nagona koji 
se nastoji ispoljiti tako što subjekat teži da krira identitet tako da bude pri-
znat u očima drugih. Pokazuje se da pravo priznanje od strane subjekta do-
lazi tek ako je obostrano.18 Tek u dijalektici odnosa između subjekta i in-
ter-subjektivne zajednice može da se raskrije način na koji sopstvo kreira 
sopstvene vrednosne stavove o svetu, i može hermeneutički da se pristu-
pi kako pozitivnim, tako i negativnim osećanjima. U nastavku rada ćemo 
pokušati da prikažemo kako je ovo važno za razumevanje fenomena stida.

Ezsitencijalni aspekt stida

Egzistencijalni aspekt stida valja kod Sartra razumeti kao upravo ono 
osećanje koje se javlja kod subjekta usled njegove svesti o sopstvenoj ko-
načnosti, ili hrišćanskim rečnikom „grešnosti“. Videli smo da je ovaj as-
pekt posebno vidljiv u hrišćanskim pričama gde se pokazuje da je osećaj 
srama nužan konstituens ličnosti koja stupa u vremenitost i čiji opstanak 
zavisi od sveta. U njemu se krije svakako i „urođeni“ aspekt ovog fenome-
na jer to nije nešto što subjekt može slobodno izabrati. Sartr na sličan na-
čin pokazuje taj prvi momenat stida, koji nastaje iz „svesti o sebi“, a koji 
se razvija u potrebu da se „bude za nekog drugog“:

17  Upor. Todorović, Tanja. „Subjekt-objekt priznanja.” u: Arhe 29, Filozofski fakultet, No-
vi Sad, 2018, str. 177-195.

18  Priznanje koje je ne-ekvivalentno je u suštini ne-slobodno. Slobodno prizanje ostvareno 
samo ako je obostrano. Hegel, G.W.F., Fenomenologija duha, Beogradsko-Grafički izdavački za-
vod, Beograd, 1986.str. 117.
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„Stid je nepozicionalna svest o sebi kao stidu, i kao takav, jedan pri-
mer onoga što Nijemci nazivaju ’Erlebins’; on je pristupačan refleksiji. 
Osim toga njegova je struktura intencionalna; on je stidljivo razumeva-
nje nečega, a to nešto jeste jastvo. Stidim se ovoga što jesam. Stid ostvaru-
je jedan intiman odnos jastva sa jastvom: preko stida otkrivam jedan as-
pekt svoga bića.“19

Ovaj susret svesti sa idejom sopstvene smrtnosti nije uvek prijatan, ali 
je nužan u njenom samorazvoju i sazrevanju. Paradok slobode leži u tome 
što postoji „urođena rana“20 u subjektivnosti, tj. potreba subjekta da isto-
vremeno bude zbrinut od strane drugih, ali da ipak bude samostalan da se 
konstituiše kao samodovljna jedinka. Osećanje srama se u ovom kontek-
stu javlja zbog svesti o sopstvenoj „nedovoljnosti“. Egzsistencijalistička 
filozofija će razviti ovaj aspekt subjektivne stvarnosti. Dok je Hegel go-
vorio o nužnoj vezi između subjekta i objekta, vezi u kojoj subjekt nuž-
no biva zatečen, i nemogućnosti da se čovek osami u svetu drugih, Hajde-
ger će egzistencijalističkim rečnikom govoriti o „bačenosti“ tu-bitka. Po-
kazuje se da je sopstvo u svetu u krajnjem smislu te reči „izgubljeno“, sa-
mo, nemoćno i fragilno. 

Za razliku od Huserlove fenomenologije, Sartr ne traži čistu nauku 
svesti već ga upravo zanima egzistencijalistički aspekt ovog fenomena. On 
pokazuje da mogućnost konstituisanja „slike o sebi“ ne dolazi iz nekih či-
stih struktura subjektivnosti, već upravo iz subjektivnog jedinstva sa sve-
tom. Ne postoji čista aprehenzija nad predmetom koja ne bi istovremeno 
bila i „zamišljena od strane samog sopstva“.21 To znači da je odnos subjek-
ta spram svetom simbolički postavljen. Subjekt nema neposredan uvid u 
realnost već upravo kroz sopstveni sa-odnos i ko-egzistenciju sa drugima 
konstituiše sopstveni identitet. Ako se on već rađa sa idejom da je „nedo-
voljan“ i grešan, on već tada ima osećaj da mu „nešto fali“. Čovek je jedi-
no biće koje ima svest o sopstvenoj smrtnosti baš zato što je konačno. Ipak 
ovo nužno ne mora biti nešto negativno. Prema Sartru prihvatanje sopstve-
ne smrtnosti, i srama koji se javlja u ovom postupku, predstavlja prvi ko-
rak ka slobodnom kreiranju sopstvenog identiteta, sistema vrednosti mo-
ralnih stavova. Baš zato što sam smrtan ja mogu da izaberem kome i če-

19  Sartr, Žan-Pol, Biće i ništavilo I, str. 235.
20  Upor. Gyllenhammer, Paul. “Shame and Virtue”,in: Emotional experiences, Ethical i so-

cial significance, p.75..
21  Sartre, Jean-Paul .The imaginary. A phenomenological psychology of the imagination, 

Roultedge, London-New York, 2004. p. 101.
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mu mogu i želim da posvetim svoje vreme, kakav želim da bude moj ži-
vot. Ovu primodijalnu patnju subjekat ima mogućnost da probrazi u polje 
kreativnosti. Riker je pokazao kako je subjektivnost usmerena upravo ta-
ko da se nalazi u medijacijom odnosu između sveta i sopstvenih projekci-
ja, i da prihvatanje sopstvene konačnosti može biti upravu put kao ostvari-
vanje sopstvene autentičnosti.22

Etički aspekt stida

O etičkom aspektu stida kod Sartra možemo govoriti na tragu klasič-
ne filozofije. Kako su još stari Grci pokazali ethos se kreira tek u jedinstvu 
sa običajnosnim i normativnim obrascima određene zajednice. Videli smo 
da su za Platona i Aristotela osećanja poput stida nužno vezana za moralni 
aspekt ličnosti. I dok je kod Platona reč o jednom fundamentalnom pojmu, 
koji biva vrednovan pozitivno, za Aristotela je reč o strasti koja ne bi treba-
la fundamentalna osobina ličnosti. Ipak, ono što im je zajedničko jeste raz-
matranje ovog pojma u odnosu na njegovu funkciju u moralnom delanju. 
Važno je naglasiti da za Sartra ne postoji čista, idealna zakonitost subjek-
tivnosti koja bi sopstvu propisala pravila kako se treba ponašati. On, nai-
me, govori o tome kako je čovek prinuđen da postupa i donosi odluke bez 
konačnih smernica o tome šta moralno delanje jeste. Zbog toga kritikuje 
Kanta i ideju čiste moralne zakonitosti, pokazujući kako on nikada nije is-
pitao samo sopstvo čije je razumevanje nužan uslov za razumevanje moti-
va, delanje i osećanja koji prolaze iz njegovih namera: 

„Malo ćemo pomoći naći kod Kanta: preokupiran zapravo brigom da 
utvrdi univerzalne zakone subjektivnosti koji su isti za sve, on nikada nije 
raspravljao pitanje ličnosti.“23

Kant je zanemario sadržinski aspekt u moralnim nastojenjima, i raz-
matrao samo njegovu formalnu stranu, a on je ključan za razumevanje čo-
vekovog odnosa u zajednici. Čovek najčeće preuzima obrasce iz sopstve-
ne zejednice, stoga svoj sistem vrednosti formira u kontekstu u kome se ra-
zvija. Ukratko, svet je za subjektivnost samo simboličkog karaktera jer ne-
ma unapred zatae šeme kako treba postupati.24 O ovome je Niče već govo-

22  Ricoeur, Paul. Falible man, , Fordham University Press, New York ,1986. p. 19.
23  Sartr, Žan-Pol, Biće i ništavilo I, str. 239.
24  Sartre, Jean-Paul.The imaginary. A phenomenological psychology of the imagination, 

p. 61.
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rio povezujući etički apsekt ličnosti sa osećanjem krivice, koje nužno do-
lazi iz već utvrđenih šema i sistema vrednosti u kojima čovek živi.25 Važ-
no je naglasiti da prema Sartru ne dolazi zbog toga do relativizacije moral-
nih vrednosti, pa onda možemo da tvrdimo kako je stid jedno besmisleno 
osećanje jer u suštini svako može da radi šta želi. Naprotiv, on pokazuje da 
se stid ne javlja kod svakoga na potpuno isti način. Pojavljivanje osećanja 
stida kod određen osobe je nužno povezano sa njegovim osećanjem da je 
izneverio sopstveni vrednosni sistem (koji se uslovno zavistan od zajedni-
ce u kojoj se nalazi.).26 Stid se javlja onda kada postajemo uvereni „da sa 
nama nešto nije u redu“ i da smo nekoga izneverili, i u ovom etičkom kon-
tekstu je blizak osećanju krivice. Međutim za razliku od krivice gde posto-
ji svest o „nevraćenom dugu“, bilo da je reč o materijalnoj ili duhovnoj si-
tuaciji, dugu za koji postoji mogućnost izmerenja, te subjekt može da vra-
ti prvobitno zadovoljstvo i osećanje pravde, kod srama postoji uverenje da 
smo izneverili sopstveni identitet i da sa nama „nešto fundamentalno ni-
je u redu“. U ovom kontekstu se etički odnos vezuje za samorefleksiju ko-
ja uslovno uključuje druge, ali prvenstveno u sebi traži kriterijum za svoje 
vrednosti. Za Sartra osećanje srama u ovom kontekstu ne mora biti takođe 
nužno loše, jer nas ovo osećanje navodi na preispitivanje sopstvenih vred-
nosti, te nas podstiče da menjamo neka uverenja za koja se pokazuje da ni-
su dobra. Sa druge strane, slično kao kod Aristotela ovo osećanje može bi-
ti samo-regulativ za usmeravanje sopostvenog ponašanja koje ponekad na-
stoji da ostvari sopstvene želje, čak i kada situacija nije primerena tome.27

Socijalni aspekt stida

Za kraj smo ostavili razmatranje socijalnog aspekta stida. Valja nagla-
siti da ova tri aspekta nikako nisu fundamentalno razdvojeni. Kao što smo 
videli, i egzistencijalni aspekt utiče i oblikuje naše ponašanje koje svoje 
objektiviranje onda nalazi u zajednici. Kod etičkog aspekta nemamo ne-
ku izolovanu sibjektivnost koja kreira svoj sistem uverenja van zajednice 
u kojoj se nalazi. Ali differentia specifica u odnosu na prethodna dva je što 

25  Niče smatra da se celokupna geneologija moralnog fenomena temelji na osećenju kriiv-
ice koji nastaje iz osećaja da smo drugome nešto „dužni“. Upor. Niče, Fridrih. Geneologija mora-
la, Dereta, Beograd, 2011, str. 205.

26  Gyllenhammer, Paul. “Shame and Virtue”,in: Emotional experiences, Ethical i social 
significance, p.77.

27  Upor. Aristotle, „Nichomachean Ethics“ in: Complete works of Aristotle, pp. 934.
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se socijalno osećanje stida javlja kada primetimo da se događa neka ne-
pravda u našoj zajednici, a mi delimično imamo mogućnost da u tome uče-
stvujemo. Čovek, kao biće zajednice osim dužnosti prema sebi ima duž-
nost i prema drugim ljudima. Nije reč o nekom psihilogizovanom, niti uti-
litarističkom pristupu. Naprosto, čovek je biće kome drugi na određen na-
čin kreiraju osnovne strukture identiteta. Drugi su deo nas samih. Zbog to-
ga čak i kada hoćemo ne možemo da u potpunosti budemo ravnodušni pre-
ma drugima. 28

Važno je naglasiti da za Sartra svakako ne postoji „idealno društvo“, 
niti potpuno pravedna zajednica. Iako naginje socijalističkim teorijama, 
dijalektička logika kojom se koristi može da se primeni na različite situa-
cije. On pokazuje da mi ljudi tražimo često savršenstvo u svetu kojega ne-
ma.29 Ipak, možemo da prepoznamo situacije u kojima valja pomoći dru-
gima. Socijani stid može da javi i kada generalno primetimo situaciju, a 
osećamo da smo u nemoći da pomognemo. Na primer jedna nacija može 
da se stidi za sopstvena zlodela posle izvesnog vremena. U tom kontekstu 
je on blizak kolektivnom osećanju krivice. On može da bude usmeren na 
širu zajednicu, ali može da bude usmeren i na određenu konkretnu situa-
ciju. U ovom socijalnom kontekstu njegova uloga može biti izrazito pozi-
tivna. Ukoliko se javi u situaciji gde imamo mogućnost da nešto učinimo 
da promenimo situaciju, on može biti veoma kontruktivan u usmeravanju 
našeg ponašanja da bi se došlo do željenog ishoda. Ukoliko se javi u ko-
lektivnom smislu, imamo mogućnost da radimo na tome da se neke greške 
ne ponove. Međutim, ako stid postoji u situacijama gde smo nemoćni da 
promenimo situaciju, negovanje i održanje ovog osećanja može biti izra-
zito destruktivno. Ono može usmeravati ponašanje osobe tako da izbega-
va situacije u kojima bi možda imala šansu da nešto nauči, i da eventualno 
izvuče poruku iz te i drugih situacija koje su usmerene na budućnost. Ako 
se stidimo zbog nečijeg ponašanja u koknretnoj situaciji, ovo osećanje mo-
že biti pozitivno jer će nam pomoći da ili pomognemo drugome da prila-
godi svoje ponašanje, ili da postavimo zdrave granice tako da izbegnemo 
situacije u koje neko može da nas dovede. Cilj osveštavanja funkcije ovog 

28  Patočka, Jan. Body, Community, Languge and World, Open Court, Chicago and La Sal-
le Ilinois 1998. p. 66.

29  Gyllenhammer, Paul. “Shame and Virtue”,in: Emotional experiences, Ethical i social 
significance, p.86.
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pojma svakako treba da bude u poboljšanju kvaliteta života, kako sopstve-
nog, tako i kvaliteta zajednice u kojoj živimo.30 

Zaključak

Osećanje stida se razmatra još od prvobitnih religijskih i filozofskih 
refleksija. Ono je slojevito osećanje i možemo ga razumeti u njegovoj 
mnogostrukosti samo ako razmatramo povesne obrasce njegovog pojavlji-
vanja. U Starom zavetu on nema pozitivnu funkciju, te se pokazuje da ovo 
osećanje nije nešto što čovek slobodnom voljom može izabrati, već da se 
ono na prvom sptupnju javlja kao nužan, urođen egzistencijalni aspekt čo-
vekove ličnosti. Sa druge strane, ovo osećanje je povezano sa osećanjem 
greha i krivice i u tom kontekstu možemo razmatrati i njegov etički aspe-
ct. Kao takvo ono ne mora nužno biti negativno vrednovano. Osećanje sti-
da ako se pravilno označi i prepozna može biti konstitutiovno za isprav-
ljanje određenih ponašanja ili promene sistema vrednosti kod pojedinca. 
Ipak, njegova presudna uloga se ogleda u zajednici. Ono što je zajednič-
ko najranijim religijskim predstavama, grčkim etičkim refleksijama i sa-
vremenoj teoriji jeste prepoznavanje da ovo osećnje igra veoma značajnu 
ulogu u zajednici. Hrišćanstvo je pokazalo da je zajednica čoveka sa dru-
gim ljudima, bližnjima, put do našeg spasenja i da se osećanje stida javlja 
upravo zbog našeg prvobitnog greha i “rascepa” sa božanskom prirodom. 
U tom kontekstu se razvija sram kako bismo postali dostojni boga ne samo 
u svojim namerama nego i u „očima drugih“. Tolstojeva podela na priro-
đeni, nasledni i lični greh veoma podseća na Satrtrovo razlaganjee stida na 
njegov egzistencijalni, etički i socijalni aspekt. Ono što je zajedničko ovim 
autorima jeste razmatranje izvora osećanja i njihove fundamentalne uloge 
u projekciji sopstva koja svoje ključne moment i stubove vrednosti zado-
biva u zajednici. Jedino ovom slojevitom podelom mi možemo obuhvati-
ti mnogostruku ulogu osećanja stida. Za Platona je reč o fundamentalnom 
osećanju koji nam pomaže da tvorimo zajednicu, za Aristotela je reč o stra-
sti čija je funkcija da usmerava naše ponašenje. Vremenom će se razmatra-
nje ovog pojma uobličiti i pokazati da svaki od aspsekata ima svoje mesto 
u društvu. Stoga, možemo zaključiti da ovo osećanje ne mora biti po se-
bi nešto ni pozitivno, ni negativno, nego da njegovu ulogu trebamo rekon-

30  Upor. Ricoeur, Paul. Onself as Another, The University of Chicago Press, Chicago- Lon-
don, 1992. p. 172.
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struisati u odnosu na kontekstualnu situaciju u kojoj se javlja, te pokazai 
da ni slika o sebi ni „pogled drugog“ nisu fundament za naše delanje, ne-
go da je istina uvek negde na sredini međuljudskih odnosa. Zbog toga mo-
žemo govoriti i o kolektivnom stidu i kolektivnoj krivici te preuzeti odgo-
vornost za određena neželjena ponašanja kako se ona ne bi više ponavljala.
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TANJA TODOROVIĆ31

SHAME PHENOMENON BETWEEN SELF 
IMAGE AND “THE EYES OF OTHERS”

Summary

 From psychological point of view we speak about importance of constructing 
healthy self-image in order to establish general health of personality by all means. Phi-
losophers, on the other side, emphasize that there is no possibility of totally isolation of 
the self-image without showing its construction in “the eyes of others”. This means that 
selfhood must be created in vacuum of intesubjective constellations where the posting 
of self-image is only conditionally autonomous. Shame phenomenon in this dialectical 
movement has a crucial meaning. This paper should try to underline how in this playing 
between subjective and intersubjective constructions one can project identity of selfhood. 
We should emphasize the shame phenomenon and its manifold roles by showing its exis-
tential, ethical and social position.

Key words: intersubjectivity, “in the eyes of others”, self-image, shame, subjectivity

31  University of Novi Sad, Faculty for Philosophy, tanja.todorovic@ff.uns.ac.rs



STEFAN ALEKSIN1

UTICAJ STIDA I PONOSA NA USPEH U STUDIRANJU

Rezime

U ovom radu se bavimo uticajem osećaja stida i ponosa na stepen uspešnosti studi-
ranja i uspešnog završetka ovog perioda u životu mladih. U okviru rada ćemo prezento-
vati neke teorijske postavke i empirijska iskustva autora zasnovana na njegovom indivi-
dualanom radu sa studentima i izazovima sa kojima se studenti susreću zbog naglašenog 
osećaja stida ili ponosa. Analitičkim pristupom osvetlićemo fiziološke i psihološke efekte 
ovih uticaja i sagledati neka u praksi autora primenjena rešenja usmerena u cilju preva-
zilaženja postojećih barijera.

Ključne reči: stid, ponos, studiranje, Mercedes model, uverenja, govor tela, emo-
cije.

Uvod

Svakodnevno smo svedoci uticaja mnoštva različitih faktora ekster-
ne i interne prirode na život i ostvarenja svakog pojedinca Kroz rad sa po-
jedincima koji se nalaze u različitim životnim fazama i bave različitim ak-
tivnostima koje trenutno zauzimaju najveći vremenski period u njihovim 
životima, dolazimo do uvida da interni faktori ostvaruju mnogo veći uticaj 
na kvalitet njihovog života i rada za razliku od eksternih faktora.2 Među 
internim faktorima zapažamo između ostalog posebno izražen uticaj ose-
ćaja stida i ponosa.

U ovom radu bavićemo se uticajem stida i ponosa konkretno na odre-
đenu grupu ljudi. To su ljudi čija je dominantna aktivnost u njihovim živo-
tima završavanje osnovnih akademskih studija u trajanju od četiri godine. 
Tokom rada razmatrat čemo kako globalno utiče osećaj stida i ponosa na 
živote ljudi uopšte, a potom i konkretno na sam uspeh u studiranju. Nave-
šćemo teorijske osnove od kojih polazimo i izložiti njihovo ispoljavanje u 
životima ljudi kroz iskustvo autora. Primeri koji su navedeni predstavljaju 
primere iz iskustva autora, kao i slučajevi koji su navedeni.

1  Novosadska škola prava i veština, alexin.stefan@gmail.com
2  Mada osobe mogu imati subjektivan utisak da je obrnut uticaj, odnosno da ek-

sterni faktori imaju mnogo veći uticaj na kvalitet njihovog života i rada.
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Učenje

Učenje je proces koji se lako i brzo prirodno dešava svakodnevno. 
Svakog dana mi: 

– učimo novo,
– ponavljamo i utvrđujemo staro, 
– povezujemo staro i novo, 
– dopunjujemo ono što već znamo. 
Ovo su neki osnovni elementi procesa učenja, osnovni tokovi putem 

kojih mi dolazimo do saznanja. I mi to sve radimo svakodnevno, sponta-
no i nesvesno da je to u stvari učenje. Ovde se postavlja jedno logično pi-
tanje: ako je učenje svakodnevni proces, što je onda toliko izazovno za je-
dan broj đaka i studenata?

Rekli bi smo da se odgovor na ovo pitanje krije u dve reči: spontano 
i zanimljivo. 

Jednostavno, mi učimo svakodnevno bez nekog formalizovanog na-
čina učenja, bez neke prisile da nešto moramo da naučimo na jedan odre-
đen način, da moramo definicije da znamo napamet, da moramo ovo ili 
da moramo ono. To je tajna koja se krije iza reči „spontano“. Kod sponta-
nog učenja se sve dešava bez nekih pravila i ukalupljivanja u učenju. Sit-
nica ovde, mrvica tamo, još jedan deo puzle onde, ... i za čas usvojimo ne-
što složenije. Za razliku od toga, u skolama i fakultetima sistem učenja je 
drugačiji, kao i sistem provere znanja. U praksi znanje se proverava tako 
što nešto znaš da uradiš ili je potrebno da još nečim ovladaš da bi uradio, 
ili ti je samo potrebna vežba. Za razliku od toga, u formalizovanim institu-
cijama imamo usmena ispitivanja sa kriterijumima koji su postavili autori-
teti na način na koji su to oni želeli, ili pismena ispitivanja gde odgovara-
mo na pitanja, ili rešavamo testove sa a-b-c-d odgovorima ili dopunjava-
mo izostavljene reči u rečnici. Moramo se složiti da je ipak izazovno za-
pamtiti svaku reč u jednoj rečenici.

Druga reč je „zanimljivo“. Stvarno, svakodnevno učenje jeste zani-
mljivo jer mi učimo samo ono što je nama interesantno i što nas zanima. 
U svakodnevnom učenju mi određujemo plan i program i spisak predmeta 
koje izučavamo u životnoj školi. Naravno, i kada se dešava da savlađuje-
mo nešto što nam je van spiska poželjnih i interesantnih stvari, uvek se na-
đe neko ili nešto ko ili šta nam to učenje učini zanimljivim i prijemčivim. 
I tako ponovo ostvarujemo lakoću i zanimljivost u učenju. Za razliku od 
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toga u obrazovnim institucijama spisak predmeta obuhvata i predmete ko-
ji su na dnu liste našeg interesovanja. Dešava se da neki studenti upišu ne-
ke fakultete samo zato da bi izbegli dalje izučavanje predmeta kojih su se 
gnušali u srednjoj školi. Tako imamo primer studenata sa kojima smo ra-
dili i koji su saopštili da su upisali pravo samo da bi pobegli od matema-
tike. Na žalost, kasnije ih je dočekalo razočarenje: i na pravnom fakultetu 
ima računanja. Pored toga, način na koji se pojedini predmeti prezentuju 
od strane stručnih lica odstupa od načina na koji bi studenti bili motivisa-
ni da dolaze na predavanja. Prisutna je i praksa da se studenti primoraju na 
dolazak na predavanja i vežbe uslovljavanjem dobijanja potpisa na kraju 
semestra njihovom prisutnošću na predavanjima i vežbama. Rekli bi smo 
da je ova mera pre odraz zanimljivosti predmeta i načina njegovog izla-
ganja nego stvarne želje studenata da posećuju ta predavanja. Pored toga, 
tu je i iluzija izbora smerova i iluzija izbora izbornih predmeta, što tako-
đe utiče na stepen zanimljivosti onoga što se studira. Smerovi imaju kvote 
studenata koje se upisuju, a najpre se popunjavaju smerovi koji su najlakši 
za završtiti ili najprofitabilniji trenutno. Kada se kvota popuni višak stude-
nata se prebacuje na druge manje popularne smerove. Usled ovoga, često 
studenti koji bi baš to želeli da studiraju ili su nadareni za taj smer bivaju 
prinuđeni da studiraju nešto drugo što im je teže ili manje privlačno. Kada 
je u pitanju iluzija izbora izbornih predmeta, reč je o tome da studenti mo-
gu da biraju između dva unapred ponuđena što je daleko od toga da imaju 
slobodu i širinu izbora. U takvim situacijama prisutna je taktika izbora šta 
je lakše položiti ili biranje manjeg od dva zla. Kao što vidimo, i ovde zani-
mljivost u studiranju pada na ispitu.

Sve ovo dovodi do formiranja određenih misli u glavama studenata 
koje zavisno od mentalnog sklopa i mentalne jačine variraju od osobe do 
osobe. Te misli mogu ozbiljno narušiti samopouzdanje i veru u sebe oso-
be, ili mogu biti usmerene na zaštitu sebe pred rezultatima i izazovima koji 
prete da poljuljaju i izobliče sliku o sopstvenoj sposobnosti. Kada odu da-
leko, ove misli mogu voditi u pravcu stida i srama s jedne strane, ili u prav-
cu ponosa i gordosti s druge strane. Više o mislima i njihovom uticaju na 
osećanje stida i ponosa bavićemo se dalje u nastavku ovog rada.

Kako učimo? 
U svakodnevnom životu učimo na razne načine:
– praktikujući
– vežbajući
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– čitajući iz knjiga
– ponavljajući
– posmatrajući druge (case study)
– slušajući treninge i predavanja
– gledajući video zapise
– rešavajući izazovne situacije, itd
Za razliku od ovoga, u obrazovnim institucijama učenje se najčešće 

svodi na dva načina: 
– čitajući iz knjiga i
– ponavljajući. 
Kada se ova dva načina usporede sa obiljem načina za učenje u sva-

kodnevnom životu ponovo nam postaje jasno što studiranje kod većine 
studenata stvara otpor i lošije rezultate. Kad kažem „većine“ tu mislim i 
na velik broj studenata koji sebe jednostavno prisile da uče mada oseća-
ju otpor prema načinu učenja i ispitivanja. Međutim, pored njih postoje i 
oni studenti koji previše vole sebe da bi se silili na nešto što im stvara ose-
ćaj iscrpljenosti i bepomoćnosti. Praksa pokazuje da je primetno mali broj 
studenata kojima samo učenje na ova dva načina odgovara. Iskreno misli-
mo da kada bi i tom malom broju studenata ponudili i omogućili da proba-
ju druge njima prijemčivije načine učenja da bi i oni prešli na nešto što im 
je zanimljivije i bliže.

U ovakvoj situaciji uticaj stida i ponosa na sam proces i rezultate u 
studiranju samo povećava kumulativni efekat stvoren napred navedenim 
izazovima. Detaljnije o stidu i ponosu i njihovom uticaju na samu osobu 
pozabavićemo se u nastavku ovog rada.

Ponos

Prema našem mišljenju ponos je specifičan osećaj sopstvene snage i 
sposobnosti, doraslosti svim dotadašnjim izazovima, osećaj sopstvene mo-
ći i dostojanstva, osećaj za svoju ličnost i svoju vrednost. Jednostavno po-
nos jača samopouzdanje koje sa svoje strane postaje izvor i temelj ponosa.

Kada je reč o ponosu istakao bih da po našem zapažanju postoje dve 
vrste ponosa:

– ponos koji pomaže lični razvoj i
– ponos koji blokira lični razvoj
Kakav je to ponos koji pomaže lični razvoj?
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To je vrsta ponosa koji podstiče, koji je usmeren na postizanje želje-
nih rezultata i kod koga je osoba svesna svog dostignutog stepena razvo-
ja u pojedinim oblastima ključnim za samo učenje / studiranje, i kod ko-
ga osoba želi da poradi na oblastima u kojima je stepen razvoja manji od 
potrebnog i/ili poželjnog kako bi dovela sebe u stanje koje joj omoguća-
va, olakšava postizanje željenog cilja. Kada govorimo o ovoj vrsti ponosa 
mi u stvari govorimo o pitanju potrebe i časti da se željeni rezultati ostvare 
/ postignu na etičan, moralno prihvatljiv, kako za dotičnu osobu tako i za 
njenu okolinu (koja je njoj značajna) prihvatljiv način. Ovaj ponos u veli-
koj meri podseća na tradicionalno japansko shvatanje i ponašanje prisutno 
kod japanske ratničke klase – samuraja, kod kojih je izvršenje zadatka na 
prihvatljiv način bilo pitanje časti. 

Ovde pravimo razliku izmedju „ostvarenja“ i „postizanja“. Po našem 
mišljenju „ostvarenje“ se odnosi na rezultat i samo rezultat pri čemu se 
manje vodi računa o načinu na koji se rezultat ostvaruje. Odgovarajući ci-
tat bi bio: „Cilj opravdava sredstvo“. Pošto je kod „ostvarenja“ bitan samo 
rezultat, samim tim u današnje vreme može biti potpuno odvojeno od „po-
stizanja“. „Postizanje“ se samo po sebi odnosi na proces koji dovodi do že-
ljenog rezultata i pri tome obuhvata i sam rezultat. Razlika je u tome što se 
kod „postizanja“ vodi računa o samom postupka, o njegovoj moralnoj pri-
hvatljivosti kako od strane okoline tako i od strane same osobe.

Kakav je to ponos koji blokira lični razvoj?
Za razliku od gore navedenog ovo je vrsta ponosa koji „guši“, kod ko-

ga je osoba takodje usmerena na rezultate i pored toga je još više usmerena 
na samu sebe u smislu svoje ličnosti i imidža koji prikazuje svojoj okolini. 
Kod ove vrste ponosa osoba može biti svesna dostignutog stepena razvo-
ja u pojedinim oblastima ključnim za samo učenje / studiranje i isto tako 
može biti potpuno bez svesti o tome jer je njena slika koju prikazuje oko-
lini mnogo bitnija od stepena razvijenosti pojedinih sposobnosti tako da je 
lišena potrebe obraćanja pažnje i posvećivanja radu na ovakvim delovima 
svojih kompetencija. Ukoliko je svesna manje od zadovoljavajućeg stepe-
na razvoja u pojedinim kompetencijama potrebnim i poželjnim za uspeš-
no studiranje ona jednostavno to ostavlja na stranu pokušavajući da ih sa-
ma razvije ili jednostavno premosti na neki drugi način. Ovo „premošća-
vanje“ dovodi do toga da je osoba manje zainteresovana za etičnost i mo-
ralnost samog procesa putem kojeg dolazi do željenog cilja jer joj je ipak 
najbitnija slika koju prezentuje sebi i svojoj okolini. 



232 Stefan Aleksin

Kao što se može zapaziti, i kod ovog ponosa je od velikog značaja 
uticaj okoline jer i u jednom i u drugom slučaju imamo prisutan jak uticaj 
društva,3 okruženja koji služe kao motivacioni faktor za postizanje zacrta-
nog. Razlika je što u slučaju prve vrste ponosa osobi je podjednako važ-
na slika koju ima i pred sobom i pred drugima koji su od značaja za sa-
mu osobu. Ovo su, rečeno jezikom transakcione analize, značajni drugi. U 
drugom slučaju osobi je čak od većeg značaja slika koju prezentuje drugi-
ma u odnosu na onu koje može biti i sama svesna, i iz tog razloga kod ove 
osobe je veća usmerenost na sam cilj a manja na proces dolaska do njega. 
Iz tog razloga osoba može biti svesna svog manjeg stepena razvoja u po-
jedinim kompetencijama od poželjnog i/ili potrebnog i isto tako može te-
žiti i teži da tome pridaje manji značaj koji može ići i ka potpunom zane-
marivanju, uz eventualnu usmerenost da te kompetencije sama razvije ili 
ih jednostavno „premosti“.

Ovde bismo istakli da obe vrste ponosa, bez obzira u kojoj su meri 
prisutne moguće je uz odgovarajuću asistenciju pravazići brižljivim pri-
stupom samoj osobi i njenim izazovima i usaglašenim radom sa samom 
osobom.

Stid

Kod stida je, prema našem mišljenju, interesantna pojava mentalne 
klonulosti osobe. 

Uporedili bismo stid sa parazitom koji živi u svom domaćinu i polako 
ga uništava pri tom vodeći i sebe i domaćina prema smrtnom kraju. Upra-
vo ovo stid radi sa svojim nosiocem: unazađuje ga i uništava, oduzima do-
stojanstvo i moć, umanjuje i oduzima samopouzdanje, umanjuje i uzima 
životnu radost, odvaja od punine života i vodi prema životu punom stra-
ha, životu punom sumnje u sebe, zaziranja od okoline, od reakcije drugih.

Zavisno od toga koliko je osoba zahvaćena infekcijom stida, njeno za-
ziranje od drugih može da se kreće od zaziranja od pojedinaca iz određe-
ne grupe (npr. zaziranje od profesora, članova porodice, kolega, drugova 
/ drugarica, vršnjaka...) do zaziranja od bilo koga. Ovo zaziranje se tako-
đe može kretati od zaziranja od osoba koje poštuje (npr. profesori, uspešne 
koleginice i kolege...) i kojima možda i želi da se dopadne ili bude prime-
ćena od njihove strane (npr. roditelji, rođaci, potencijalni partner...), do za-

3  http://milivojevic.info/ponos/ (pristup sajtu: jul 2020. godine)
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ziranja od bilo koje osobe bez obzira na značaj za nju, bez obzira na uzrast, 
pol, društveni status...

Isto tako, zavisno od stepena zahvaćenosti stidom mogućnost samo-
pomoći same osobe4 opada što je stepen „inficiranosti“5 veći krećući se 
prema stanju potpune paralisanosti po tom pitanju i potpune pomirenosti 
sa tim stanjem i njegovog prihvatanja kao datosti koja je oduvek postoja-
la, tu je i biće prisutna do kraja života. Osoba kao da postaje slepa za uo-
čavanje da postoje osobe koje žive potpuno drugačijim i ispunjenijim ži-
votom u odnosu na nju. Ovo je doduše i lako shvatljivo s obzirom na ču-
venu izreku: Kuda ide vaš fokus tamo ide i vaša energija. Jednostavno, fo-
kus osobe je na tome da je tako kako jeste i samim tim podsvesno se usme-
rava na pronalaženje dokaza i tumačenja koje će njeno shvatanje i zapaža-
nje da podrže i učvrste.

Ono što je stidu zajedničko sa ponosom jeste društveni uticaj, odno-
sno uticaj okoline6. Dok osoba pod uticajem ponosa okolinu i njene reakci-
je doživljava kao stimulišuće, osoba pod uticajem stida okolinu i njene re-
akcije doživljava kao destimulišuće, preplavljujuće i jednostavno pod uti-
cajem sopstvenog uma ima subjektivan utisak da je van mogućnosti i spo-
sobnosti da se nosi sa tim uticajem. Dok se osoba pod uticajem ponosa bri-
ne za sliku koju će okolina da ima o njoj u želji da ta slika bude što pozitiv-
nija, osoba pod uticajem stida želi potpuno drugačiju sliku – sliku nevidlji-
vosti. Sliku na kojoj nje nema. Ona želi da bude nevidljiva, da se kreće bez 
primećivanja, a ukoliko se svetlost pažnje usmeri na nju ona jednostvano u 
tom trenutku želi da nestane, propadne u zemlju, pobegne. 

Iz ovoga se može steći utisak da ona želi da pobegne od svih. Možda 
pod većim uticajem stida. Međutim, kada je taj uticaj blaži ona želi da bu-
de prisutna, s tim što je želja za prisustvom u obliku i na način da bude što 

4  Bilo u smislu da pomogne sama sebi:
– putem razgovora sama sa sobom,
– da traži i čita literaturu koja se bavi njenim izazovom, 
– da gleda emisije i priloge na tu temu, 
– da se obrati osobi od poverenja za pomoć,
– da se obrati osobi stručno osposobljenoj da pruži potrebnu pomoć, itd.
5  Izraz „inficiranost“ koristimo kao metaforu kako bi ukazali na relativnost samog oseća-

ja u smislu da on može i ne mora nekada da se stvori i isto tako može i ne mora da se izgubi, a to-
kom njegove prisutnosti stepen njegovog uticaja odstupa od konstante. Po mišljenju i iskustvu au-
tora stid se ponaša analogno prehladi.

6   Milivojević Z (2000): „Emocije“, Novi Sad, Prometej (str. 395)
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manje primetna, po mogućstvu potpuno van domašaja bilo čije pažnje po-
klonjene na bilo koji način pod bilo kojim uslovima, čak i kada je poklo-
njena od osoba sa kojima se dobro slaže i u čijem prisustvu se dobro oseća. 

Pod ovim podrazumevamo da će osobi pod uticajem stida biti veoma 
tegobno da bude u centru pažnje bilo da je tu dospela zbog svojih uspeha bi-
lo zbog eventualnih grešaka. Uspeh ili greška za nju su jednostavno uzroci 
iste situacije koja stvara manjak prijatnosti – obraćanje pažnje na nju.

Da li ovo automatski znači da su osobe pod uticajem stida manje uspeš-
ne? Apsolutno ne. Osobe pod uticajem stida i te kako mogu biti uspešne, 
naročito kada izvršavaju zadatke koje obavljaju samostalno. One mogu bi-
ti veoma uspešni studenti sa veoma visokim prosekom. Ovo se jednostav-
no odnosi na činjenicu da će takve osobe veoma teško da zatraže potreb-
nu pomoć od drugih, već će težiti da nekako izazove na koje naiđu reša-
vaju same. Kada je u pitanju učenje na primer, umesto da se obrate profe-
soru, asistentu, koleginici, kolegi, nekom prijatelju vezano za neko ispitno 
pitanje ili deo ispitnog pitanja, a koje im je maglovito po pitanju razume-
vanja, oni će najčešće da nauče napamet to ispitno pitanje ili deo ispitnog 
pitanja, ili će ga jednostavno preskočiti čineći na taj način samo štetu sebi.

Mercedes model

Kako bismo jasnije sagledali uticaj stida i ponosa na bilo koju osobu, 
poslužit ćemo se Mercedes modelom iz neuro-lingvističkog programira-
nja7 koji glasi: um, emocije i fiziologija čine celinu.

Izvor: Slideshare.net 8

7 Skraćeno NLP
8 https://www.slideshare.net/MarsdenTherapy/introducing-neuro-linguistic-pro-

gramming (pristup sajtu: jul 2020. godine)
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Ovaj model se takođe može naći i u sledećim oblicima: 
– misli, emocije i ponašanje,
– misli, emocije i aktivnosti,
– misli, emocije i telo (odnosno govor tela). 
Postavlja se logično pitanje koje su razlike između ovako predstav-

ljenih modela, mada u bilo kom od ovih oblika model prezentuje suštin-
ski isto.9

Jednostavno um je izvor i proizvođač misli. Misli nastaju u umu i sa-
mim tim povratno utiču i na sam um, dovodeći ga u stanje koje pogoduje 
daljem produkovanju i učvršćivanju već postojećih misli. Ova povratna 
veza se najbolje može predstaviti na pravoj sa spiralom koja kreće iz jed-
ne tačke (koja bi bila centar prave) i može ići u dva smera. Ta jedna tačka 
iz koje kreće je sam um, dok smerovi u kojima kreće mogu biti u plus (duž 
x+ ose) ili minus (duž x- ose) zavisno od toga da li su misli fokusirane na 
pozitivno ili na negativno. Spiralin početak je u nultoj tački odnosno tački 
uma, i kako se kreće u bilo kom od ta dva smera tako se širi i jača. Šta to u 
stvari znači? To znači da kako um produkuje jednu vrstu misli, recimo po-
zitivne, tako te misli povratno utiču na um modifikujući ga u pravcu da se 
fokusira i interpretira u pravcu pozitivnih tumačenja i shvatanja po merili-
ma osobe. Takav um samim tim produkuje kroz svoju funkciju još više po-
zitivnih misli koje svojim nastajanjem još više utiču na um jačajući njegov 
fokus u pravcu pozitivnosti u zapažanjima i tumačenjima. I tako se uzaja-
mni uticaj dalje nastavlja. Naravno, ovo se isto dešava i sa produkcijom 
negativnih misli. Iz razloga ove uzajamne povezanosti i međusobnog uti-
caja, ova dva termina (um i misli) se u NLP-u često koriste kao sinonimi. 

Izvor S.A. 10

9 https://nlpinthenw.teachable.com/courses/nlp-allsorts/lectures/2351046 (pristup 
sajtu: jul 2020. godine)

10 Grafikon je isključivo delo autora rada
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Ponašanje, aktivnosti, fiziologija i telo su takođe uzajamno povezani 
pojmovi. Ponašanje je od ova četiri pojma pojam najvišeg nivoa uopšteno-
sti koji kao zajednički imenioc skupa obuhvata sve ostale elemente skupa, 
a to su aktivnosti, fiziologija i telo. Ponašanje se manifestuje kroz aktivno-
sti, kroz fiziologiju i kroz telo osobe, a isto tako i utiče i na aktivnosti, fi-
ziologiju i telo, odnosno utiče na normalno funkcionisanje jednog organiz-
ma kao i na njegovo fizičko stanje odnosno stanje njegovog tela kao i na 
aktivnosti koje taj organizam preduzima. I ovde je takođe prisutna povrat-
na veza između ovih pojmova. Naime, funkcionisanje organizma utiče na 
samo telo osobe, a preko njega i na aktivnosti koje je ta osoba odnosno nje-
no telo sposobno da preduzme i sprovede. Takođe, aktivnosti koje se pre-
duzimaju i sprovode povratno utiču na stanje tela kao i na njegovo funk-
cionisanje i na funkcije unutar njega. I isto tako, telo koje ima neko ošte-
ćenje bilo da je privremenog (kao npr. prelom od pada sa drveta) ili traj-
nog karaktera (kao npr. nedostatak nekog uda, recimo ruke) svojim ošteće-
njem utiče na funkcije koje je organizam sposoban da izvede i na unutraš-
nje funkcije organizma, i isto tako na aktivnosti koje je to telo sposobno da 
preduzme. Iz svega gore navedenog takođe se jasno vidi da je i ovde pri-
sutna uzajamna povezanost i povratna sprega.

Vratimo se sada na sam model i njegovu poruku. 
Ovaj model nas uči sledeće:
– da misli koje kreiramo utiču na naše emocije (stid i ponos),
– emocije utiču na fiziologiju, 
– a fiziologija utiče na naše misli,
– misli utiču na emocije (stid i ponos), itd
Kao što se vidi i ovde je prisutan pun krug, odnosno zatvoren krug u 

smislu uzajamne povezanost sastavnih delova modela koja je kako smo vi-
deli ranije takođe prisutna i na dubljem nivou – u okviru samih sastavnih 
delova modela. 

Takođe, kao što je prisutna u okviru samih sastavnih delova modela, i 
ovde je prisutna povratna veza koja se manifestuje na sledeći način: 

– misli utiču na fiziologiju,
– fiziologija utiče na emocije (stid i ponos), 
– a emocije (stid i ponos) povratno utiču na misli,
– da bi misli ponovo dalje uticale na fiziologiju…
Iz navednog možemo primetiti da je i kod povratne veze prisutan 

princip kruga i trajnog kretanja.
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Iz svega ovoga se mogu izvući osnovne pouke modela:
– sve je uzajamno povezano
– sve uzajamno utiče jedno na drugo
– povratna sprega je prisutna
– uticaj se ostvaruje u jednom i drugom smeru
– uticaj se ostvaruje po principu kruga
– princip trajnog kretanja u jednom ili drugom smeru je prisutan

Izvor S.A.11

Da primenimo sada ovaj model na osećaj stida ili ponosa. Bilo da je 
reč o jednom ili drugom osećaju ovaj model nas uči da je redosled isti. U 
umu se rađa misao koja svojim sadržajem aktivira i utiče na emociju koju 
osoba proživljava. Kroz proživljavanje i osećanje ta emocija utiče na po-
našanje osobe u smislu aktivnosti koje preduzima, telesnog stava i govora 
tela, kao i same fiziologije. S svoje strane ponašanje u smislu aktivnosti, 
telesnog stava i govora tela i fiziologije dalje utiče na generisanje novih 
misli u pravcu u kom je već bila usmerena prethodna misao. I tako u krug...

Naravno, ovaj model nas uči da postoji mogućnost kako možemo da 
prekinemo ovo kružno kretanje, ovu spiralu. Veoma je jednostavno i učin-
kovito. Interrupcijom bilo koje od ove tri komponente koje učestvuju u 

11  Grafikon je isključivo delo autora rada
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kružnom toku prekidamo kružno kretanje. Jednostavno, dovoljno je na-
praviti izmenu: 

– bilo u telesnom stavu i govoru tela,12

– bilo promeniti emociju koja se trenutno proživljava ili 
– zaustaviti i promeniti tok misli ili zaustaviti kreiranje i/ili zameniti 

trenutnu misao koja se kreira u umu kako bi došlo do prekida spirale. 
Koja od ove tri komponente će biti predmet interrupcije zavisi od sa-

me osobe i od toga čega je najviše svesna (odnosno šta joj je najlakše da 
osvesti), i na šta joj je najlakše da izvrši uticaj i promenu. Naravno, mogu-
će je paralelno izmeniti i bilo koje dve, ili čak sve tri komponente kada je 
osoba u mogučnosti da ih osvesti i da svesno izvrši uticaj na njih. Među-
tim, nekako je najlakše (a i sasvim dovoljno) većini osoba da osvesti i iz-
vrši uticaj na samo jednoj od tri komponente.

Uverenja (samogovor)

Prema našem mišljenju, uverenja su specifična vrsta misli koja nasta-
ju iz tendencije da se stvori neka osnova, neke smernice, neka prečica, ne-
ka pravila na osnovu kojih će osoba lakše da funkcioniše u svakodnevnom 
životu i kojih će se držati kako bi lakše išla kroz život i predupredila mogu-
će situacije koje umanjuju osećaj prijatnosti osobi. Odnosno uverenja na-
staju iz potrebe osobe da zaštiti sebe od uticaja okoline koje osoba precipi-
ra kao negativne uticaje na nju. 

Uverenja najčešće nastaju na sledećim osnovama:
– prethodna iskustva (bilo da su pozitivna ili negativna)
– iskustva drugih (bilo da su pozitivna ili negativna)
– nasleđena uverenja iz primarne porodice (otac, majka, braća, sestre)
– usvojena uverenja od značajnih drugih (npr. profesori, nastavnici, 

ujaci, ujne, tetke, teče, komšije, treneri, filmski glumci, govornici,...)
– pohvale i kritike bilo da potiču iz primarne porodice ili od značaj-

nih drugih
– pretpostavki
– navika
– fokusiranjem samo na pozitivno ili samo na negativno sagledavanje 

situacija, ljudi i dešavanja
12 https://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_may_shape_

who_you_are (pristup sajtu: jul 2020)
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– bez bilo kakvog iskustva, po sistemu „palo mi na pamet“
– analizom na osnovu ranijih iskustava i iskustava drugih, i zaključi-

vanjem (bilo da je fokus na pozitivno ili na negativno orijentisan)...
Ovde bismo takođe istakli da uverenja delimo na dve grupe:
– pozitivna, odnosno podržavajuća uverenja za osobu
– negativna, odnosno otežavajuća ili blokirajuća uverenja za osobu
Prema našem mišljenju pozitivna, odnosno podržavajuća uverenja su 

uverenja koja osobi jačaju samopouzdanje, uverenost u sebe i svoje spo-
sobnosti da se živi i ostvari uspeh u životu, u svoju „srećnu zvezdu“. Ona 
pružaju osobi osećaj sigurnosti i zaštićenosti od štetnih uticaja dešavanja i 
drugih. Primeri za pozitivna uverenja su:

– „Ja uvek uspevam da se snađem u svakoj situaciji“
– „Uvek mogu da zaradim novac“
– „Svi ljudi su dobri“
– „Sve što se dešava je uvek dobro za mene“
– „Gde god da krenem svuda me lepo dočekaju“
– „I da ništa ne učim za 6 uvek znam“
– „Meni novac dolazi lako kad god mi zatreba“
– „U svakoj situaciji plivam kao riba u vodi“
Za razliku od pozitivnih, podržavajućih uverenja, negativna odnosno 

otežavajuća ili blokirajuća uverenja prema našem iskustvu osobu „drže u 
mestu“ odnosno unazađuju je u napredovanju i ostvarivanju boljeg i kva-
litetnijeg života. Ova uverenja su najčešće kreirana sa namerom da zaštite 
osobu od nekih po nju negativnih dešavanja i ljudi, odnosno da preduprede 
moguća dešavanja i susrete sa nekim osobama koje osoba intrepretira kao 
negativne po nju samu. Neki od primera negativnih uverenja su sledeći:

– „Nikada neću položiti ispit iz matematike“
– „Jednostavno sam glup za fiziku“
– „Moj deda je bio debeo, moj tata je debeo, ja sam debeo. Jednostav-

no to ne mogu promeniti“
– „Takav sam kakav sam. Ne mogu da se promenim“
– „Svi su moji takvi. Ne mogu ni ja biti bolji“
– „Nikad ništa nisam ostvario dok se nisam dobro namučio“
– „Za vredne stvari se moraš boriti“
Po pitanju ove podele postoje podeljena mišljenja u praksi među ko-

legama. Neki se slažu sa ovom podelom, a neki smatraju da su sva uvere-
nja ograničavajuća. Po nama, istina je negde u sredini. Odnosno, na ovom 
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svetu sve je podložno promeni, odnosno trajnost kao činjenica jednostav-
no još uvek čeka na to da bude dokazana. Polazeći od toga, smatramo da 
svi koji se bave mislima i uverenjima bi učinili dobro ukoliko bi uvek ima-
li na umu jednu važnu činjenicu: uverenja koja su nekad bila podržavaju-
ća, u nekom trenutku mogu postati ograničavajuća, i isto tako uverenja ko-
ja su nekad bila ograničavajuća u nekom trenutku mogu postati za osobu 
podržavajuća.

Primer uverenja koje je nekada bilo podržavajuće pa postalo ograni-
čavajuće: 

„Nikad ne razgovaraj sa nepoznatom osobom“. Ovo je bilo veoma 
korisno uverenje kada ste bili mali jer vas je moglo spasiti od raznih situ-
acija koje bi mogle veoma loše da se završe po vas. Naravno, kada odra-
stete, jedno ovakvo uverenje može postati velika prepreka da dodjete na in-
tervju za posao, ili da se snađete u novoj okolini gde se prvi put nalazite 
bez ikog koga poznajete pored vas a ko bi služio kao bajpas da se premo-
sti i zaobiđe uticaj ovog uverenja.

Primer uverenja koje je nekada bilo ograničavajuće a sada je posta-
lo podržavajuće:

„Ako se voziš autobusom bez karte kazniće te čika kondukter“. Koli-
ko puta smo samo propustili kada smo bili deca da se provozamo autobu-
som dve stanice sa drugarima jer smo se bojali da će nas uhvatiti i kazniti 
čika kondukter jer se vozimo bez karte. To je stvarno bilo ograničavajuće. 
Mada, iskreno, još nisam video konduktera ili vozača u gradskom autobu-
su koji je klince iz prvog, drugog ili trećeg razreda izbacio iz autobusa jer 
su se vozili bez karte. Sada, kada smo odrasli, ovo ograničavajuće uvere-
nje je stvarno podržavajuće jer je uvek bolje platiti kartu 65 din. ili ići peš-
ke, nego platiti par hiljada dinara kazne.

Iz gore navedenih primera možemo videti da su uverenja u stvari ge-
neralizacije pojedinih misli. To su najčešće misli koje su nekoliko puta do-
živele „potvrdu u praksi“, ili bar osoba na osnovu svog već ranije spome-
nutog fokusa bilo na pozitivno ili na negativno, dešavanja i ponašanja in-
terpretira i sagledava kao potvrde tih misli. Na osnovu tih „potvrda isprav-
nosti“ te misli jačaju, pretvaraju se u uverenja, i lagano ukorenjuju u sve-
sti i načinu razmišljanja osobe. Uverenja, kao i sve druge generalizacije, 
najlakše možemo prepoznati po karakterističnim rečima, rečima koje vo-
de u ekstreme kao što su: „svi...“, „svako...“, „uvek...“, „svuda....“, „svaki 
put....“, „nikada...“, „ništa...“, „kad god...“, itd.
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Kada se govori o uverenjima, ovde bi smo naglasili još jednu veo-
ma značajnu činjenicu. Uverenja su sadržaj bez definisane količine, dubi-
ne i granica. Naime, uverenja su stalno u pokretu. Stalno se stvaraju i jača-
ju nova i nova uverenja, i gube na snazi i postepeno poništavaju neka sta-
ra. Naravno, ima tu i uverenja koja nas prate veći deo života ili čitav život, 
međutim ono što bi smo ovde istakli je to da uverenja su bez neke granice 
u smislu: imam 1000 uverenja i to mi je dosta. Takođe, mogućnost da se 
rešite svih svojih uverenja tako što ćete raditi na njima i jedno po jedno ih 
razrešiti je takođe van opticaja. Ova mogućnost je van opcije jer se, kako 
smo već spomenuli, stalno stvaraju nova. 

Uverenja se stvaraju na dva načina:
1) podsvesno
2) svesno
Najčešće uverenja kreiramo spontano i podsvesno, lagano i bez pom-

pe. Ona postepeno menjaju i uobličavaju naš život, skoro neosetno. Jedno-
stavno se pojavi neka misao koja doživi par puta spontanu potvrdu u na-
šem životu. A potom lagano otklizi u našu podsvest gde se pretvori u ne-
svesni, automatski program po kojem se ponašamo u određenim situacija-
ma ili reagujemo spontano na neka ponašanja. 

Takođe, uverenja možemo i svesno da kreiramo, donoseći svesnu odlu-
ku da ćemo se od sada ponašati na određeni način, reagovati na neka pona-
šanja na novi izmenjeni način koji nam više odgovara, sagledavati dešavanja 
u životu na određeni način. Potom se svesno fokusiramo na tu odluku i uvež-
bavamo novi način ponašanja ili razmišljanja. Posle dovoljnog broja ponav-
ljanja i svesnog uvežbavanja ova odluka dovodi do formiranja novog uvere-
nja, novog nesvesnog ponašanja, novog programa koji je takođe pohranjen 
u podsvesti i koji je zamenio neko staro uverenje. Čovek je sasvim dovoljno 
moćan da ovako nešto izvede, i to je nešto što je dokazano u praksi.

Kako najlakše sagledati uverenje i njegov uticaj?
Uticaj nekog uverenja najbolje možemo sagledati kada gledamo ve-

ći period vremena (recimo 5 ili 10 godina), ili ukoliko pogledamo uspehe 
koje je osoba ostvarila na nekim svojim životnim planovima u nekom pe-
riodu. Pri tom ćemo uočiti izvesne obrasce odnosno pravilnosti u ponaša-
nju ili delovanju. Ono što se nalazi dublje, iza tih obrazaca ili pravilnosti 
je uverenje koje podsvesno vodi tu osobu.

Generisanje misli odnosno uverenja predstavlja početni korak u krei-
ranju osećaja stida ili ponosa u nekoj osobi.
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Govor tela

Treća komponenta Mercedes modela predstavlja telesni stav i govor 
tela. 

Zbog čega nam je govor tela značajan? 
Govor tela i telesni stav nam je značajan jer oslikava emocije pohra-

njene u telu osobe ili emocije koje su u dužem vremenskom periodu de-
lovale na osobu u smislu njihovog ponovnog i ponovnog proživljavanja 
ili potiskivanja. Naše emocije ostavljaju tragove i oslikavaju se u i na na-
šem telu. 

Pri tom ističemo da ovo važi samo za emocije koje ostaju pohranjene, 
potisnute, nedovoljno proživljene u telu osobe. Rečeno jezikom Transak-
cione analize, ovde govorimo na neki način o skupljanju markica. Među-
tim, skupljanje markica ima svoj kraj, odnosno svaka osoba na ovom sve-
tu ima granicu do koje skuplja markice. Ta granica je individualna i razli-
kuje se od osobe do osobe. 

Kako bi demonstrirali efekat potiskivanja emocija koristićemo me-
taforu vulkana u sledećem misaonom eksperimentu. Zamislite vulkan. U 
njemu je užarena lava koja se ubrzano penje kroz unutrašnjost grotla i te-
ži da eruptira napolje. Da eruptira kroz otvor u visinu i oslobodi snagu i 
energiju koja je stvorena nekim prirodnim procesima unutar do tada usnu-
log džina. A onda zamislite da trenutak pre nego što će lava izbiti vi stavi-
te čep na otvor vulkana. Vrelina vazduha, užarenost lave, isparenja iz du-
bine zemlje stvaraju pritisak koji umesto da se oslobodi odjednom je spu-
tan čepom. I dok čep sputava oslobađanje, zamislite da čep nabijete što du-
blje možete u grotlo vulkana u želji i nameri da budete sigurni da ćete spre-
čiti erupciju. Ovo i ovako tešku situaciju otežava još više. Lavi je i ovako 
tesno u unutrašnjosti vulkana, oslobođeni gasovi žele da izbiju napolje i 
čep u početku samo zaustavlja njihovo napredovanje. Nakon nabijanja če-
pa, još više se smanjuje već i onako popunjen i tesan prostor unutar vulka-
na povećavajući prisutan ukupni pritisak. Šta mislite šta će se desiti? Ra-
deći ovaj misaoni eksperiment verovatno ćete doći do dva moguća rešenja:

– lava će izbiti čep i eruptira van
– zidovi vulkana će popustiti, vulkan će se raspasti => lava će pono-

vo eruptirati van
Kao što vidite, oba rešenja imaju nešto zajedničko i oba vode u istom 

pravcu: lava će uraditi ono što joj je od početka bila namera. Osloboditi 
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se. Međutim, u ova dva rešenja postoji i značajna razlika. U prvom sluča-
ju vulkan je preživeo, i na kraju još i ojačao svoje zidove zahvaljujući lavi 
koja se preliva preko ivica grotla i sliva niz vanjske strane njegovih zidova 
ojačavajući ih u svom prolasku. Za razliku od toga, u drugom slučaju vul-
kan se raspao. Njegovi zidovi su popustili pred silinom i energijom užare-
ne lave. Lava mora napolje, mora da se oslobodi, i iskreno – što je onda u 
tome sprečavati. U prirodi su erupcije aktivnih vulkana viđene. Postoje i 
takozvani uspavani vulkani a i ugašeni vulkani. Ono što izmiče našem sa-
znanju je informacija o vulkanu koji se raspao tokom erupcije.

Ako bismo u ovom misaonom eksperimentu metaforu vulkana zame-
nili nekom stvarnom osobom, metaforu lave zamenili uzavrelim emoci-
jama, a metaforu čepa zamenili mentalnom blokadom koju osoba name-
će sama sebi iz nekog razloga (npr. strah od autoriteta, svesnost svoje sla-
bosti, izostanak podrške, ograničen način razmišljanja, briga za porodicu, 
primoranost na pokoravanje,...). I napravimo još jednu izmenu: situaciju 
nabijanja čepa zamenimo mentalnim a ponekad i fizičkim nastojanjima sa-
mopotiskivanja emocija. A potom prođimo kroz ceo misaoni eksperiment 
ponovo i dobićemo realnu sliku svake osobe koja blokira i potiskuje svoje 
emocije. Verujemo da ćete opet doći do dva rešenja:

– osoba je oslobodila emocije iz svoje unutrašnjosti, proživela ih, i ti-
me ojačala sebe za naredne takve ili sličen situacije

– osoba je blokirala i potom potisnula emocije duboko u sebe. U njoj 
tinja uzavrela energija koja će se osloboditi u nekom bezbednom okruže-
nju (npr. porodica, prijatelji, roditelji, potčinjeni koji su prihvatili da trpe 
takve izlive...) ili će na potisnutu energiju dodavati nove i nove potisnute 
emocije sve dok u nekom trenutku ta sputana vrela energija bude počela 
da probija telesnu posudu u kojoj se nalazi stvarajući u početku reverzibil-
na oštećenja koja je moguće sanirati i regenerisati, da bi u nastavku ukoli-
ko izostane oslobađanje i proživljavanje počela stvarati ireverzibilna traj-
na oštećenja na telu u kome je pohranjena

Jednostavno, emocije su energija u pokretu (eng. emotion = energy in 
motion) koja teži da se oslobodi, da se proživi, i da onda ojača osobu ko-
ja ju je proživela. Priroda nas uči da takva jedna snažna energija mora bi-
ti poštovana i omogućeno joj da se realizuje njena namera da pošto je ge-
nerisana bude realizovana. U suprotnom, ona će sama naći put ostvarenja 
svoje namere.

Kako to izgleda u praksi?
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Mentalna i emotivna energija fizički menja fizičko telo. I to je u pot-
punosti u skladu sa onim što nam Mercedes model poručuje. Setimo se ne-
ke osobe koju smo sreli i koja je hodala pogrbljenih leđa kao da nosi teret 
čitavog sveta na svojim leđima. U većini slučajeva to su osobe koje su du-
ži vremenski period nosile ili još uvek nose neki velik psihički teret. 

Psihički teret je mnogo teži i opasniji od fizičkog tereta. Razlika iz-
među psihičkog i fizičkog tereta je u tome što fizički teret svako može da 
vidi i dodirne, može da se proceni, dok psihički teret izmiče našim uobiča-
jenim načinima shvatanja i sagledavanja tereta. To je teret koji oseća du-
ša, a nose leđa. 

Fizičkog tereta možete poneti samo onoliko koliko vaše fizičko telo 
može da nosi, i možete ga nositi samo onoliko dugo koliko to vaše fizič-
ko telo može da podnese. Potom ga morate spustiti na zemlju, istegnuti se 
i ispraviti leđa. Sesti da odmorite. 

Kod psihičkog tereta vi ste van saznanja koliko vaš nervni sistem mo-
že da ponese, a nosićete ga ponekad mnogo duže nego što vaša psiha to 
može podneti. I kod psihičkog tereta postoji još jedna začkoljica: jako ma-
lo ljudi zna kako da ga odbace sa sebe. Kako da ga spuste na zemlju. A ka-
da vaš psihički teret nosite u većem obimu nego što možete podneti i mno-
go duže nego što možete izdržati, vaše fizičko telo počinje da se povija. 
Psihički teret povija fizičko telo.

Nedavno smo čuli za jedan slikovit primer. Reč je o čoveku usprav-
nog držanja koji je visine blizu dva metra. Čivek je do pre pola godine 
uvek hodao ponosno i ispravljenih leđa. Poslednji put kada je vidjen ho-
dao je pogrbljen i povijenih ramena. Teret funkcije koju vrši u svojoj firmi 
udružen sa raznoraznim dodatnim pritiscima doveo je do fizičkog savija-
nja uspravnog i ispravnog držanja.

Kakva govor tela imaju stidljive i ponosne osobe?
Govor tela kod stidljivih osoba je u skladu sa njihovim osećanjima. Te 

osobe većinom hodaju opuštenih ramena, vrata i glave blago povijenih na 
dole. Moguće je i da imaju blago povijen gornji deo kičmenog stuba. Ve-
ćinom će izbegavati direktno da pogledaju drugu osobu, i umesto da vas 
gledaju u oči dok govore osećače se manje prijatno pa će usled toga gleda-
ti najčešće u zemlju ispred sebe. Može biti prisutno crvenilo na licu, čak i 
na otkrivenom delu tela ispod vrata tokom razgovora. Hod im je pomalo 
nesiguran a veličina koraka manja u odnosu na osobe koje su sigurne u se-
be. Kada sede držaće ruke u krilu sa jednom šakom preko druge ili blago 
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prekrštene, što će kombinovati sa u skočnim zglobovima prekrštenim no-
gama koje će najčešće podvući pod stolicu. Pričaće malo ili nimalo. Stid-
ljivo. U amfiteatru ili učionici će najčešće sedeti uza zid levo ili desno od 
predavača negde od sredine pa prema kraju prostorije suprotno od preda-
vača. Dok sede najčešće će u krilu držati torbicu koju će pridržavati obe-
ma rukama moguće i blago stezati. Ta torbica služi kao fizička barijera za 
distanciranje.

Govor tela je radikalno drugačiji kod ponosnih osoba. Dok hodaju ga-
ze sigurnim korakom, često nogu opruženih u kolenu. Leđa su potpuno is-
pravljena kao i remena koja u povučena unazad tako da su prsa potpuno 
oslobođena kod nekih i blago isturena. Vrat je prav kao strela i u skladu sa 
glavom koja je minimum poravnata sa površinom tla. Često se kod ovih 
osoba može videti blago podignuta brada. Kada govore koriste snažan i 
prodoran glas koji počinje negde iz dubine prsa i izlazi kroz grlo kao kroz 
pojačalo. Imate utisak da im glas vibrira negde u najvišoj tački grla. Ruke 
su opuštene. Kada sede ili sede potpuno ispravljenih leđa povučeni do sa-
mog naslona kao kraljevi na tronu ili su ležerno potpuno zavaljeni na stoli-
ci. Dok sede zauzimaju i više prostora od onoga što im je potrebno dajući 
na taj način znak svoje samouverenosti. Noge ukoliko su prekrštene onda 
su i opružene. Imate utisak da nekako ljude oko sebe gledaju s visoka. Naj-
češće dok gledaju drugu osobu drže glavu bez pomicanja gledajući osobu 
preko ruba donjih kapaka. Ovo je naročito naglašeno kada gledaju osobu 
koja je rastom niža od njih, što može stvarati manjak lagodnosti i izvestan 
pritisak toj osobi. Dok razgovaraju nekada će sagovornika gledati direktno 
u oči, a nekada će gledati negde iznad njegove glave. 

Prikaz iskustava iz prakse

Slučaj broj 1
Devojka s kojom smo radili je prva osoba koja je osvojila na poklon 

našu radionicu iz Bržeg i efikasnijeg učenja. Tačnije, osvojila je za nju ra-
dionicu drugarica koja joj je potom poklonila nagradni vaučer. Bila je stu-
dent-apsolvent već par semestara. Po godinama je bila tu negde blizu tri-
desete. To je dodatno pojačavalo njen osećaj stida. Ostao joj je bio jedan 
ispit do kraja, i nekako je stalno padala na njemu. Taj jedan ispit ju je de-
lio od kraja studiranja i akademskog zvanja. 
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Na radionici je bila tiša od drugih. Imala je tu sreću da je bila u gru-
pi u kojoj su bile veselije osobe, pa se malo opustila. Međutim, kada smo 
radili vežbe primetili smo da jako malo deli sa drugima. Kao da joj delje-
nje ne neki način stvara manjak prijatnosti. Prisutna je, smeje se, prati, ali 
je sve to bez komentara i bez bilo kakvog isticanja.

U nastavku rada tokom sesije primetili smo da tokom razgovora naj-
češće gleda ispred sebe oborenog pogleda. Ramena blago povijena prema 
napred. Nekako se osećalo da unutar nje ima nešto što zadržava u sebi. Ne-
što je prisutno i želi da izađe, samo je potrebno da mu dopusti.

A onda se to desilo otprilike na sredini druge sesije. Samo se iznena-
da pojavilo. Izbilo je bukvalno kao čep iz boce šampanjca bez ikakve po-
vezanosti sa onim na čemu smo radili, i na prvi pogled bez ikakve veze sa 
predmetom koji je trenutno spremala.

Bila je tokom studija na praksi u nekoj državnoj instituciji. Tokom 
prakse neko joj je rekao da najbolje što može da očekuje nakon studija je 
da se negde na sličnom mestu zaposli i da provede ostatak karijere na tom 
radnom mestu. To ju je jako „pogodilo“. Od takve jedne nečije nesmotre-
ne izjave formirala je uverenje koje joj je isisavalo životnu energiju. Uma-
njivalo volju i energiju za studiranjem i kako se ispostavilo sprečavalo je 
da položi poslednji ispit. Njena podsvest se borila da je zadrži na fakultetu 
kao studenta u želji da je zaštiti od takve sudbine.

Onog trenutka kada je ovo izgovorila – zaplakala je. Malo se isplaka-
la, a onda joj je postalo neprijatno i zbog toga. Izvinjavala se zbog suza, 
što je često kod osoba koje su pod uticajem stida. Ono što je bilo najgore 
u svemu je to što je to uverenje kao svoj psihički teret nosila sa sobom bez 
da je pre toga s nekim na tu temu popričala. Njena stidljivost ju je spreča-
vala da podeli s nekim ono što je muči i moguće ranije dobije pomoć ko-
ja joj je bila potrebna. Toliko bespotrebno potrošenog vremena, uzaludno 
utrošene energije, sve zbog stidljivosti.

Popričali smo i poradili na tom uverenju. I taj razgovor je za nju imao 
preporođujući efekat. Na sledećoj sesiji nam je donela na poklon knjigu. 
Već na toj sesiji se počela više smejati, mada je izvinjavanje još bilo pri-
sutno. Po telesnom držanju videlo se da joj je fizički lakše, kao da je ski-
nula neki teret sa ramena. Kao da se oslobodila.

U prvom sledećem roku je položila preostali ispit. Došla je na slede-
ću radionicu da s nama podeli svoj uspeh.
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Slučaj broj 2
Devojka je došla da poradi na svom načinu i pristupu učenju. Čim se 

pojavila videlo se da je samopouzdana i da zna šta želi. Ušla je u salu sigur-
na u sebe, ispravljenih leđa, blago podignute brade, kose začešljane i potpu-
no zategnute, vezane u rep. Pozdravila se čvrstim stiskom potpuno opruže-
ne ruke. Bila je na drugoj godini studija koju je bila obnovila. Imala je na-
meru da tokom obnovljene godine položi sve preostale ispite kako bi žar-
gonski rečeno „čista“ ušla u treću godinu. Spoznala je da je potrebno ne-
što u njenom načinu učenja i spremanja ispita poboljšati kako bi lakše pra-
tila tempo na fakultetu. Sedela je na stolici ruku ležerno spuštenih na naslo-
ne. Sedela je kao kraljica na tronu, potpuno ispravljenih leđa, pravilnog na-
čina sedenja i držanja ramena. Pri tom je bila odvojena od naslona stolice.

Od samog starta s ovom devojkom je bilo veoma lako ostvariti napre-
dak i komunicirati. Otvoreno je sopštavala šta joj je izazovno, na čemu tač-
no želi da poradi. Isprobavala je različite pristupe učenju, tražila ono što 
joj najbolje odgovara potpuno samostalno, postavljajući pitanja otvoreno 
i direktno. Jednostavno bila je svesna svog stanja i želje da na tome radi. 
Znala je svoj cilj i išla je direktno prema njemu. U kratkom roku našla je 
najbolji pristup učenja za sebe koji je dodatno modifikovala i prilagodili 
njenim potrebama. Rezultati su sasvim prirodno potom usledili. 

Slučaj broj 3
Mladić s kojim smo radili je student druge godine. Naše visine, kru-

pan, fizički jak. Vesele naravi i, kako i sam kaže, kratkog fitilja. Obratio 
nam se jer je hteo da unapredi svoje učenje. Do tada je sve ispite koje je 
položio polagao u septembarskom i oktobarskom roku. Do tih rokova je 
radio, uživao, provodio se, ponešto polagao. Bio je svestan da se na taj na-
čin kocka sa svojim prelasicma sa jedne godine na drugu. Bio je svestan da 
mu to stvara bespotreban stres. Radio je preko omladinske zadruge i tako 
se izdržavao. Kako sam kaže organizovao je grupu ljudi s kojima je radio 
i poslove na kojima je radio. Ranije je držao i neke lokale i pohađao drugi 
fakultet koji je napustio. Bio je svestan svoje sposobnosti da zaradi novac, 
i kako je i sam isticao novac mu je bio veoma važan.

Bio je primer osoba koje su svesne da je njihovo učenje slabijeg kvali-
teta od zadovoljavajućeg da bi dalje napredovao na studijama s jedne stra-
ne, a s druge strane ponos mu je branio da to otvoreno prizna, a dotadašnji 
uspeh u polaganju ispita je takav njegov pristup podržavao a ponos i samo-
uverenost u svoj način učenja hranio.
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Počeli smo raditi. U početku je to izgledalo kao hvatanje ribe u vo-
di: kad god bi se malo otvorio i dozvolio iskazivanje iskrenog interesova-
nja ili iskrene zabrinutosti, brzo bi se povukao iza zida svog ponosa. Na-
predak je izostajao u potrazi da nađemo tačku koja bi za njega bila pola-
zna i motivacija da se dovoljno posveti promeni svog pristupa učenju ka-
ko bi smanjio pritisak na sebe i kvalitetnije napredovao. Nekako mu je sli-
ka o sebi koju je želeo da prezentuje svima pa čak i nama bila bitnija od is-
tinskog napretka.

A onda se u jednom trenutku pojavilo nešto što je njemu bilo dovoljno 
bitno da spusti svoj štit od ponosa i dovoljno se otvori za promenu i prihva-
tanje: mogućnost nastavka studiranja u Americi. Pri pomenu te mogućno-
sti celo držanje se promenilo. Nagnuo se napred, skrstio ruke u krilu stav-
ljajući šaku preko šake, lice se iz nasmejanog i pomalo arogantnog prome-
nilo u dečje zainteresovano. Krenuli smo od toga. 

Uslov za odlazak je između ostalog bio i dat uslov najkasnije u jun-
skom roku da bi mogao aplicirati za odlazak. To je bilo to. U momentu se 
zagrejao za ideju i prvi put do tada prihvatio da sagleda ispite koje ima da 
položi. Praveći plan spremanja i polaganja ispostavilo se da neke ispite 
ima već delimično položene putem kolokvijuma. Zadatak je bio lakši ne-
go što je u startu njemu izgledao. Mogućnosti za uspeh da ode u Ameriku 
na studiranje su u roku od petnaestak minuta naglo porasle. Postao je mo-
tivisan da menja svoj pristup učenju i spremanju za ispite. Samo zahvalju-
jući tome što je našao nešto što mu je bilo vrednije od njegovog sopstve-
nog ponosa.

Zaključak

Na osnovu napred navedenog možemo reći da su stid i ponos u stva-
ri dve strane jednog istog novčića, čija je vrednost: uticaj na život pojedin-
ca. Uticaj koji se ostvaruje direktno, i kako smo pokazali može ići u oba 
pravca: prema kvalitetnijoj sadašnjosti koja je temelj za bolju budućnost, 
ili prema manje kvalitetnoj sadašnjosti koja sledstveno tome uzrokuje od-
govarajuću budućnost.

Kroz iskustva iz prakse smo pokazali da uticaj se može i da prevazi-
ći ukoliko osoba ima volju i želju da to učini, uz odgovarajuću asistenciju 
stručnog lica voljnog da pomogne i podrži. Uz zajedničko delovanje, pre-
vazilaženje je moguće. I isto tako iskustva iz prakse pokazuju da je za to 
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potreban prvi korak koji će napraviti osoba bilo da je pod uticajem stida ili 
ponosa: da potraži za sebe odgovarajuću asistenciju.
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THE INFLUENCE OF SHAME AND 
PRIDE ON SUCCESS IN STUDYING 

Summary

In this paper, we deal with the influence of feelings of shame and pride on the 
degree of success of studying and the successful completion of this period in the lives of 
young people. Within the paper, we will present some theoretical settings and empirical 
experiences of the author based on his individual work with students and the challenges 
that students face due to the emphasized feeling of shame or pride. With an analytical 
approach, we will shed light on the physiological and psychological effects of these 
influences and look at some solutions applied in the author’s practice aimed at overcoming 
the existing barriers.
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PETAR V. JEKNIĆ1

OD STIDA DO „VOLETI SEBE“

Rezime

Stid je jedan od prvih, u psihu duboko postavljenih stanja koja treba kontekstualno 
posmatrati kako bi bio shvaćen. Zato ga ne treba posmatrati odvojeno od krivice i sra-
ma, kao i straha. Stid nastaje u prenatalnom periodu mada ne treba zanemariti transge-
neracijsko povezivanje. Tu je i vaspitavanje od kojeg će zavisiti obim i snaga stida. Prak-
tičnost razmatranja stida počinje shvatanjem kontinuuma sa čije druge strane je ponos. 
Usled povredivosti različiti su načini zaštite od stida među kojima dominira agresivnost 
prema drugima i prema sebi koja se može manifestovati na različite načine. Kada je u 
adekvatnim granicama stid ima korektivnu ulogu kao i mogućnost za nastanak empatič-
ne, autonomne i osobe sposobne da napreduje, čija karakteristika je samoprevazilaženje. 
U zavisnosti od stadijuma razoja psihe osoba će biti u prilici da utvrdi da li i na koji na-
čin „voli sebe“, što je srednja pozicija kontinuuma stid – ponos.

Ključne reči: stid, sram, krivica, strah, voleti sebe, agresivnost, psihoterapija, ge-
štalt

Uvod

 „Tada im se otvoriše oči, i videše da su goli; pa spletoše lišća smoko-
vog i načiniše sebi pregače. I začuše glas Gospoda Boga, koji iđaše po vrtu 
kad zahladi; i sakri se Adam i žena mu ispred Gospoda Boga među drveta 
u vrtu. A Gospod Bog viknu Adama i reče mu: Gde si? A on reče: Čuh glas 
Tvoj u vrtu, pa se poplaših, jer sam go, te se sakrih“ (1. Mojsijeva 3, 7-10).

Iako ove reči mogu da se interpretiraju na različite načine nema sum-
nje da su opisane pre dve emocije: stid i strah. Ipak, iznad njih mogu da 
se osete sramota i krivica, pojmovi koji se ne nalaze u samom izveštaju, 
ali koje ne možemo od njega odvojiti. Takođe, u izveštaju nije navedeno 
kakvim očima su Adam i Eva gledali pre no što im se svest otvorila, ali 
oči kojima su počeli gledati primetile su fizičko telo. Pojavila se drugači-
ja spoljašnja stvarnost. Ego ili „ja“ je proradilo na drugačiji način nego pre 
samog čina. Ego se sastoji od dve komponente, materijalne i psihičke i to 
su telo i svest. Sa egom se pojavio i stid koji, čini se, ide sa krivicom. 

1  Geštalt psihoterapeut, Emoracio psihoterapija, Kraljevo, petarjeknic@gmail.com 
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Kako je bilo sa Adamom i Evom tako je i sa tobom i samnom danas. 
To je ono što se naziva „transgeneracijskom povezanošću“ ili nasleđiva-
njem. Psihoterapija je jedna od oblasti koja se bavi stidom i to kada stid 
ugrožava kvalitet i opstanak života iako izvorno stid nastaje radi zaštite 
ličnosti. Stid može da ima značajnu korektivnu ulogu. Stid je neprijatna 
senzacija ali ne mora da znači da nije korisna. Ako nije korisna, tada mo-
že biti predmet psihoterapije.

Sve što se dešava, dešava se sa razlogom. Možda u trenutku dešava-
nja ne vidim razlog, ali to što ga ne vidim, ne znači da ne postoji. Svako 
ponašanje ima koren. Istraživanja prenatalnog psihološkog razvoja govo-
re o začetku korena budućih ponašanja baš u tom periodu. A onda se koren 
razvija i raste. Ego ima i telesnu komponentu a baš ta komponenta pamti 
ono što se dešavalo kada svest nije bila aktivna. Telo pamti senzacije i ka-
da ne može da ih verbalizuje, kao u prenatalnom periodu pa se do druge 
ili treće godine života, zbog čega upravo te senzacije ostaju duboko u psi-
hi. Kasniji život živim po matricama iz neverbalnog perioda. Svuda sa so-
bom nosim svoje traume, iz događaja u događaj, i dok ih ne osvestim, odi-
gravam ih svaki put iznova i iznova sa onima koji nisu nužno povezani sa 
mojim bolom. To je način na koji proživljavam ono što sam doživeo i pre-
živeo. Jedan od takvih fenomena koji je sklon ponavljanju je stid, složeno 
osećanje ili stanje koje je nemoguće odvojiti od srama i krivice. 

Geštalt psihoterapija razija metodologiju za rad na stidu koja će ovde 
biti stidljivo prikazana.

Definicije stida

U uvodnom delu opisa definicije stida ne mogu a da se ne složim sa 
rečima Vencislava Radovanovića koji je rekao: „Prvi značajniji pokušaji 
da se odredi i opiše osećanje stida zatekli su i ostavili za sobom pojmovno 
neraščišćenu i jezički pometenu situaciju, kao još jedan dokaz da je oseća-
nje stida u stvari skup raznorodnih pojava, a ne jedinstven ponašajni čin, 
jasnih mehanizama i jednoznačne funkcije“ (Radovanović, 1998). Ovo pre 
svega zato što se stid u literaturi prikazuje u svetlu teorijske baze autora 
koji se stidom bavi, a ređe kao jedinstveno stanje koji ima svoj kontekst, 
pre svega povezanost sa sramom, krivicom i strahom. Nije nemoguće niti 
neispravno stid posmatrati kao zasebni fenomen ali je celovitije pa i tačni-
je njegovo jedinsteno i kontekstualno posmatranje.



Od stida do „voleti sebe“ 253

Jedan od značajnijih autora u geštalt psihoterapiji Gari Jontef za stid 
kaže: „Stid je kompleksna doživljajna celina sa afektivnom, senzornom/
somatskom i kognitivnom komponentom. To je naučen doživljaj neidenti-
fikovanja sa onim što self  jeste. Suprotan je ponosu“ (Yontef, 1990). Jon-
tef pominje self koji predstavlja centar celokupne ličnosti za razliku od ega 
koji predstavlja svest. Ovo je tumačenje po Karlu Gustavu Jungu. Dakle, 
self, pored nesesnog, obuhata i svest. Ova definicija stida prepoznaje i po-
kret svesti, a ne samo odsustvo podrške, što je jako važno u psihoterapij-
skom radu na stidu. Pored ostalog, Jontef primećuje ono što je primetio i 
autor biblijskog izveštaja u delu o smokvinom lišću: Adam i Eva se nisu 
identifikovali sa sobom što je bio jedan od razloga za pravljenje pokriva-
la. Osećaj krivice je drugi deo istine o kojoj Jontef u definiciji ne govori. 
Treći deo je sramota. 

U svom radu Džojs i Sils ukazuju na adaptabilnu vrednost stida i kažu 
da u svom pozitivnom smislu „stid omogućava osobi da izbegne ili da se 
zaštiti od situacija u kojima ima malo ili nimalo podrške i koje mogu biti 
opasne“ (Sills, 2001). I zaista, izdvojeno iz konteksta stid ima taj kapacitet 
ali šta nam to znači i kako nam koristi? Osim što smo konstatovali adaptiv-
nu vrednost, da li se njome možemo služiti ili je ona mehanička? Jer, ako 
je mehanička, koja nam je vajda od adaptivnosti stida?

Po Lidiji Pecotić stid je neverbalni afekat koji, osim psihološke, ima 
biološku i fiziološku komponentu. Kada se iskustvo stida ponavlja razvija 
se u emociju. Kasnije se toj emociji dodaje i značenje ili kognicija. „Stid 
predstavlja telesno pamćenje da organizam mora da se zatvori pred sredi-
nom koja ga bolno tretira“, kaže Pecotić. Na biološku manifestaciju sti-
da, koja je osnovna, kasnije se nadograđuju sadržaji. Neki od sadržaja mo-
gu biti osećanje neadekvatnosti, inferiornosti, nepripadanja, osećaj da biće 
nešto ne zaslužuje i tome slično. Stid je doživljaj da sa celim bićem nešto 
nije u redu. To se ne odnosi samo na neki aspekt bića ili na aktivnost, već 
je osećanje stida doživljaj da naše kompletno biće ne zaslužuje da postoji. 
Zato je stid povezan sa snažnim strahom od odbacivanja (Pecotić, 2017).

Ken Evans je definišući stid naglasio da je „sramežljiva osoba stal-
no svesna svog tela, ne onakvog kakvo je ono za nju, već onakvog kakvo 
je ono za druge“. Reklo bi se da Evans ne pravi razliku između stida i sra-
ma što nije čudno s obzirom na leksičku specifičnost srpskog jezika. Evans 
kaže da u stidu postoji osećaj inferiornosti pri čemu druge doživljavamo 
kao moćnije i sposobne da nas povrede, obično kroz gnušanje, prezir, po-
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niženje. Submisivno, ponižavajuće ponašanje, je najvažnije socijalno pri-
lagođavanje koje ljudi razviju kako bi preživeli u prisustvu snažnijih i po-
tencijalno opasnih drugih. Zbog potrebe da smanji moguću opasnost, oso-
ba šalje nepreteće signale moćnijem drugom, npr. izbegava kontakt očima, 
fizički se skuplja, povlači se, skriva. „Zato je stid kreativan način prilago-
đavanja (preživljavanja) u pretećoj sredini“ (Evans, 1994).

Značaj ovih definicija je, pored metodološke definisanosti u radu sa 
stidom i u tome što ukazuje na potpunu istinitost biblijskog izveštaja o pr-
vom stidu, kao i duboko prožimanje sa ambijentom u kojem stid nastaje i 
pratećih pojava, pre svih srama i krivice. 

Stidljivost je ponašanje zasnovano na stidu. Lako je prepoznatljiv, na-
ročito kod dece u predškolskom uzrastu. Stidljivost i stid su ne samo lič-
ni doživljaj, već ljudski fenomen koji je duboko smešten u ljudskoj psihi. 
Moguće je da ličnost bude formirana na stidu. Stid je poznato iskustvo u 
životu svake individue. 

Psihološko objašnjenje nastanka stida

Po razvojnoj psihologiji stid nastaje vrlo rano i temelji se na najrani-
jim interpersonalnim odnosima, pre nego što svest postane verbalna, pa se 
pamti na telesnom nivou. Između deteta i drugih članova porodice dešava-
ju se brojne interakcije. Članovi porodice uče dete o poželjnim i nepoželj-
nim oblicima ponašanja. Između 1. i 3. godine dete uči da hoda i govori. 
Ukoliko je učenje podržano, razviće se osoba koja ima autonomiju. U su-
protnom, ukoliko je učenje praćeno limitiranjem, ograničavanjem, inter-
vencijama koje su uznemirujuće i prečesto ograničavajuće vodiće stvara-
nju stida i sumnje. Takođe proces socijalizacije može da se događa sa lju-
bavlju i uz poštovanje ličnosti deteta, a može da izazove stid i krivicu kao 
dominantna osećanja. Ovo je jedan od rezultata razvoja psihe o čemu pi-
še Erik Erikson.

Drugi stadijum (autonomija --- stid i sumnja)
– Naziv stadijuma: analno-muskularni
– Trajanje stadijuma: od 1. do 3. godine
– Psihosocijalna kriza: autonomija --- stid i sumnja
– Glavno pitanje: Da li mi treba pomoć drugih ili ne?
– Razvojni zadatak: kretanje; razvoj mašte; razvoj govora; samokon-

trola
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– Psihosocijalne vrline: snaga volje, odlučnost
– Maladaptacije i maligniteti: impulsivnost (previše autonomije) 

--- kompulsivnost (previše stida i sumnje)
– Značajne veze: sa oba roditelja
Treći stadijum (inicijativa --- krivica)
– Naziv stadijuma: genitalno-lokomotorni
– Trajanje stadijuma: od 3. do 6. godine
– Psihosocijalna kriza: inicijativa --- krivica
– Glavno pitanje: Koliko sam moralan?
– Razvojni zadatak: razrešenje Edipovog kompleksa; rani razvoj mo-

ralnosti; razvoj samopoštovanja
– Psihosocijalne vrline: usmerenost ka izvršenju ciljeva, hrabrost
– Maladaptacije i maligniteti: bezobzirnost (previše inicijative) --- in-

hibiranost (previše krivice)
– Značajne veze: sa užom porodicom (Wikipedia, 2020) (Erikson, 

2008)
Kad je roditelj emotino hladan ili preterano ljut, dete je zbunjeno i 

oseća da nešto nije u redu. Pošto je zavisno od roditelja, a opasno je pomi-
sliti da roditelj greši, odgovornost za roditeljsku ljutnju pripisuje sebi. Ta-
da nastaje „ja nisam dobar“, što je drugačije od osećanja zasnovanog na 
stidu a to je „ja ne vredim“ (Lynd, 1958). U slučaju komplikovanijih odno-
sa među roditeljima ili u zajednici u kojoj dete raste i razvija se, uvek po-
stoji opasnost od preuzimanja odgovornosti jer je dečje mišljenje egocen-
trično, dete misli da se događaji u sredini dešavaju zbog njega (razvod ro-
ditelja, smrt). 

Po Jontefu postoje dve vrste porodica koje utiču na formiranje ova-
kve ličnosti:

• Porodice u kojima postoji zloupotreba moći roditelja u odnosu na 
dete (upadljivo i otvoreno zlostavljanje). Stid je, kako kaže Jon-
tef, prva detetova odbrana od ovakve zloupotrebe. U ovim porodi-
cama rane su često jako duboke i česti su poremećaji ličnosti (in-
dukcija stida je izvršena na dramatičan način).

• Funkcionalne, zdrave porodice u kojima se stid indukuje na sup-
tilniji način. U tim porodicama ima ljubavi ali su poruke koje de-
te dobija dvojne: na verbalnom nivou su pozitivne, ali na neverbal-
nom su negativne. Ovo je blisko pohvalama rečima uz gestikula-
ciju koja to nije, kao i pohvala koja sadrži „ali“. Na primer: “Do-
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bro je ali moglo je bolje”, i tome slično. Ove poruke kreiraju ose-
ćanje nedovoljnosti, neadekvatnosti, a da se, konkretno, ne zna ra-
zlog tome. Ne zna se zašto nije dovoljno dobro. Dete zna da nije u 
redu, ali ne zna zašto. Zato se ono povlači i maskira. Pred ovim uti-
cajima, dete se formira tako što je spolja adaptirano, a autentično 
biće je duboko skriveno unutra i ne pokazuje se (Luković, 2017).

Stid – sram – krivica

Da bi se razumeo pojam stida valja nam odrediti kontekst ili opseg 
u kojem se nalazi. Sve može da se posmatra izdvojeno, u skladu sa teko-
vinama postmoderne, naročito ukoliko hoću da ostavim trag o sopstenom 
postojanju, ali se čini da je korisnije baviti se kontekstima u kojima se ne-
što dešava, pa i stid. S obzirom da je čovek biće polarnosti, psihoterapijski 
odnos prema ovoj temi započeo bih određivanjem „koordinatnog sistema“ 
koji čine, na prvoj osi stid i sram, a na drugoj stid i krivica.

Stid i sram

Kod nas je česta sintagma „nemati ni stida ni srama“ što sugeriše ra-
zličitost ovih pojmova. I zaista, rečnik srpskog knjiženog jezika opisuje 
stid i sram na različite načine. Sram(ota) najčešće označava društvenu ne-
priličnost nekog postupka, odnosno „stanje, položaj koji izaziva prezir, po-
niženje“ kao i „izlaganje javnoj osudi, javno žigosati nekoga“ (Rečnik srp-
skog književnog jezika, 2011). Drugim rečima sram je isto što i obeščašće-
nje, oduzeti nekome socijalni ugled. Sramotan je onaj koji izaziva prezir 
u očima drugih, onaj koji je nečastan. Za razliku od srama, stid je „oseća-
nje velike neugodnosti, zbunjenosti, kajanja zbog nekog neugodnog, ruž-
nog postupka, čina ili zbog sopstvenih mana, nedostataka“ (Rečnik srp-
skog književnog jezika, 2011)   (Radovanović, 1998).

Ovo je dovoljno da razumemo kako je „nečastivi“ onaj kojem je uzet 
ugled, neko ko je posramljen. Kada je reč o stidu, „stideti se“ znači ose-
ćati neugodnost izazvanu strahom koji se javlja kao posledica mogućnosti 
odbacivanja i prezira. Stid je raskrsnica koja može voditi ka pokajanju, ili 
ka bestidnosti. U suštini pokajanja je svest o grešci sa željom da se greška 
ispravi. Bestidnost znači odbacivanje razloga za stid. Ukoliko stid opstaje 
raskrsnica će postati kružni tok ili model ponašanja.
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Stid i krivica

Krivica nastaje usled kršenja standarda ili pravila ponašanja, a, po 
Frojdu, najčešće se javlja kao reakcija na agresivne ili seksualne misli, 
osećanja ili ponašanja (Freud, 1964). S obzirom da je krivica smeštena u 
superegu, moralnom delu ličnosti koji nastaje utiskivanjem autoriteta, pre 
svih roditelja, frojdisti, kako ih naziva Radovanović (1998) zastupaju te-
zu da je doslovno čitav čovekov život preplavljen osećanjem krivice. Ar-
hetipsko kažnjavanje krivice je odsecanje dela tela ili smrt (1. Moj. 2, 17; 
Rim. 6, 23), a stida progon ili napuštanje. Dok kod krivice postoji strah od 
povređivanja ili hvatanja i kažnjavanja, kod stida je prisutan strah od izla-
ganja preziru.

Jontef smatra da je, u odnosu na krivicu, stid razvojno raniji i u sušti-
ni manje verbalan nego krivica: „Za mnoge od nas, stid je mnogo moćni-
ji, pervazivniji i centralan uticaj koji protiče kroz veliki deo našeg funkci-
onisanja“ (Yontef, 1990). Autentična krivica – osećaj odgovornosti, žalje-
nja i kajanja zbog nanete povrede zahteva zreo doživljaj integrisanih lič-
nih vrednosti i empatiju sa drugima. Kada ljudi kažu da se osećaju krivi-
ma, međutim, njihov doživljaj je često strah od kazne zbog kršenja namet-
nutih ili introjektovanih (utisnutih) „treba da“ uverenja i očekivanja. I dok 
neki teoretičari, kao što je Kaufman, smatraju da su stid i krivica dva izra-
za istog afekta, ipak, u psihologiji postoji generalno konsenzus oko toga 
da je stid više u vezi sa doživljajem čitave osobe, a krivica u vezi sa odre-
đenim postupkom, odosno akcijama osobe. 

Rečeno jezikom geštalta, osećanje stida postajalo je nijansa i izbi-
jalo je u prvi plan opažajnog polja, kako bi predupredilo širenje oseća-
nja krivice na čitavo polje, što bi moglo da ošteti uravnoteženost orga-
nizma i rastoči izvestan broj ’ovde i sada’ zatvorenih oblika. Tako bi se, 
bar teorijski, česta situaciona preklapanja osećanja krivice i stida mo-
gla razlikovati na osnovu kriterijuma granica, s tim što bi stid imao vi-
še odlike ’spoljnjeg’ iskustva, gde su drugi (oni što mogu da kritikuju, 
ponižavaju ili ismeju) vrsta publike, dok je osećanje krivice s unutraš-
nje strane linije koja dodiruje socijalnu realnost, sa kojom bi pojedinac 
bio u donekle konfluentnom (slepljenom, stopljenom) odnosu. I jedno i 
drugo osećanje bilo bi, na taj način, pratilac istoga procesa osvešćenja 
(stid) a potom i preuzimanja odgovornosti za sopstvene postupke (kri-
vica). Terapijska prorada „ovde i sada“ ispoljenih sadržaja ovih oseća-
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nja ne bi nužno vodila i dovršenju onih životnih poslova čiji nepotpu-
ni geštalt i jeste izvor anksioznosti, toliko svojstvene za oba osećanja, 
ali bi neadaptivno ponašanje ušlo u obim klijentovog uvida i poboljša-
lo geštalt njegovog polja, uz odgovarajuće smanjenje osećanja lične ne-
lagode.

Kada je krivica zasnovana na introjekciji, umesto doživljenom oseća-
ju povređivanja drugih, geštalt terapija može biti vrlo efikasna u razjašnja-
vanju introjekata, prihvatanju projekcija, izražavanju i oslobađanju pobu-
njeničke ozlojeđenosti i napredovanju ka doživljaju vrednosti zasnovane 
na tačnom doživljaju selfa, situacije i asimilovanih vrednosti. 

Stid je prirodna reakcija, svi ga doživljavamo, pitanje je samo inten-
ziteta ispoljavanja i toga da li nas parališe trenutno ili u potpunosti. Oso-
ba se može stideti određenih crta ličnosti, ponašanja, misli ili osećanja, a 
često je stid reakcija na celoviti doživljaj sebe. Osoba može sebe doživ-
ljavati kao neadekvatnu i u svom iskustvu može sakupiti veliki broj po-
tvrda za takav odnos prema sebi, ali to ne povezuje sa stidom, čak i ka-
da je to osećanje izuzetno jako. Stid toliko rano nastaje i tako je ukore-
njen da osoba može imati utisak da je to njena priroda i da je to stanje 
nepromenljivo.

Krivica koju dete oseća vodiće potrebi da se zaštiti. To čini izgrad-
njom maske, ili javnog lica. To je ono lice koje želim da postavim u cilju 
vlastite zaštite. To je ono lice koje hoću da vidiš dok je moje autentično 
skriveno ko zna gde u dubini. Tada je stid u stvari kreatina adaptacija, dok 
će se, u zavisnosti od reakcije sredine, pojaviti sram. 

Po Evansu prvo se dešava zloupotreba moći od strane „brigujućeg 
drugog“, zatim se dete povlači u izolaciju i pravi zaštitni zid. Tada se javlja 
osećaj gađenja i neodobravanja sebe, osećaj manjka ljubavi prema sebi i 
nerazumevanje. S obzirom na to da se stid razvija u odnosu sa drugom oso-
bom, važno za prevazilaženje stida jeste razvijati horizontalnih u odnosu 
na vertikalne odnose, odnosno takve odnose u kojima je moć raspoređena 
jednako, i u kojima se svako biće, bez obzira na osobine, tretira kao osoba, 
a ne kao objekat kojim se može kontrolisati i manipulisati (Evans, 1994). 

Međutim, iako su i Evans i Lukovićeva koja ga citira u pravu za ono 
o čemu govore, kao da zaboravljaju da je preduslov svih preduslova po-
vezanost osobe sa sobom. Ovo će nas podstaći u traženju onog „kvadrat-
nog milimetra“ stabilnog oslonca u sopstenoj duši, što će voditi definisa-
nju „voljenja sebe“.



Od stida do „voleti sebe“ 259

Vrste odbrana od stida i njegov kvalitet

     Kada se vidi koliko neprijatnosti stid nosi i kada se osvesti poniža-
vajuće osećanje koje ga prati, mehanizmi odbrane moraju biti jaki. 

Stid se manifestuje kroz:
• osećanje neočekivane bespomoćne izloženosti,
• osećanje nesaglasnosti i / ili neprimerenosti,
• osećanje poljuljanog poverenja, 
• osećanje koje se odnosi na čitavu ličnost, 
• osećanje suočenosti sa egzistencijalnom tragedijom,
• osećanje koje je teško komunicirati. (Radovanović, 1998)
Osoba blokira stid kroz: 
• Ljutnju, bes, prebacivanje, odnosno kroz agresiju prema sebi i 

drugima, samooptuživanje i samokritikovanje.
• Razne oblike zavisnosti (stvaranje bezbedne konforne zone ili ru-

tine): zaisnost od rada („nemam vremena, puno radim“), kao i od 
droge, alkohola ili drugoga, kada je reč o begu.

• Mržnju, zavist, ljubomoru, kada u drugome vidimo ono što i sami 
imamo kod sebe, ali zbog stida da sa tim što nosimo u sebi izađe-
mo pred druge i pokažemo im se, zavidimo, mrzimo i ljubomor-
ni smo na druge. Ovo je nesvesna reakcija a oslobađanje se posti-
že podizanjem svesnosti. Reč je o jako teškim i neprijatnim ose-
ćanjima bez čijeg osvešćivanja neće biti napravljen prvi korak ka 
integraciji i prihvatanju delova svog bića koje smo otcepili i pri-
pisali, projektovali na druge. Kroz njih dolazimo do svog stida da 
budemo to što jesmo. 

• Humor kao sofisticiranija odbrana.

U nekim poremećajima ličnosti stid je potpuno pokriven nasiljem ka-
da predstavlja zaštitu od stida i osećanja da „nisam u redu“.

Zaštita od stida može biti adekvatna i neadekvatna. Neadekvatna je 
ukoliko se ponavljaju situacije, što znači da osoba ne menja pristup reša-
vanju problema. Adekvatna odbrana vodiće psihičkom miru i rešavanju 
drugih zahteva u skladu sa razvojnim stadijumom. Međutim, u svakom ra-
zvojnom stadijumu moguće je prevladati posledice stida. Ako se pojedinac 
suoči sa svojim stidom, ukoliko izdrži napetost koja će se javiti, tada je to 
pokazatelj napretka i prilike za „rad na sebi“. Ovaj „rad“ nije samo reč, to 
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je stvarni rad na sebi čija posledica je prihvatanje sebe, što je preduslov za 
promenu. Time se:  

A) razvija empatičnost odnosno razvija se propustljivost granica za 
osećanja i mišljenja drugih što pojačava grupnu kohezivnost (dakle, stid 
se organizuje u funkcionalnu celinu personalnog filtera procesa socijali-
zacije); 

B) unapređuje autonomnost 
– preko podsticanja objektivne samousmerenosti, samoosetljivosti i, 

u normalnim okolnostima, samokritičnosti, čiji bilans treba da u krajnjem 
ishodu vodi ka samopoštovanju; 

– preko zaštite osetljivih zona ličnosti (kroz samoprocenu i dosledno 
izbegavanje osetljivih situacija) do punije i osnažene oformljenosti iden-
titeta; 

– preko ukazivanja na neophodnost razvoja veština potrebnih za op-
stanak pojedinca i grupe, pošto je osoba koja nema ličnu i socijalnu kom-
petentnost u najvećoj meri izložena osećanju stida, a sãmim tim i najviše 
motivisana da ustanovi i unapredi svoje jake strane; 

C) podstiče proces samoprevazilaženja, koji bi trebalo da se razvojno 
nadoveže na formirani lični identitet, nastao uzglobljenim i zdravim spaja-
njem socijalizovanog i personalizovanog toka razvoja jedinke 

– preko proširenja repertoara ponašanja i situacija u kojima smemo 
da rizikujemo izlaganje svojih fizičkih, afektivnih, kognitivnih i socijalnih 
kapaciteta sopstvenoj i tuđoj proceni; 

– preko proširenja sposobnosti za uzajamnu ljubav, u okviru koje je 
izlaganje sopstvene intime posledica snage koju daje samopoštovanje i po-
štovanje druge osobe, dakle, oslobođenost od stida kao vid poverenja u 
sopstvenu afektivnu strukturu i vere u pravo na samoizraz kao deo oseća-
nja lične slobode i autonomnosti; 

– preko funkcije podsticanja i usmeravanja u procesu dovršenja lič-
ne jednačine savesti (pošto moralnost podrazumeva verodostojno i samo-
stalno odlučivanje o pravednosti, a ne puko priklanjanje društvenim nor-
mama ili detinjasto baratanje ismevanjem i kritikovanjem drugih) (Rado-
vanović, 1998).

Suprotni kraj stida je ponos ali sredina ovog kontinuuma je „voleti se-
be“. Da bi to bilo moguće potrebno je izgraditi granice. Isus je rekao „Lju-
bi bližnjeg svog kao samog sebe“ (Mat. 22, 39.), što je rečeno i u 3. Mojsi-
jevoj (Levitskoj) 19, 18. Ovo je duboko individualno „mesto“ koje se pro-
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nalazi, koje rutinski neće biti otkriveno ali će zato životna rutina itekako 
ometati njegovo nalaženje. Rutina i konforma zona. Voleti sebe podrazu-
meva balanisrano zadovoljavanje potreba u skladu sa spoljašnjom realno-
šću i sa zahtevima razvojnog stadijuma u kojem se osoba nalazi.

Primer rada na stidu kroz „voljenje sebe“

Jedna od praktičnih psihoterapijskih metoda koju primenjujem u sva-
kodnenoj praksi je učenje kako „voleti sebe“. Često se na pitanje: „Da li 
volite sebe?“ klijent gotovo bez razmišljanja potvrdno izjašnjava. Svaka-
ko da je reč o obrascima ponašanja koji u svojoj suštini imaju određeno, ali 
često nedovoljno funkcionalno „voljenje sebe“. U nekim slučajevima reč 
je o podrazumevajućem shvatanju koje nema nikakvog objašnjenja. Neka-
da postoje objašnjenja koja nemaju nikakog smisla. Kao na primer: „volim 
sebe kada su mi deca dobro“. Nešto je rečeno, trebalo bi dobro i korektno 
da zvuči, ali u suštini ne znači ništa. U takvim slučajevima problem nastaje 
kada zatražim konkretne primere „voljenja sebe“ u bilo kom vremenskom 
periodu. U dosadašnjem tekstu obrazlagao sam razloge za pojavu i uticaj 
stida u razvoju svakog čoveka. Samim tim „voljenje sebe“ odgovaraće ni-
vou razvoja ličnosti. Dominiraju materijalni odnosno telesni primeri. „Ku-
pio sam sebi“ ili „pojeo sam“ ili „popio sam nešto“. Svakako da je ovo  je-
dan od veoma važnih aspekata života pa samim tim i primera voljenja se-
be, ali treba razumeti da smo, osim materijalnih, ujedno i psihička, socijal-
na i duhovna bića. Kako ću psihički voleti sebe? Šta to znači? Ako se psiha 
sastoji od racionalnog i emotinog „dela“, da li sam zadovoljan onime kako 
živim, onim za šta koristim intelekt, o čemu pričam, šta učim ili šta čitam i 
gledam, ali je važno i da li imam, i da li su adekvatne prijatnosti? Sa druge 
strane ako je moj život na istom nivou kao u prošlom stadijumu razvoja, o 
čemu je reč, šta nije dobro? Ili socijalni aspekt života: da li je došlo vreme 
za nove ljude i nove socijalne statuse? Duhovnost odgovara na pitanje smi-
sla pa postoje razni „duhovi“. Najčešći su avanturistički, sportski, pesnič-
ki, pa i religijski. Svi oni govore o smislu jer je smisao, na primer, pesnič-
kog duha u lepom izražavanju. Međutim, ako moje jutro nema smisla ne-
go ga živim u rutini, ovo je takođe pitanje promene duha jutra u skladu sa 
mojim potrebama. Sve ovo se vežba jer rutine i mehanizmi preovladavaju 
životom. Jedan deo naše vlastite psihe, koji se navikao na konfornu zonu, 
suprotstavljaće se promenama i uvođenju „voljenja sebe“.
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Zaključak

Stid je obavezni pratilac ljudskog roda. Prva je emocija koja se pomi-
nje u Bibliji, neodvojiva je od krivice a u sprezi je sa sramom. Sram označa-
va društvenu nepriličnost nekog postupka, odnosno „stanje, položaj koji iza-
ziva prezir, poniženje“ kao i „izlaganje javnoj osudi, javno žigosati nekoga“. 
Stid je pojam koji označava „osećanje velike neugodnosti, zbunjenosti, kaja-
nja zbog nekog neugodnog, ružnog postupka, čina ili zbog sopstvenih mana, 
nedostataka“ (Rečnik srpskog književnog jezika, 2011). Stid nastaje trans-
generacijskim povezivanjem, u prenatalnom periodu, kao i vaspitavanjem. 
Što je porodična situacija psihološki zahtevnija, agresivnija, emotivno rigid-
nija, raziće se stid, naročito ukoliko se zabrane i ograničenja na neadekvatan 
način dešavaju u prvom i drugom stadijumu razvoja psihe. Po Eriksonu kri-
vica se razvija u 3. stadijumu. Pokrivanje stida moguće je na nekoliko nači-
na ali dominira agresija prema sebi i prema drugima dok je humor razvije-
niji način pokrivanja ranjivog mesta koje se želi sakriti. Ukoliko osoba uspe 
da prevlada izazov i strah, stid ima razvojni kapacitet zahvaljujući čemu će 
nastati empatičnost, autonomnost i samoprevazilaženje. Suprotni pol stida je 
ponos zato je od posebnog praktičnog značaja za svaku individuu da otkrije 
sredinu unutar tog kontinuuma. Na tom mestu nalazi se „voleti sebe“ koje je 
adekatno razojnom stadijumu i u skladu sa spoljašnjom realnošću.
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PETAR V. JEKNIĆ2

FROM SHYNESS TO “SELF LOVE”

Symmary

Shyness is one of the first deeply embedded states that should be contextually ob-
served in order to be understood. That is why it should not be observed separately from 
guilt, shame as well as fear. Shyness has its origins in the prenatal period however trans-
gressional connections should not be dismissed. There is also upbringing which will dic-
tate frequency and intensity of shyness. Practicality of the consideration of shyness be-
gins with understanding of the continuum which has pride at its other end. Amidst vul-
nerability there are different methods of protection from shyness among which aggres-
sion towards others and self dominates and it can manifest in different ways. When shy-
ness is within adequate borders it has a correct role and it allows for creation of an em-
pathetic, autonomous person capable of advancing, whose characteristic is self overcom-
ing. Based on the developmental stadium of one’s psyche, a person will have an opportu-
nity to determine does he “love himself” and in what way which is the middle position on 
the “shyness – pride” continuum.

Key words: shyness, shame, guilt, fear, self love, aggressiveness, psychotherapy, ge-
stalt

2  Geštalt psihoterapeut, Emoracio psihoterapija, Kraljevo, petarjeknic@gmail.
com
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IZMEĐU STIDA, POBUNE I PONOSA: 
DRAMSKE JUNAKINJE LJUBOMIRA SIMOVIĆA 

I BORISLAVA MIHAJLOVIĆA MIHIZA

Rezime

Drame Ljubomira Simovića dotiču se teme braka kao socijalne integracije i kon-
fliktne ženske uloge u patrijarhatu, a Borislav Mihajlović Mihiz analizira bračni zavet u 
srednjovekovnoj ratničkoj hijerarhiji. U fokusu rada biće elementi stida, pobune i pono-
sa u  njihovim dramama koje su pisane po motivima srpskih narodnih pesama: Hasana-
ginici i Banović Strahinji. 

 „Sedeći ovde, / ja sam njemu obraz čuvala, / onako kako je on tražio da se čuva!”, 
kaže Hasanaginica, u šoku kad muž, koji joj je sedam godina branio da izađe iz kuće, raz-
vrgava njihov brak upravo stoga što naredbu nije prekršila, te ga nije posetila u vojnič-
kom logoru dok je bio bolestan. Podržaće je zastupnik patrijarhalne zajednice, efendija 
Jusuf, rekavši da je „čuvala svoj stid, Kuranom propisan”, čuvajući tako ime svog mu-
ža. Ljut što njegova žena više poštuje običaje nego emocije („Druge su mogle da preko-
rače / i jaruge, i stid, i običaj!”), Hasanaga odbacuje ljubav koja to nikad nije bila: za-
menjivali su je stid i ponos. 

Brak kao zajednica u kojoj caruju stid, patnja i ponos predstavljen je i u Mihizo-
vom Banović Strahinji. Živeći u braku bez ljubavi, Strahinja je, kao i Hasanaga, svestan 
da je ženu zadobio „na silu” i „na slučaj”. Strahinjina bezimena supruga, predstavljena 
u drami samo kao Žena, prekida sve veze sa očevim domom, a odbija da prihvati porodi-
cu svog supruga; kad shvati da njen bojkot patrijarhalne podele uloga ostane bez odjeka, 
u izdaji i preljubi traži i svoju slobodu, i svoju kaznu. 

 Ključne reči: Patrijarhat, savremena srpska drama, stid, ponos, pobuna.

Žena u patrijarhalnom poretku nema slobodu govora ni delanja; nje-
nim rečima društveni sistem ne veruje, a njeno nemoćno ćutanje se, opet, 
tumači kao odsustvo emocija i obzira. Njen strah, stid i ponos ostaju ne-
primećeni i nezapamćeni; dokaz njenog integriteta neretko je fizički nesta-
nak, a spremnost na smrt tretira se i kao mera njene lojalnosti. Zahvaljuju-
ći jeziku, emocije mogu da se pretoče u narativ koji će pomoći da se odre-
đene vrednosti i ideje uspostave u kulturnoj praksi i u njenim okvirima sa-

1  Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, vladislava.gordic.petkovic@ff.uns.ac.rs
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čuvaju. Viđene kao primarno biološke, ili kao primarno sociokulturne (Le-
avitt 1996: 514), emocije otvaraju veliki prostor nedoumicama, ali ostaje 
jasno da ih uvek iskazujemo u specifičnim društvenim kontekstima, kao i 
to da su konstruisane u okvirima kulture; emocije „primarno nisu ni zna-
čenja ni osećanja, već iskustva naučena i izražena u telu u društvenim in-
terakcijama posredstvom sistema znakova, verbalnih i neverbalnih“ (Lea-
vitt 1996: 526). Emocije uvek povezujemo s kulturnim okruženjem i svim 
onim stanjima straha i neizvesnosti koja kristališu potrebu da zaštitu potra-
žimo u krutim zakonima malih zajednica: govor o opasnostima „naizgled 
služi jačanju obrambenih mehanizama pojedinaca i zajednica pred priti-
skom drugosti i nametnutih međuodnosa, no čini se da je jedini rezultat ta-
kvog govora o strahu poništenje samog tog pojedinačnog identiteta“ (Ba-
durina 2018: 211). 

 Godine 1963. Borislav Mihajlović Mihiz, autor više dramatizaci-
ja ali samo četiri originalna dramska teksta, piše dramu Banović Strahinja, 
u kojoj obrađuje motive izdaje, preljube i praštanja, prikazuje složene od-
nose između naslovnog junaka i njegove žene, ali isto tako otvara scenski 
prostor za upečatljive karakterne skice likova preuzetih iz sveta epike: za 
likove Strahinjine majke, sluge Milutina, Jug Bogdana, braće Boška i Voji-
na Jugovića, pljačkaša i odmetnika Vlah Alije, predočavajući u njima ras-
pone etičkog i herojskog, kukavičkog i proračunatog odnosa prema stvar-
nosti. Junak iz epske pesme o Banović Strahinji pretočen je u snažan, na-
oko pasivan dramski lik vođen samosvojnim i doslednim shvatanjima sti-
da i ponosa, dok njegova bezimena supruga, koja je nazvana samo Žena, 
predstavlja oličenje složenog, kontroverznog i upečatljivog shvatanja po-
bune. No Strahinjina žena nije u drami jedina junakinja koja nema ime, a 
ima funkciju i značenje: dok su u popisu lica majka i Žena navedene sa-
mo po svojoj krvnoj, odnosno bračnoj vezi sa glavnim junakom, žena Jug 
Bogdana postoji samo iza scene, kao snaga o kojoj se govori sa strahopo-
štovanjem, kao tih ali upečatljiv uticaj na porodičnu i političku situaciju 
uoči boja na Kosovu. Tri bezimene junakinje, koje su se zavetovale svaka 
svojoj dužnosti, predočavaju tri različita sveta – Strahinjina mati pripada 
svetu tradicije i verskih običaja, supruga Jug Bogdana opciji pragmatične 
političke akcije, dok Strahinjina supruga svoj svet tek pokušava da obliku-
je na temelju otpora svemu što njena mati i svekrva predstavljaju: Žena se 
jasno suprotstavlja patrijarhatu, konzervativizmu i operacionalizaciji etič-
kih vrednosti. 
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Koliko god se činilo da su njihove naravi i odnos prema stvarnosti ra-
zličiti, tri žene u drami Banović Strahinja aktivno i dosledno ponavljaju 
muške rituale i modele ponašanja, premda im poštovanje tih rituala i mo-
dela ne pruža nikakve privilegije. Nerazdvojna od porodične ikone sve 
dok sliku svetitelja ne dotakne ruka inoverca i preljubnice, majka Banović 
Strahinje je u neprestanom dijalogu sa svetim Jovanom, sa tradicijom i re-
ligijom; supruga Jug Bogdana u izolaciji, tami i tišini donosi teške i suro-
ve odluke koje su veran odraz patrijarhalnih zakona i običaja, te je njena 
moć samo pozajmljena i prividna. Kraj te „teške, krupne, crne, ambiciozne 
majke“, Strahinjina supruga je, po rečima svoga oca, „rasla koso, pobočke, 
usamljena, začitala se i svog podvig nikako da nađe“, ponavljajući izolaci-
ju prethodne generacije žena. U knjigama koje Žena u samoći čita istorija 
je svedena na dinamičan i intenzivan zaplet, ispričana jezikom tuđina, kao 
da time njena alijenacija postaje još beznadnija a pobuna izvesnija. 

 Pišući o nevelikom, ali izuzetno važnom dramskom opusu Bori-
slava Mihajlovića Mihiza, Milena Stojanović podseća da „svaka od Mi-
hizovih drama u centar pažnje stavlja etičke i moralne dileme, prelomlje-
ne kroz odnos istorije i pojedinca“, i da se samim tim „problematizuje (...) 
odnos istorijske i umetničke istine“ (Stojanović 2010: 170). Kako autor-
ka dalje kaže, „istorijska i politička istina na sceni prestaju da budu važne, 
dramski likovi počinju da žive svoj život, odvojen od realnog života lič-
nosti koje su poslužile kao osnova“ (Stojanović 2010: 170).

Drame Ljubomira Simovića Čudo u Šarganu i Putujuće pozorište 
Šopalović na scenu izvode nekoliko upečatljivih ženskih likova, makar 
ženska samorealizacija ili izolacija ne bila primarna tema u ovim delima: 
pisac se usredsređuje na motive čudesnog isceljenja i dejstva nezemaljskih 
sila, dajući prostora, u isto vreme, varijacijama na teme žrtvovanja, braka 
kao socijalne integracije i problematizovanja ženske uloge u patrijarhal-
noj hijerarhiji. Omogućujući da se sučele svetovi živih i mrtvih, prostori 
nužnosti i želje, realnost i fantazija, političko i oniričko, Simović u Čudo 
u Šarganu s merom i znalački upotrebljava motiv kiše koja ne prestaje da 
pada kako bi postigao utisak atemporalnosti i u prvi plan istakao stagnaci-
ju na koju je osuđena svaka ljudska želja i trud, kao što kafana na periferiji 
Beograda otkriva u kojoj je meri ostvarenje snova i ambicija paradoksalno 
na dohvat ruke ali nedostižno u isti mah, zbog neumitne nestalnosti ljud-
skih težnji i planova. Simovićevi čudesni iscelitelji Sofija (Putujuće pozo-
rište Šopalović) i Prosjak (Čudo u Šarganu) za dobročinstva su nagrađeni 
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poniženjima, udarcima i sakaćenjem, ranama i belezima koji modeluju nji-
hov identitet ali postupno menjaju i savest cele zajednice. Čudo u Šarganu 
slika galeriju ženskih likova koji sanjare o braku kao o vidu socijalne inte-
gracije, projektujući svoju želju i nadu na svakog muškarca koji se bestid-
no poigra njihovim očekivanjima, no spremnih i da ponosno kazne za iz-
daju i prevaru. Brak nije samo želja za integracijom i afirmacijom u soci-
jalističkom društvu, nego i očajnička potraga za identitetom, što se vidi u 
željama tri junakinje Čuda u Šarganu: Cmilja, tako, čezne za malograđan-
skom idilom, Jagoda za brakom kao kompromisom suprotstavljenih težnji, 
dok Gospava čezne za samopoštovanjem. 

Čudo u Šarganu preispituje mogućnost da se želje ostvare i molitve 
usliše, osvetljava svet u kom ispunjenje želje donosi samo novu tugu i bol; 
to je istovremeno i svet u kom se pomoć bližnjem, pružena iz najplemeni-
tih pobuda, ironično prometne u zlu kob. Sanjarenje Cmilje, Jagode i Gos-
pave o braku njihovu koegzistenciju pretvara u nedvosmislenu socijalnu 
i moralnu skalu: Cmilja je provincijalka koja pokušava da, bez ogrešenja 
o običaje i zakone, sebi u velegradu pronađe mesto pod suncem a potom 
udomi i rodbinu, Jagoda je siroče koje bezuspešno traga za ocem, Gospa-
va odbačena od svih i prokažena. I njihove sudbine su nivelisane: kao že-
na usredsređena na ostvarenje svojih snova, bez stida i straha, Cmilja će 
uspeti da zasnuje ideal građanskog braka i otkrije svog večitog „drugog“ 
u kafanskom gostu Stavri, Jagoda se odmetnuti u neizvesnu potragu za 
ocem, a Gospava kao ubica okrvavljenih ruku završiti u zatvoru. Čudo ko-
je se dešava u kafani „Šargan” tematski i motivski se realizuje kao ironič-
no uslišenje molitvi, ambivalentno ostvarenje želje koje donosi duboku 
sumnju u dobar ishod, čuđenje i tugu u isti mah. Prosjak je samo privid-
no nemoćan a zapravo je svemogući darovatelj čiji su darovi zamka i test 
vrline – to što prodaje ribolovačke mamce da bi dobio večeru isto je tako 
i mamljenje dramskih junaka da otkriju svoju pravu prirodu. Preuzimaju-
ći na sebe sve njihove rane i patnje Prosjak ih unesrećuje, ostavivši jedi-
no Gospavu samu sa svojim zločinom, bez pomoći i samilosti. Prosjak je 
i sam žrtva iluzije o dobročinstvu, i tek će na kraju drame shvatiti da odu-
zimanjem rane ljudima oduzima i karakter i sudbinu, mogućnost da argu-
mentuju svoj stid i ponos. 

 Hasanaginica Ljubomira Simovića, premda tematski i motivski 
zasnovana na istoimenoj narodnoj baladi, osvetljava neke u poeziji manje 
vidljive teme: progovara i o braku kao o socijalnoj integraciji koju diktira 
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patrijarhalni poredak, o tragičnim posledicama hira i jarosti koji silnika na-
gnaju da se odmetne od božanskih zakona i običajnih prava. Glavna juna-
kinja je u svetu neumoljivih maskulinih vrednosti, utemeljenih isključivo 
na autoritetu i sili, osuđena na ulogu političkog i socijalnog mamca: para-
doksalno je da, u očima brata i muža, obesnažena i obespravljena žena ka-
kva je Hasanaginica zapravo simbolizuje veliko obećanje – obećanje mo-
ći, uticaja i socijalne integracije. Ona je žrtva njihovih pogrešnih odluka, 
kako onih pedantno planiranih i  krajnje proračunatih, tako i onih ishitre-
nih i nepromišljenih, ostavljena da godinama, u strahu, bolu i tišini, upor-
no i beznadno traga za tračkom smisla i značenja u tim odlukama i da po-
kušava da pronikne u sitnosopstveničke i monomanijačke interese koji se 
poigravaju njenom sudbinom, ignorišući u toj surovoj igri i božanske za-
kone i običaje zajednice. Oglušujući se o sestrinu želju da se uda za imot-
skog kadiju, beg Pintorović je udaje za Hasanagu, koji će brak samovolj-
no da raskine nakon sedam godina, upravo u onom trenutku kad rođenjem 
deteta nametnuti život i bračno ropstvo dobiju za ovu uplašenu i nesrećnu 
ženu najviši smisao. U želji da sačuva porodičnu čast i prevrednuje politič-
ke interese, beg stupa u najrizičniji mogući politički pakt – u pakt sa sila-
ma mraka i onostranog. Pintorović ugovara brak sa imotskim kadijom, se-
strinim davnim proscem i neprežaljenom ljubavlju – koji je, kako saznaje-
mo na samom kraju drame, umro od „neke ljubavi“. Čin posthumnih zaru-
ka nije samo surova manipulacija sudbinom jedne žene, nego i zakonima 
poretka, koje beg samovoljno podređuje političkoj igri.

Simovićevu dramu, dakle, ne samo da pokreće nego i presudno obele-
žava kapriciozan raskid braka, jedan bestidan i osioni postupak. Ne samo 
što razjareni Hasanaga razvrgava svetu zajednicu sklopljenu pred Bogom 
i ljudskim zakonima, ne samo što se odriče svoje najveće političke i emo-
tivne investicije nego i postupak nereagovanja od strane svoje žene, ko-
ji je posledica apsolutne poslušnosti i potpunog pokoravanja, tumači kao 
besprizornu pobunu. Hasanaginica gorko ispašta zato što se njenom mu-
žu učinilo da su njoj patrijarhalni običaji važniji od njega; istina je ne sa-
mo surovija od onoga što je posumnjao, nego i nepodnošljivo ironična –  u 
svom poimanju stida, straha, ponosa i dužnosti, supruga svog muža i po-
redak vrednosti kom on služi posmatra kao neraskidivu celinu. Aga je stub 
socijalnog sistema i dragovoljni instrument represije; legitimizovano nasi-
lje društva ima Agino lice. Na silu je prinuđen zato što mu ona, sila, zame-
njuje ljubav: snaga fizičke i zakonske prinude nateraće Hasanaginicu da 
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prema suprugu oseti emociju – ako to ne može da bude ljubav, ako to ni-
kad neće biti  kulturno diktirana privrženost ni odanost, onda ostaje da ta 
emocija bude svedena na strah, stid i gađenje. 

Simović efektno dramatizuje bezizlaz ženskog položaja vidljiv još u 
Euripidovim tragedijama: Hasanaginica je obespravljena kao Medeja, čiji 
brak takođe zavisi od muške reči. Brak se sklapa odlukom razuma, a raz-
vrgava bez razmišljanja, donošenjem odluke u trenutku zaslepljene stra-
sti. Brak je, otud, obećanje koje ne obećava ništa, a ako takvo nesigur-
no obećanje određuje ženinu društvenu poziciju, očekivalo bi se da ona 
pokuša da ga obesnaži. Međutim, nesigurnost nejakih garantuje njihovu 
gotovo slepu poslušnost: ispunjavajući sve zahteve patrijarhalnog poret-
ka, odričući se identiteta i individualnosti u prilog bračnog ugovora koji 
im nameće apsolutnog gospodara njihove sudbine, i Medeja i Hasanagi-
nica doživeće da ih sam patrijarhalni zakon gurne u bezakonje i pretvori 
u izopštene, odbačene žene. Dok je Jason, po sopstvenom uverenju, jed-
noj varvarki koju naziva „grdilom što oca izdade i zemlju hranilju“, uči-
nio čast što ju je doveo u „dom helenski“, Hasanaginica je u brak ušla kao 
visoko socijalno privilegovana; u miraz užarskom sinu i begovima neop-
hodnom čuvaru nemirne granice ona donosi relevantnost, status i poreklo 
koji se, međutim, tokom drame konstantno obezvređuju, da bi ženu ko-
ja simbolizuje obećanje društvenog uzdignuća sveli na Medejinu pozici-
ju autsajdera. Podređeni položaj žene ne samo da devalorizuje svaku nje-
nu eventualnu prednost i vrednost, nego je preobraća u pobunjenicu i pre-
stupnicu. 

 Simovićev dramski zaplet pokreće Hasanagin nastup duboke od-
vratnosti prema ženama; rekavši da „zbog žena ni carevina ne valja“, on 
zabranjuje da vojnicima u logor dolaze žene. Simović Agin bes ne prika-
zuje na sceni, nego ostavlja prostora da začuđeni i ogorčeni vojnici  po-
tanko opišu kako im vođa crveni, peni, viče i vrišti, i da spremno iskažu 
sumnju kako čovek koji je „čuo i kad u sedmoj sobi zašušte dimije“ žena-
ma brani pristup zato što je od teških rana ostao impotentan. Stvaran ra-
zlog nije seksualna nemoć, već emotivni poraz – Hasanagina nemogućnost 
da osvoji ne samo pokornost nego i srce žene koja ga, kako on i sam kaže, 
od samog početka prezire rezultira besmislenim pokušajem da ukine lju-
bav i strast svima onima koji su pod njegovom komandom. Hasanaga za-
mera ženi to što je poštovala običaje kasabe, a sam joj je nametnuo izola-
ciju i stroga pravila ponašanja; on iskazuje prezir prema njenoj ljubavi, ia-
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ko zna da ga ona ne voli i da ga ne može zavoleti, kao što ne može naslu-
titi njegovu želju niti predvideti njegovu zapovest. 

Neosvojivost ženske ljubavi mora se surovo kazniti. Tako je Hasana-
ginica oterana od kuće i razdvojena od deteta zbog toga što ranjenog mu-
ža puna četiri meseca nijednom nije posetila. Razloge nedolaska Hasana-
ga pripisuje njenoj navodnoj razmaženoj otmenosti: budući od Pintorovi-
ća, „staro gospodsko koleno, stara loza“, Hasanaginica ne želi svoju „gos-
podsku nogu“ da stavi u vojnički logor. „Sad nek vidi / kolko će je košta-
ti njena gospoština!“ trijumfalno kaže Hasanaga. Patrijarhalna kazna stiže 
žene zato što nisu prepoznale trenutak u kom moraju da svoju bezuslov-
nu odanost pretvore u ponosnu pobunu tako što će da je postave iznad  po-
štovanja običaja. Hasanaginica izvršava zadatu dužnost, u zabludi da čini 
najbolje i da čini ono što se od nje očekuje. Ona je, po rečima Hasanagi-
nog savetnika efendije Jusufa, „čuvala svoj stid, Kuranom propisan“ čuva-
jući u tom stidu i ime svog muža, držeći se običaja u zemlji u kojoj su obi-
čaji i ime apsolutne vrednosti. 

„Sedeći ovde, / ja sam njemu obraz čuvala, / onako kako je on tražio 
da se čuva!“, kaže Hasanaginica, ne mogavši da se razabere od bola, čuda i 
šoka; patrijarhalno kodirani stid, udružen sa strahom, naterao ju je da zato-
čeništvo dragovoljno prihvati; ona se čudi što muž  koji joj je sedam godi-
na zabranjivao da izađe iz kuće pretpostavlja da bi trebalo da, svojom vo-
ljom i samostalnom odlukom, dođe u planinu među vojnike. Od nje se oče-
kivala slobodna volja i samostalna odluka, ono na šta nikad u svom braku 
nije imala pravo: „Druge su mogle da prekorače / i jaruge, i stid, i običaj! 
I takvu ti ljubav – možeš je džukcu o rep! – koja ustukne pred običajem i 
zakonom!“, kaže Hasanaga, povređen što je njeno poštovanje običaja i za-
povesti veće od ljubavi prema njemu.  

„Ne treba meni uteha; / meni treba da razumem!“ kaže Hasanagini-
ca, tragajući za smislom u nerazumnoj, afektivnoj odluci. Navikla da patri-
jarhalni poredak ima opravdanje čak i za najapsurdnije zabrane, ona upor-
no očekuje kakvo-takvo objašnjenje kazne: jedini ženski uslov bezuslov-
ne pokornosti jeste razlog, makar  i argument gole sile. Tražeći razlog svog 
progonstva, Hasanaginica shvata da i age i begovi i konjušari i askeri „kro-
je Alaha prema sebi, / kao da je Alah košulja“, da su zakoni opravdanje ne 
sile, nego nečeg strašnog i nepredvidljivog kao što je (samo)volja. Hasa-
naginica se nada da „mora da postoji i neka druga pravda“, na nekom dru-
gom mestu. Stoga njena smrt nastupa kao duhovno oslobođenje, ali i kao 
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posledica zapretenog, nagomilanog bola, kao posledica stalno uspostavlja-
nih zabrana da misli, voli i oseća. 

 Budući da je žena u patrijarhalnom poretku vrednost merljiva sna-
gom političkog saveza koji iz njene udaje proishodi, beg Pintorović će se-
stru iskoristiti kao način sticanja moći i uticaja, ali i ponižavanja Hasa-
nage. Izbor imotskog kadije je, pri svemu, predstavljen i kao demagoško 
udovoljavanje sestri, koja je njega želela za muža pre sedam godina. Kad 
pita brata odakle je „danas iskopo“ kadiju, Hasanaginica i nehotice prozi-
re njegovu igru prividima. Kadija je umro od ljubavi prema njoj, i on je 
metafora ledenog prisustva smrti, jedinog izbora za ženu lišenu identiteta, 
otrgnutu od jedine uloge koju je sa ljubavlju obavljala – uloge majke. Ha-
sanaginičin tragičan kraj najbolje je ocrtan u rečima Hasanaginog askera 
Muse: „Da nije umrla, niko joj ne bi verov’o“. Žena u patrijarhalnom po-
retku nema jezik, ni slobodu govora, njenim rečima se ne veruje, dok se, 
opet,  njeno nemoćno ćutanje tumači kao odsustvo emocija i obzira. Ona 
može svoje postojanje da iskaže samo smrću. Dokaz njenog integriteta je 
smrt, a smrt je i mera njene lojalnosti. Šekspir je svestan toga kad u kome-
diju uvodi konvenciju prividne smrti kao sredstvo obrta u odnosu prema 
ženskoj vrlini. Smrt je postupak revirginizacije: žena prestaje da bude sek-
sualno biće čija je želja nespoznatljiva i van kontrole muškarca, smrt uki-
da grešnu seksualnost njenog tela. Jedino mrtva Hasanaginica može da bu-
de odana žena i požrtvovana majka, jedino tako da s potpunim mirom, go-
tovošću i krotkošću primi muževljev poljubac.   

Brak kao stanje patnje, strepnje i prisile predstavljen je, kao što smo 
videli, i u Banović Strahinji Borislava Mihajlovića Mihiza. Međutim, tek 
u poređenju sa postupcima hirovitog i naglog Hasanage postaje jasno da 
Mihizov naslovni junak nije nikakav nerazumni silnik. Strahinja, potomak 
starog plemstva – dakle, s onim poreklom koje Hasanagi nedostaje –  sve-
stan je da je svoju ženu, ćerku skorojevića Jug Bogdana, dobio „na silu“ i 
„na slučaj“, da „ljubav nije nešto što se hoće ili neće, ljubav je nešto što se 
ili mora, ili ne može”. Kao čovek dužnosti, koji  uvek hoće ono što se mo-
ra, svestan je da Žena ne pripada njemu, već nekom drugom svetu i nekoj 
svojoj „muci“ i svom „moranju“ koji joj ne dozvoljavaju da ga voli. Žena 
je svojevremeno stavila svoju sudbinu na kocku tako što je objavila da će 
pripasti pobedniku turnira, i reč je održala iako je Strahinjina pobeda bila 
problematična, i iako je za muža želela Ivana Kosančića, kome je pobeda 
izmakla samo zato što se njegov konj sapleo. 
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Strahinjin brak je formalan, u njemu nema ljubavi i bliskosti, ali po-
stoji obostrano oprezno uvažavanje koje ovu socijalnu vezu uspešno odr-
žava. Ipak, uvažavanje i poštovanje distance Ženu dovodi u iskušenje kom 
se ne može odupreti: ona bira očajničke načine, za patrijarhalni poredak 
krajnje šokantne, da iz tog braka pobegne. Ona je svesna da joj sleduje su-
rova kazna, tu kaznu priželjkuje i nada joj se, doživljavajući je kao slobo-
du. Ne uspevši da ode u manastir, Žena pribegava najekstremnijem reše-
nju i najgorem zločinu: preljubi i izdaji. Odlazeći svojevoljno sa Vlah Ali-
jom kao njegova ljubavnica i saveznik, ona radikalizuje izbor bezizlaza: 
čini višestruku izdaju tako što beži sa Turčinom koji je zlikovac i pljačkaš 
i prema kome ne oseća ništa. Žena nije izdala samo supruga, nego i „svoga 
cara, svoju porodicu, svoje srpsko ime“, a za takvu izdaju u patrijarhalnom 
ratničkom poretku sleduju oganj i mač. Žena se hrabrim izazivanjem po-
retka i prirodnih zakona smešta u prazan prostor između uloga koje igraju 
Medeja, svirepa osvetnica pogaženog bračnog zaveta, i Šekspirova Dezde-
mona, koja bračni zavet brani  od podivljale ljubomore svog muža po cenu 
fizičkog uništenja i moralne kompromitacije. Mihizova junakinja između 
Medejine gotovosti na zločin i Dezdemoninog pasivnog pristanka na smrt 
nalazi srednju vrednost gorde samoizolacije koja vreba trenutak pobune. 
Žena prekida veze sa očinskim domom, odbijajući istovremeno da ih uspo-
stavi sa muževljevim, i poražena saznanjem da se njen bojkot patrijarhal-
ne ženske uloge ignoriše, svoju slobodu traži u izdaji i preljubi. Ona sma-
tra da je obećanje braka ispunila time što je dala ruku i telo Strahinji, i že-
lela bi da je kazna tog obećanja oslobodi. Ironični antiklimaks s kojim se 
Banović Strahinja završava pokazuje da je Ženina pobuna bila uzaludna: 
nastupajući krvavi boj ionako će poništiti oproštaj njenog muža, ukinuće i 
njene obaveze i njen status, malu ljudsku priču samleće velika priča veka. 

Banović Strahinja Ženi oprašta i dokazanu preljubu, i nesumnjivu iz-
daju, i pokušaj da ga liši života, ostajući stameno dosledan u požrtvovanju 
i opraštanju uprkos tome što zna da Žena njegov oproštaj ne želi, i oglušu-
je se o sve uporne molbe i agresivne pritiske da svoju suprugu kazni. Me-
đutim, ispostavlja se da je Strahinjina otmena plemenitost jednako uža-
sna kazna kao smrt: život koji poklanja preljubnici, izdajnici i pobunjeni-
ci težak je i nesnošljiv koliko i Hasanaginičina tragična sudbina. „Neprav-
da nije izbirljiva“, kaže Hasanaginica, „nepravdi sve / može da bude ra-
zlog…“; Strahinja ovu situaciju obrće time što odbija da bude gospodar 
sudbine svoje supruge. Darujući još život, on onemogućava njenu katarzu, 
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njen pokušaj da ostvari svoj podvig i da artikuliše svoj identitet, odriče joj 
perspektivu moralnog sazrevanja. Ona mu to neuvijeno kaže: „Sad će me 
oni osuditi, teško, do dna, kako samo Jugovići znaju. To mogu da podne-
sem. Ono što ne mogu da izdržim – to je da i vi niste s njima. Vi koji jedi-
ni imate pravo da budete sudija. (…) Ne gledajte me tako kao da ste vi kri-
vi preda mnom. Zašto me ne prezrete, zašto mi ne pljunete u lice, zašto me 
ne udarite? (…) Znate li vi, čoveče dobrog srca, da je surovije to što vi sa 
mnom radite nego ono što mi oni spremaju.“

Iako se čini da su kritička čitanja ovog sjajnog dramskog teksta ređa 
nego što on zaslužuje, Banović Strahinja  Borislava Mihajlovića Mihiza 
ne samo da je i dalje aktuelan, nego nudi i važan novi ključ za čitanje ep-
ske poezije, za interpretaciju i razvijanje, kako bi sam Mihiz rekao, „mo-
tiva i pobuda“ koji je pokreću. Ironična i groteskna –  iako u isti mah obo-
jena setom i rezignacijom zbog propadanja jednog bajkolikog sveta – ova 
drama dekonstruiše i politiku i rat, i vernost i vrednost. Na samom počet-
ku Banović Strahinje Borislav Mihajlović Mihiz naglašava da „drama ni-
je istorijska“, a da su „anahronizmi u njoj namerni i onda kad su slučajni“, 
očigledno insistirajući na pristupu koji je pomeren prema atemporalnosti, 
slično kao kod Simovića: kao i u Simovićevim dramama, pseudoistorijski 
likovi i ambijent poslužiće za nastanak psihološke studije likova i arhetip-
ske slike sveta. U selektivnom znanju protagonista i strukturno-tematskom 
redukovanju nekih događaja i nekih detalja važnih za razumevanje radnje, 
Mihiz i Simović nenametljivo čitaoca i gledaoca vode zaključku da su stid 
i ponos, nasuprot pobuni koja je uvek glasna, sudbinski vezani za ćutanje.  
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SHAME, PRIDE AND REBELLION IN 
CONTEMPORARY SERBIAN DRAMA: WOMEN 

IN THE PLAYS OF LJUBOMIR SIMOVIĆ 
AND BORISLAV MIHAJLOVIĆ MIHIZ

Summary

Ljubomir Simović and Borislav Mihajlović Mihiz are without doubt among the best 
Serbian playwrights who have ever examined the frightening depths of human nature. 
The paper examines attitudes which these authors develop about particular events of his-
torical and private importance which elicit deeply personal feelings of pride or shame. 

Whenever one discusses pride, shame, rebellion or guilt, one becomes involved in 
narratives describing specific experience accompanying these emotions or conditions. In 
literature, these emotions and emotional states occur when a character carries a histor-
ically and culturally designed burden of responsibility, as happens with the protagonists 
of Ljubomir Simović and Borislav Mihajlović Mihiz plays. As in the major part of con-
temporary Serbian drama, their characters either fall into the pattern of an Every(wo)
man trying to cope with false compensations of pipe dreams, or turn into a muted survi-
vor trapped in a life of quiet desperation, and become a victim of  a long and harmful so-
cietal pressure which results in thwarted ambitions, dissapointed hopes and total loss of 
integrity. The fact that there are too many plausible explanations of how and why these 
characters fail shows that the true dramatic art escapes definition: the unnamed Woman 
in Banović Strahinja and Hasanaga’s wife in Hasanaginica, both faced with a patriarchal 
denial of identity and free will, do not act as simple paragons of virtue, but rather become 
epitomes of deeply engraved shame and loss. These remarkable characters introduce the 
reader to a vast array of psychological and spiritual displacements, or raving symptoms 
of loneliness and self-deception; characters of women are not the only ones who end up 
psychologically trapped in myths, self-delusions, and pretensions of the patriarchal past 
and present, but their downfall is hidden in the same way their shame and pride were si-
lenced during their lives.

Key words: patriarchy, contemporary Serbian drama, shame, pride, rebellion
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GORDANA TODORIĆ1

KNJIŽEVNA I PUBLICISTIČKA SVEDOČENJA O 
TOME KAKO JE XX VEK GUBIO RAVNOTEŽU

Rezime

U radu ćemo pokušati da uspostavimo jukstapoziciju nekoliko književih i publici-
stičkih tekstova na osnovu kojih je, sledeći Andrićevu tezu o književnosti kao relevantnom 
diskursu istorijskog narativa (Možda je u tim pričanjima, usmenim i pismenim, i sadrža-
na prava istorija čovečanstva, i možda bi se iz njih mogao bar naslutiti, ako ne saznati, 
smisao te istorije.) moguće govoriti o genezi pojmu stida u XX veku. 

Ključne reči: kanon, Kafka, Vasiljev,Vinaver, Tišma 

Roman Proces2 Franc Kafke (1883-1924) počinje rečenicom „Neko 
mora da je oklevetao Jozefa K., jer je, iako nije učinio nikakvo zlo, jednog 
jutra bio uhapšen“ (Kafka 1975: 21). Poslednja rečenica glasi: „‘Kao pse-
to!’ reče on, i činilo se da će ga stid nadživeti.“ Uvodna i završna rečenica 
ovog, pa i svakog drugog književnog teksta, naratološki, ali i psihološki, 
snažna su mesta i ukazuju na određene autorske intencije. U slučaju roma-
na Proces, velika tema krivice ne razrešava se, nego se u završnoj rečeni-
ci, tematizacijom stida i unižene ljudskosti celokupna radnja retroaktivno, 
prenosi u sferu nematarijalnog. U tom smislu se kod nekih tumača Kafki-
nog dela i ceo Proces izmešta iz sfere materijalne stvarnosti. 

Početak rada na romanu poklapa se sa početkom Velikog rata (1914), 
ali se geneza motiva krivice i stida može pratiti i kroz ranija Kafkina dela. 
Sol Fridlander je čak celu svoju knjigu o Kafki naslovio The Poet of Sha-
me and Guilt.Povezujući Kafku s tradicijom Paskala i Kjerkegora, Fridlan-
der navodi i reči književnika Džona Apdajka iz 1995. prema kojem upra-
vo Kafka ukazuje na stid kao aspekat modernog načina razmišljanja čove-

1  Istraživač saradnik, Moše David Gaon Centar, Ben Gurion Univerzitet u Nege-
vu, Izrael, gordanatodoric021@gmail.com

2  Roman Proces objavljen je posthumno, 1925. u redakciji Maksa Broda, Kafkinog prjatel-
ja. Nasuprot Kafkinoj testamentarnoj želji, Brod neobjavljene rukopise nije uništio. 
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ka lišenog tačke uporišta.3 O Kafki piše i Valter Benjamin, povezujući pis-
ca i sa mističkom tradicijom judaizma, što za naše razmatranje ima znača-
ja, budući da ukazuje na umnožavanje egzistencijalnih planova kroz ko-
je se precipiraju kategorije istine i stvarnosti (Benjamin 1968: 154). Pišući 
o Kafkinim osećaju stida, Benjamin ukazuje na neke topose moderne ko-
ji će biti diskutovani u narednim decenijama. Pitanje određenja subjekta, 
njegovog odnosa sa drugim subjektom, sa društvenim formacijama koje 
su civilizacijske tekovine (a takva je na primer porodica)4, teme su roma-
na Proces, ali i Kafkinih intimnih metaknjiževnih tekstova, kojima referiše 
na istorijsku stvarnost i sebe u njoj. To kako subjekat percipira sebe i kako 
ga drugi percipiraju, nesklad te dve percepcije, simptomi su drame čove-
ka moderne. Drugim rečima, kada Kafka postavlja pitanje svog jevrejskog 
identiteta ispostavlja se da on taj identitet tek treba da eventualno pronađe. 
Prepreka je kontroverzini odnos koji ima sa ocem, koji bi trebalo da bude 
prenosilac i te vrste identitetskih okvira. S druge strane, društveno okruže-
nje ga prepoznaje kao pripadnika grupe, dakle kao Jevrejina, grupe kojoj 
to okruženje pripisuje vrednosti i svojstva koja su u velikoj meri konstitui-
sana naosnovu stereotipa i predrasuda. Takva jedna je i predrasuda o femi-
niziranosti aškenaskih Jevreja. Ova antisemitska predrasuda nije samo op-
stojavala u tradicionalnom patrijarhalnom, društvu Evrope, nego je svoju 
modifikaciju, ali i reakciju imala u Kafkino vreme. Dok on oseća stid zbog 
svoje slabe telesne konstitucije (Friedlander 2013: 45) u Pragu je već osno-
van Sokolski pokret (1842), akult telesnog zdravlja, vežbanja i snage bi-
će jedan od temelja i nacističkog narativa, koji se tek konstituiše 20-ih go-
dina XX veka. U tom duhu i pojedine cionističke omladinske organizacije 
okreću se telesnom zdravlju i prirodi. 

3  „John Updike wrote in his 1995 foreword to The Complete Stories, ‘Kafka epitomizes one 
aspect of [the] modern mind- set: a sensation of anxiety and shame whose center cannot be locat-
ed and therefore cannot be placated.’ A sensation of shame as an aspect of the modern mind- set?” 
(Friedlander 2013: 6)

4  „‘It was as if the shame of it was to outlive him.’ With these words The Trial ends. Corre-
sponding as it does to his “elemental purity of feeling,” shame is Kafka’s strongest gesture. It has a 
dual aspect, however. Shame is an intimate human reaction, but at the same time it has social pre-
tensions. Shame is not only shame in the presence of others, but can also be shame one feels for 
them. Kafka’s shame, then, is no more personal than the life and thought which govern it and which 
he has described thus: ‘He does not live for the sake of his own life, he does not think for the sake 
of his own thought. He feels as though he were living and thinking under the constraint of a fami-
ly... Because of this unknown family... he cannot be released’.” (Benjamin 1968a: 129)



Književna i publicistička svedočenja o tome kako je XX vek gubio ravnotežu 279

Međutim, Kafkina identitetska drama ne može da bude razrešena 
uspešno jer ne postoji, ili on ne prepoznaje ni jednu stabilnu referencu pre-
ma kojoj bi se referisao: religiju, ideologiju, naciju, društveni status. Ne-
ke od njih su za Kafku prevaziđene, neke tek treba da budu uobličene. Šta 
više, avangarda kojoj u izvesnoj meri pripada i Kafka, svojom revolucio-
narnošću napada upravo ono što bi se moglo nazvati stabilnim društvenim 
okvirom građanskog društva. Tako je egzistencijalni stid koji je prisutan u 
Kafkinom delu, a najizraženiji u završnoj rečenici romana Proces, s jedne 
strane ukorenjen u atavističkoj nostalgiji za stabilnošću, a sa druge strane 
pluta na fluidnosti epohe (Bauman). 

Po izvesnim društvenim okolnostima uporediva sa Kafkom književ-
nošću je i poznata pesma Dušana Vasiljeva Čovek peva posle rata5. Tema-
tizacija časti, odgovornosti, snova/ideala, heroizma i srama/besramnosti 
vodi do katarzične spoznaje ontoloških razmera. Stihovima:

„Oh, ta ja sam Čovek! Čovek!
Nije mi žao što sam gazio u krvi do kolena
i preživeo crvene godine klanja,
radi ovog svetog Saznanja
što mi je donelo propast.” 
i
„oh, dajte meni samo još šaku zraka
i malo bele, jutarnje rose –
ostalo vam na čast!” (Vasiljev1971: 178),
Vasiljev iskustvo rata i ratovanja koristi kao instrument kojim se odre-

đuje i prema svom učešću u ratu i prema svom iskustvu rata, a „cela njego-
va poezija u znaku je protesta protiv rata i neprihvatanja posleratne stvar-
nost“ (Deretić 1983: 514). Deo tog iskustva svakako je i svest da se na-
šao u vojsci kojoj ne bi trebalo da pripada6. Drugim rečima, učešćem u ra-
tu postao je deo ad hoc grupe, konstituisane samo formalnom pripadnošću 
jednoj vojsci (ne i idealima slobode, dakle unutrašnjim principom koji ho-
mogeniše grupu označenu kao neprijateljsku, u ovom slučaju srpsku voj-
sku). I to je prvi simptom da se lirski subjekat pesme nalazi u abjektnom7 
stanju, stanju „interpretacije materijalnog, koje je u procijepu imaginarnog 

5  Prema Jovanu Deretiću, Vasiljev je pesmu Čovek peva posle rata prvi put objavio u časo-
pisu „Misao“ 1920. godine (Deretić 1983: 514)

6  Vasiljev je, kao i drugi Srbi iz Vojvodine (to je slučaj i sa Milošem Crnjanskim), bio mo-
bilisan u austrougarsku vojsku.

7  Više o pojmu abjektnog/zazornog u: Miško Šuvaković, Pojmovnik suvremene umjetnosti.
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i simboličkog“ (Šuvaković 2005: 679). Budući lišen tog unutrašnjeg prin-
cipa, koji je, u trenutku činjenja/ratovanja (Ja sam gazio u krvi do kolena; 
Ja sam se smejao u krvi do kolena) možda doneo oslobađanje od moralne 
odgovornosti za učinjeno, lirski subjekat u posleratnom promišljanju sebe 
i svog mesta u svetu − duboko je uznemiren. Ipak,motiv etnosa u kontek-
stu ratovanja protiv svog naroda Vasiljev u ovoj pesmi ne razrešava. I on 
je, kao i Kafka, duboko zaronjen u introspekciju koja jeste katarzična, ali 
ga kao čoveka u potpunosti otuđuje od Mi-grupe, s kojom vodi lirski di-
jalog i od koje traži spasenje (Oh, dajte meni još samo šaku zraka; I malo 
bele, jutarnje rose).

U slučaju Dušana Vasiljeva, Jingerova teza da je rat „jedinstveni fe-
nomen života koji omogućava prodiranje do čistoće apsolutnog iskustva i, 
samim tim (samo)spoznaje ‘tu-bitka’“ (Molnar 2006: 167) bitno je modi-
fikovana. Jer dok, prema Jingeru „juriši i, uopšte ratovi, ma koliko izgle-
dali strašno u vremenu dok se u njima učestvuje, nakon proteka izvesnog 
vremena od njihovog završetka (dakle iz izvesne vremenske distance) do-
bijaju patinu uzbudljivog, opojnog i gotovo numinoznog iskustva“ (Mol-
nar 2006: 172) Čoveka iz pesme Dušana Vasiljeva, rat je suočio sa onim 
najnižim, koje u sferi nesvesnog nosi. Njegova aposteriorna promišljanja 
pomerena su u sferu nestabilne egzistencije. Za njega jingerovska spozna-
ja tu-bića nije apsolut stvarnosti. Nije to, doduše ni posleratna stvarnost. U 
njoj se taj Čovek ne seća „opojnog i gotovo numinoznog“ iskustva, nego 
ga vrednosno preispituje. Rezultat toga preispitivanja jeste otuđenje i če-
žnja za etičkim apsolutom8.

To što je Kafka izrazio u prozi, a Vasiljev stihom, u delu Stanislava 
Vinavera oblikvaće se u žanrovskom rasponu koji ni pre ni posle nije za-
beležen u srpskoj književnosti. I kada piše publicistiku, novinske izvešta-
je ili putopise, nije moguće ne uočiti specifični autorski pečat kojim detek-
tuje nemir epohe. Drugim rečima, u publicistici Stanislava Vinavera, pre-
vashodno u minucioznosti kojom opisuje vreme i ljude međuratne Evro-
pe, može se prepoznati fluidnost vremena o kojem diskutuje Zigmund Ba-
uman. Njegova rana zbirka, Priče koje su izgubile ravnotežu, najava je, ni-
malo retka u umetnosti, tih drušvenih kretanja čije će praćenje Vunaveru 
biti, ako ne važnje, a onda sigurno podjednako važno kao i prozno a ka-

8  Up: “Like so many other modern undertakings of public powers, thedream of purity has 
been in the era of liquid modernity deregulatedand privatized; acting on that dream has been left to 
private - local, group - initiative” (Bauman 2000: 180).



Književna i publicistička svedočenja o tome kako je XX vek gubio ravnotežu 281

snije i poetsko stvaralaštvo. Tekstovi putopisa Ruske povorke (1927), deli-
mično su objavljivani u nastavcima u „Politici“ (1919) pod naslovom: Kod 
boljševika. Iz zemlje koja je izgubila ravnotežu. Nastajali u Rusiji od 1917. 
do 1919. godine, iako u celosti tematizuju revolucionarne promene, ti tek-
stovi „su raznoobrazni. Jedni imaju dramsku formu, drugi putopisnu, tre-
ći pripovedačku, četvrti esejističku. A svi oni, u raznolikim formama, ima-
ju funkciju da predstave što šire ono što se u prevratničkim danima u Ru-
siji zbiva“ (Milosavljević 1990: 276). I takvi, potpisani imenog avangar-
diste koji bi svojim poetskim senzibilitetom trebalo da ima manje sluha za 
stabilne kategorije, ne samo što naslovom svedoče suprotno, nego poneg-
de, skrivenom poetskom stilizacijom, kritički preispituju i kategorije ka-
kve su stid i ponos. Tako u tekstu Noću, kroz neobavezni razgovor, na po-
vršinu izbije velika i kontroverzna tema Rusije – Jevreji. Jedna od učesni-
ca u razgovoru kaže: „Vidite, meni je veoma neprijatno, što svugde ima 
tako mnogo Jevreja. Meni je neprijatno što su naše umotvorine, naše pe-
sme, zagonetke i priče izdali na svet Jevreji. Meni je neprijatno što je naj-
bolji ruski kritičar Ajhenvald, i ne volim, ne razumem kako to, da je najbo-
lje pojmio rusku dušu, i rusku slovenofilsku prošlost, jedan Geršenzon…“ 
(Vinaver 2015: 32). Dve replike kasnije, u preokretu koji je nastupio, go-
vornica priznaje da i sama ima jevrejske krvi. To je isti onaj osećaj iden-
titetskog stida i samoporicanja koji je prisutan i kod Kafke. Sličnim hu-
mornim postupkom Vinaver donosi i temu ponosa. U vodviljskom dijalo-
gu dvoje petnaestogodišnjaka Peća i Manja, čitamo o ponosu što su sada 
došla vremena da deca vaspitavaju roditelje: „Manja: Ja mislim da i hrana 
dejstvuje. Kada bismo bolje jeli, mi bismo lakše mogli vaspitavati rodite-
lje“ (Vinaver 2015: 41).

Mnogo neposrednije, motivom nemačkog ponosa, Vinaver završava 
svoj tekst Oblaci nad Nemačkom9. „A stara nemačka zastava – koja za nas 
znači samo rat, suze i krv – za njih ima i značaj pobede i veličine i pono-
sa. Sa tom zastavom Nemačka je bila pred celim svetom slavna. I oni neće 
da izgube taj moralni kapital čak ni simbolično, u slici, usvajanjem jedne 
nove, neslavne trobojnice“ (Vinaver 2015: 277). Ova rečenica ima mnogo 
veći značaj nego što na prvi pogled to može da se učini. Ona detektuje tre-

9  Reč je o jednom iz niza tekstova sa puta po Nemačkoj 1925. U izdanju na koje se pozi-
vamo, tih pet tekstova objedinjeni su naslovom Srbovanje u Nemačkoj, mada priređivač G. Tešić 
u bibliografskim beleškama navodi da je taj korpus tekstova 1997. objavio Mićo Cvijetić, u svojoj 
knjizi Kod Lužičkih Srba (Vinaver 2015: 545).
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nutak nemačke stvarnosti (1925), dramatična previranja u kojima je oču-
vanje simbola nacionalne časti od egzistencijalne važnosti, ali obuhvata i 
simbolički kapital zastave u svoj njegovoj kompleksnosti, jer u kasnijim 
Vinavrovim tekstovima pisanim iz Berlina, posebno u jednom iz 1933.10 
Vidimo da su akteri političkog sukoba iz kog će nacisti izaći kao pobed-
nici, u potpunosti svesni važnosti zastave kao instrumenta kojim se dopi-
re do onih osećanja kojima se želi upravljati. Nacionalni ponos je svaka-
ko jedno od njih. 

Sva pomenuta dela pripadaju međuratnom periodu XX veka i pove-
zuje ih nestabilnost odnosno redefinisanje temeljnih etičkih načela. Ta po-
java, baumanovska fluidnost svakako jeste uslovljena složenim istorijskim 
i društvenim okolnostima. U našem razmatranju ćemo skrenuti pažnju sa-
mo na jedan aspekt posledica ovakvih prilika. 

Među produktima revolucionarnih promena na modernoj evropskoj 
društvenoj sceni jeste bio i nacistički pokušaj da sprovedu Holokaust, koji 
su prethodno ozakonili. Mi danas znamo, bez obzira na činjenicu da posto-
je pokušaji revizije istorijski najutemeljenijeg i najargumentovanijeg do-
gađaja XX veka, narativa o Holokaustu, da je reč o zločinu bez preseda-
na u ljudskoj istoriji11. U kontekstu našeg razmatranja, moguće je postaviti 
pitanje o statusu kategorija stida i ponosa u vezi sa Holokaustom. Tim pre 
što je druga polovina XX veka obeležena upravo ovim iskustvom, iako je 
tema Holokausta dovedena u fokus tek krajem tog veka. 

Ukoliko prihvatimo Hilbergovu podelu na zločince, žrtve i posmatra-
če12, već na prvi pogled se uočava da se književnost srazmerno najviše ba-
vila žrtvama, veoma slabo zločincima i gotovo nimalo posmatračima. Iz 
razumljivih razloga, i memoarske građe žrtava je najviše. I upravo ta pra-
znina koju su ostavili zločinci mogla bi da ukazuje da pored straha od ka-
zne osećaju i stid, koji ih sprečava da svedoče o svojim (ne)delima. Među-
tim, suđenja nacistima i njihovim kolaboracionistima pokazala se da se ni-
jedan nije pokajao zbog učinjenog. Zigmund Bauman upozorava na pro-
pagandu koja je Jevreje izolovala iz društva i time izvesno doprinela da se 

10  U martu 1933. U tekstu pod naslovom Prepad g. Hitlera na bavarsku samostalnu vladu, 
Vinaver ceo jedan odeljak naslovljava Diskusija oko zastave (Vinaver 2015: 727). 

11  „If the analysis is correct, then the Holocaust is an extreme form of genocide. (…) What 
is ment by ‘extreme’ is expressed by the three elements described above: the ideological, global, 
and total characterof the genocide of the Jews. The extremeness of the Holocaust is what makes it 
unprecedented“ (Bauer 2001: 50).

12  Više u: Raul Hilberg, Zločinci, žrtve, posmatrači: jevrejska katastrofa 1933-1945.
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oni koji su se na Jevreje ustremili, ne osećaju krivima zbog toga.13 Među-
tim, ono što u tom moralnom padu može da plaši (osim samog moralnog 
posrnuća), a nadilazi okvir nekog sudskog procesa, jeste teret krivice i od-
govornosti koji su počinioci preneli na svoje potomke. Druga i treća gene-
racija, pokazuje to naše vreme, postavlja pitanje o delima svojih očeva (i 
majki) i dedova/baka. Iako je moderno doba pomalo zaboravilo na B/boga 
i tu vrstu kanoničnosti, po svemu sudeći je izreka „oci jedoše kiselo grož-
đe, a sinovima trnu zubi” (Jezekilj 18:2) i dalje aktuelna.

I pisci srpske književnosti, Đorđe Lebović, Žak Konfino, Danilo Kiš, 
Filip David, Erih Koš, David Albahari, Judita Šalgo, Aleksandar Tišma i 
drugih, po pravilupažnjuposvećuju žrtvi i njenoj traumi. Pa ipak, kod veći-
ne se mogu naći, više ili manje epizidni likovi, Hilbergovim rečima rečeno 
zločinaca, s namerom da se njihova perspektiva promisli i proceni. Ta vr-
sta dijalogičnosti14 delima pomenutih pisaca donosi još jedan kvalitatet vi-
še, ali nas i upozorava da je i taj događaj – Holokaust, bio proizvod neka-
kve društvene interakcije. U suprotnom bi žrtve zaista bile egzistencijalno 
degradirane na ono što im se tokom rata događalo, i sasvim same. I to bi 
tada bio radikalni čin dehumanizacije. 

Žrtve i preživeli Holokausta višestruko su bili suočeni s problemom 
stida. Prvo, kroz antisemitsku legislativu i propagandu kao rasno inferior-
ni i kao takvi predmet podsmeha ali i zazora, a kasnije i žigosanjem, što 
je simbolično značenje bedža sramote15 koji je trebalo da nose.16 U daljem 
toku Holokausta, tretman logoraša pratio je iste intencije (tetoviranje, se-
čenje kose, oblačenje u neadekvatnu odeću). Završetkom rata i Holokaus-

13  “The impact of the antisemitic propaganda was, however, supported and considerably 
reinforced by the care taken to aim all anti-Jewish measures closely on the target, so that each suc-
cessive act, even if ineffective in its declared purpose, deepened the gulf between the Jews and the 
rest, and further underlined the message; however atrocious are the things happening to the Jews, 
they definitely have no adverse influence on the plight of the rest of the population, and therefore 
are of no concern for anybody but the Jews” (Bauman 1989: 147).

14  U značenju koje pojmu dijalogičnosti daje Mihail Bahtin.
15  Evropa baštini dugačku istoriju stigmatizovanja i društvenog distanciranja u odnosu na 

Jevreje, počevši od 1257. “Although first proscribed in the Fourth Lateran Council in 1215, the 
badge of shame was imposed locally and infrequently in Italy until the Bull of Pope Alexander IV 
enforced it on all papal states. Over the years different variations were initiated both in color and in 
the actual apparel.” http://jewishhistory.org.il/history.php?startyear=1250&endyear=1259

16  “The Nazis’ inspiration for the Jewish badge came from medieval times, when both Mus-
lims and Christians decreed that Jews must wear articles of clothing that would set them apart and 
shame them for being different.” https://www.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20
-%205953.pdf
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ta preživeli su ponovo bili izloženi stidu. Neki, u odnosu na svoje sapatni-
ke, zato što su preživeli, a neki u odnosu na pobednike koji su njihove lo-
goraške tetovaže smatrali žigom onih koji su se bez borbe predali zločin-
cima.17 Upravo taj motiv žrtvenog jagnjeta, preuzet iz Knjige proroka Isa-
ije18 i Psalma 4419, postao je moto knjige Psalam 44 (1962) Danila Kiša. 
U tom romanu glavna junakinja tek u Holokaustu osvešćuje svoje jevrej-
stvo, učeći da je to ono što je čini osetljivijom i slabijom u svetu u kojem 
živi.20 Borba sa osećajem „uznemirujuće različitosti“ 21 još je razvijenija 
kod nekih likova Lebovićeve Tetralogije (Nebeski odred, Haleluja, Vikto-
rija i Vojnik i lutka). U kontekstu razmatranja motiva stida i ponosa izdvaja 
se drama Haleluja u kojoj bivši logoraši u bolnici za oporavak vode borbu 
za pravo da sahrane svog umrlog druga na način kako se to uobičajeno či-
ni. Boreći se za to pravo, oni osvajaju pravo na ponos, prelazeći ogroman 
put od poniženja kojem su bili izloženi i na koje su bili osuđeni u logoru. 
Lebović se alatima grotesknog iskošenja služi kao ogledalom u kojem se 
odražavaju dve stvarnosti: logoraška i onih koji to iskustvo nemaju. „Svet 
bivših logoraša je u punom sukobu sa sferom spoljašnjeg sveta. To je su-
kob sfera u klasičnom smislu te reči. Logoraši izgledaju čudnovati, jer su 
živeli nenormalni život jednog zatvorenog sveta kojim su deformisani baš 
kao da ih gledamo u sfernom ogledalu“ (Ćirilov 2007: 329). Ponovimo da 
se u tom sfernom ogledalu jednako odražava i svet u koji su stupili izašavši 

17  Deo poratne izraelske javnosti imao je negativan stav prema preživelima, jer je procen-
jivao da su se bez otpora predali i da su išli kao jagnjad na klanje. 

18  „6. *Svi mi kao ovce zađosmo, svaki nas se okrenu svojim putem, i Gospod pusti na nj 
bezakonje svijeh nas. [*1 Pet 2, 25.] 
7. Mučen bi i zlostavljen, ali ne otvori usta svojih; *kao jagnje na zaklanje vođen bi i kao ovca ni-
jema pred onijem koji je striže ne otvori usta svojih. [*Dap 8, 32.].” (Isaija 53: 6,7)

19  9. „Али сад си нас повргао и посрамио, и не идеш с војском нашом.
10. Обраћаш нас те бјежимо испред непријатеља, и непријатељи нас наши харају.
11. Дао си нас као овце да нас једу, и по народима расијао си нас.
12. У бесцјење си продао народ свој, и нијеси му подигао цијене.
13. *Дао си нас на потсмијех сусједима нашијем, да нам се ругају и срамоте нас који 

живе око нас.
*Псал. 79, 4.
14. Начинио си од нас причу у нарôдâ, гледајући нас машу главом туђинци.
15. Сваки је дан срамота моја преда мном, и стид је попао лице моје
16. Од ријечи потсмјевачевих и ругачевих, и од погледа непријатељевих и 

осветљивчевих“, Psalam 44
20  Tu vrstu potrage za identitetskim narativom bitno obeležava i književno delo Judite Šal-

go. 
21  D. Kiš, Izvod iz knjige rođenih.
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iz logora. Jer ne samo da su do „deformacije“ dovele nepojamne okolnosti 
logora, dakle jasna nacistička intencija, nego je i ostatak sveta, oni koje 
Hilberg zove posmatračima pokazao malo volje da razume šta se dogodi-
lo Jevrejima. I ovde ne mislimo na časne pojedince nego na institucije i or-
ganizacije, sekularne i verske, koje su svojim mestom u društvu mogle (i 
morale) drugačije da postupaju. Ilustrativan primer je govor biskupa Bor-
nevasera, upućen katoličkoj omladini u katedrali u Triru. On, kaže: „Uz-
dugnute glave i čvrstim korakom ušli smo u novi Rajh i spremni smo da 
mu služimo svom silom svojih tela i duša“ (Berkovic 2012: 21). Drugim 
rečima, biskup propoveda osećanje ponosa, sasvim u saglasju sa vladaju-
ćim ideološkim narativom nacističke Nemačke. Tako i još strašnije odgo-
varali su i neki predstavnici Vatikana, kada su im se Jevreji obraćali za po-
moć. Kada je M.D. Vajsmandel 1944. tražio od papskog nuncija da inter-
veniše kod Jozefa Tisoa, predsednika satelitske nacističke republike Slo-
vačke, odbijen je, budući da se obratio u nedelju koja je za hrišćane sveti 
dan kada se ne bave bezbožnim pitanjima. Na primedbu da stradanje dece 
ne može biti bezbožno pitanje, odgovoreno mu je: „Ne postoji nevina krv 
jevrejske dece na svetu. Sva jevrejska krv nosi krivicu. Vi morate da umre-
te.To je kazna koja vas je očekivala zbog tog greha (misli se na smrt Isusa 
Hrista)“ (Berkovic 24: 2012). 

Ni Saveznici nisu bili spremni da pomognu, ni jevrejskim izbeglica-
ma uoči rata, a ni tokom rata. „Svaki pokušaj spasavanja većeg broja Je-
vreja – a bilo je takvih mogućnosti – bio je obeshrabrivan, naročito od 
strane britanskog Ministarstva spoljnih poslova jer je, po rečima jednog 
američkog ambasadora, to ministarstvo bilo ‘zabrinuto zbog teškoća zbri-
njavanja bilo kog značajnijeg broja Jevreja, u slučaju da bi bili spaseni’“ 
(Berkovic 2012: 17). 

Po završetku rata, ponos koji su pobednici opravdano osećali, jer su 
trijumfovali nad fašizmom, taj pobednički narativ takođe nije, svojom 
strukturom, imao prostora ni potencijala za adekvatno resocijalizovanje 
preživelih Holokausta. Njihova logoraška trauma koju su iskusili i poneli 
u svet izvan logorske žice, nije imala gde da se smesti. Književnu obradu 
ovog problema nalazimo u dva romana Aleksandra Tišme. 

Drama Vere Kroner iz romana Upotreba čoveka (1976) je drama nje-
nog tela koje je, u predratnom svetu, rastrzano između krajnosti unutar et-
nički mešane porodice i neravnoteže koju je takva situacija proizvela, to 
telo je smirenje nalazilo u plesu. Kada je deportovana u logor, Vera je mo-
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gla da bira da bude ubijena odmah ili da prihvati da svoje telo prepusti na-
cistima u logorskom bordelu, Kući lutaka, kako to mesto naziva književ-
nik Ka-tzetnik 13563322. Po povratku u Novi Sad, ne uspeva da se opora-
vi i završava živor samoubistvom. Verin lik ne pruža elemente eksplicit-
nog osećaja stida, ali sve što kod Tišme čitamo ukazuje na ogromnu učau-
renu traumu koja je tek trebalo da bude raščaurena. Ta trauma ima upravo 
svojstvo bahtinovske dijalogičnosti, uobličene u pitanju koje postavlja po 
povratku iz logora, pre no što njeno telo povrati prvi poklonjeni ručak: „A 
vi, šta ste vi za to vreme radili?“ (Tišma 1997: 125).

Verovatno najstudiozniji pristup motivu krivice i stida nalazi se u Tiš-
minom romanu Kapo (1987). Vilko Lamian, glavni junak, bio je kapo u lo-
goru. Uz izuzetke, kapoi su bili surovi prema logorašima koji su im stav-
ljeni pod komandu i zato omraženi23. Lamiana ne muči samo to što je bio 
kapo, nego i što je tu poziciju zloupotrebio prema jednoj devojci, seksual-
no je zloupotrebivši. Svoj posleratni život on usredsređuje na to da tu ženu 
pronađe i zamoli za oproštaj. Uz ovaj, osnovni narativni tok, Tišma pokre-
će pitanje planete Aušvic24. Dakle, postavlja pitanje da li je moguće okol-
nosti nacističkih logora sameravati uobičajenim merilom, što je neposred-
no u vezi sa okolnostima destabilizovanih kanonskih poredaka moderne. 
Lamianova drama počinje pre rata, kada ga roditelji, da se ne bi razliko-
vao od druge dece u Bjelovaru, krste u katoličku veru. Kada u njihovu ku-

22  Reč je o pseudonimu preživelog Holokausta i pisca Yehiel De-Nur-a (1909-2001) koji je 
1985. napisao roman House of Dolls u kojem opisuje jevrejske žene kao seksualno roblje u logori-
ma. Bez obzira na kontroverze koje je romanom izazvao, činjenica je da su takve kuće postojale, 
da su neke žene na grudima imale tetovažu sa natpisom Feld-Hure (terenska kurva). Ova tema je i 
u studijama Holokausta bila tabu, sve do sredine 90-ih. 

23  Koliko je reč o delikatnoj i složenoj problematici u kontekstu razmatranja problema žr-
tava Holokausta pokazuje i slučaj Eliezera Gruenbauma, poljskog komuniste koji je u logoru bio 
zbog ideološkog opredeljenja, a ne kao Jevrejin, iako je to etnički bio. U logoru Birkenau bio je po-
moćnik kapoa i bez obzira što je kasnije prebačen u Buhenval u rudnik, što je sve vreme bio u logor-
skom pokretu otpora, nakon rata prošao je nekoliko pokušaja suđenja. Optuživali su ga bivši logo-
raši, tražeći u njemu personalizovani objekat osvete. Gruenbaum je ostavio memoare.

24  Izraz je upotrebio Yehiel De-Nur, koji je, svedočeći na suđenju Adolfu Ajhmanu, izjavio: 
„I do not see myself as a writer who writes literature. This is a chronicle from the planet Auschwitz. 
I was there for about two years. The time there is not the same as it is here, on Earth. (…) And the 
inhabitants of this planet had no names. They had no parents and no children. They did not wear 
[clothes] the way they wear here. They were not born there and did not give birth... They did not 
live according to the laws of the world here and did not die. Their name was the number K. Tzetnik. 
[Ja nisam pisac koji piše književna dela. To je hronika sa planete Aušvic. Bio sam tamo oko dve go-
dine. Vreme na njoj nije jednako ovom, na Zemlji (…) I stanovnici te planete nemaju imena, nema-
ju roditelja ni dece. Ne oblače se se kao što se oblači ovde. Nisu rođeni i ne rađaju… Oni ne žive 
po zakonima ovog sveta niti tako umiru. Nijhovo ime je broj K. Tzetnik.].“
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ću dođu nepoznati ljudi, otac mu govori: „Izbeglice iz Austrije, ko će da 
im pomogne ako ne mi. Ali ti sa njima nemaš ništa zajedničko, zapamti. Ti 
si kršten, katolik, Hrvat. A poreklo po ocu i majci moraš zaboraviti, jer Je-
vreji će uvek biti izdvajani i proganjani“ (Tišma 1987: 43). Ipak biva uhap-
šen, deportovan u Jasenovac, a potom u Aušvic. 

Psihološka drama kroz koju prolazi, bes koji oseća prema roditelji-
ma zbog toga što su to što jesu, bes prema sebi što je to što jeste i pravda-
nje pred sobom zbog odluke što je hteo da preživi25, sve to ne može da se 
se razume ukoliko se nema u vidu kontekst koji je ovu dramu generisao. 
Drugim rečima, sekularizovani XX vek, opčinjen svojom sposobnošću da 
tehnološki napreduje više i brže nego ikada ranije u istoriji, propustio je 
da misli o čoveku u takvom svetu. Propustio je i da obrati pažnju na sa-
držaj poruke koja se mogla protumačiti kroz avangardistički angažman u 
međuratnom periodu. Baumanovim rečima rečeno, XX vek je bolovao od 
nesklada između onoga što moderni čovek može da proizvede i njegove 
nesposobnosti da zamisli posledice koje će tom proizvodnjom nastupiti26. 

U odnosu na početak veka, kada Kafkin junak Jozef K. biva postiđen 
jer završava kao pseto, kraj XX veka doneo je saznanje da su se ljudi sti-
deli zbog toga što nisu bili ubijeni, što su bili prinuđeni da kao pseto žive, 
u svetu u kojem se iza propisa i pravila valjala ona razobručenost na koju 
upozoravaju eksperimenti Filipa Zimbarda i Stenlija Milgrama. 

25  „Preživeo je zato što ih je i sam ubijao, svojim ćutanjem, svojim pristankom, ali isto tako 
bi činili i oni da su bili na njegovom mestu. Svi su se držali propisa, jer je to bio uslov da se stigne 
do sledećeg trenutka, a svako je hteo da do tog sledećeg trenutka stigne, svaki kapo, svaki heftling, 
svaki cugang, svaki Nemac“ (Tišma 1987: 149).

26  Zigmunt Bauman, A Natural History of Evil (59:10)



288 Gordana Todorić

Literatura
Bauer, Yehuda (2001). Rethinking the Holocaust. New Haven and London: Yale 

University Press.
Bauman, Zygmunt (1989). Modernity and the Holocaust. Cambridge: Polity Press
Bauman, Zygmunt (2000). Liquid Modernity. Cambridge: Polity Press
Bauman, Zigmunt. (2012). A Natural History of Evil. Na: https://www.youtube.com/

watch?v=Cu6FMIQFDgs
Benjamin, Walter (1968). Some Reflections on Kafka. In: Illuminations. New York: 

Schocken Books.
Benjamin, Walter (1968a). Franz Kafka - On the Tenth Anniversary of His Death. In: 

Illuminations. New York: Schocken Books.
Berkovic, Eliezer (2012). Vera posle Holokausta. Beograd: Savez jevrejskih opština 

Srbije.
Ćirilov, Jovan (2007). [Iz predgovora odštampane Haleluje, 1966.]. U: Đorđe Lebović, 

Tetralogija. Beograd: BIGZ školstvo.
Deretić, Jovan (1983). Istorija srpske književnosti. Beograd: Nolit.
Friedlander, Saul (2013). Franz Kafka The Poet of Shame and Guilt. New Haven and  

London: Yale University Press.
Kafka, Franc (1975). Proces. Beograd: Nolit.
Kiš, Danilo. Izvod iz knjige rođenih (kratka autobiografija). Na: http://www.kis.org.rs/

web/Acitav/A/index.htm
Knjiga proroka Isaije, prevod Đure Daničića. Na: https://svetosavlje.org/bogosluzbeni/

sveto-pismo-4/?pismo=lat#is_53
Milosavljević, Petar (1990). Vinaverova putopisna proza. U: Književno delo Stanislava 

Vinavera. Beograd-Požarevac: Institut za književnost i umetnost: „Braničevo”
Molnar, Aleksandar (2006). Rasprava o demokratskoj ustavnoj državi. 5, Rat: od kulta 

Votana do holokausta. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju: Fabrika 
knjiga.

Psalmi Davidovi, prevod Đura Daničić. Na: https://www.rastko.rs/bogoslovlje/delo/10467
Šuvaković, Miško (2005). Pojmovnik suvremene umjetnosti. Zagreb-Ghent: Horetzky: 

Vlees & Beton.
Tišma, Aleksandar (1987). Kapo. Beograd: Nolit.
Tišma, Aleksandar (1997). Upotreba čoveka. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna 

sredstva.
Vasiljev, Dušan (1971). Čovek peva posle rata. U: Pesnici II. Novi Sad- Beograd: Matica 

srpska- Srpska književna zadruga.
Vinaver, Stanislav (2015). Ruske povorke. U: Zemlje koje su izgubile ravnotežu. Beograd: 

Službeni glasnik: Zavod za udžbenike.



Književna i publicistička svedočenja o tome kako je XX vek gubio ravnotežu 289

GORDANA TODORIĆ27

LITERARY AND JOURNALISTIC TESTIMONIES 
OF LOSS OF BALANCE IN 20th CENTURY

Summary

In the paper we will attempt to establish juxtaposition out of some literary and jour-
nalistic texts based on which, following Andrić’s thesis on literature being a relevant dis-
course in historical narrative (Possibly, in those stories, written and oral, the true history 
of humanity can he found, and perhaps they can hint, if not fully explain the meaning of 
history) it is possible to discuss the genesis of the term shame in 20th century.

Key words: canon, Kafka, Vasiljev, Vinaver, Tišma

27  Associated Researcher, Moše David Gaon Centar, Ben Gurion University of 
Negev, Israel, gordanatodoric021@gmail.com





ДРАГУТИН БЕГ1

МЕСТО СТИДА И ПОНОСА 
У НАРОДНИМ ПЕСМАМА

Резиме

У раду је приказана анализа и тумачење појмова стида и поноса, нарочито 
у односима између мушкараца и жена, у народним песмама „Смрт Омера и Ме-
риме“, „Марко Kраљевић укида свадбарину“, „Хасанагиница“, „Диоба Јакшића“, 
„Ропство Јанковић Стојана“, „Смрт војводе Пријезде“, „Стари Вујадин“, „Ба-
новић Страхиња“, „Иво Сенковић и ага од Рибникара“ и „Ђурђева Јерина“.

Kључне речи: стид, понос, част, народне песме, жена, мушкарац, књижев-
ност

Не улазећи у расправу о појмовима поноса и стида, анализираћу 
ове појмове у тумачењима у народним песмама, и епским и лирским. 
А народ је о овим појмовима врло једноставно и јасно говорио: „чи-
ме се будала поноси, тога се паметан стиди“ и јасно нагласио раз-
мишљање о овим појмовима („где је стида ту је и поштења“). Зато 
у народним песмама имамо и различита тумачења појмова поноса и 
стида, нарочито у односима између жена и мушкараца.

У народним песмама, захваљујући детаљној анализи уочавамо 
како су на однос између мушкараца и жена гледали завојевачи, а како 
људи „инволвирани“ (укључени у свакодневну муку и страдавање).

У балади „Смрт Омера и Мериме“ мајка одлучује о избору девој-
ке за свога сина на основу богатства и могућег утицаја, 

Мили сине, Омер момче младо!
ти не љуби Мериме девоjке,

лепшом ћe те оженити мajкa,
лепом Фатом новога сердара.

1  Друштво чланова Матице српске Бачка Паланка, Друштво књижевника Војводине, 
begdragutin@gmail.com
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У песми „Марко Краљевић укида свадбарину“ јасно се говори о 
односима жена и мушкараца, потлачених и господара. „Или имаш но-
ваца да платиш или тога нема па мораш да патиш и трпиш.“ Тако се 
незнаном делији јада девојка која има жељу да се уда али је спреча-
ва сиромаштина и неправедни закони које су увели Турци, господари 
живота и смрти.

Драги брато, делијо незнана,
с себе срећу изгубила нисам,
ни са себе, ни са своје мајке,
ни са свога стара родитеља;
већ сам јадна срећу изгубила:

ево има девет годин’ дана
како дође Арап прекоморац,
па од цара Косово закупи,

и наметну зулум на Косово:
Косово га и поји и храни.

Па је други зулум наметнуо:
ко с’ удаје, тридесет дуката;

ко се жени, тридест и четири.
Који има те толико даде,

тај се јунак може оженити
и девојка млада удомити;

а у мене браћа сиромашна,
нема блага да Арапу даду,

у томе сам јадна заостала,
те се нисам млада удомила;
са тога сам срећу изгубила.

Па још за то не бих ни жалила,
што нам с’ не да младим удавати

и јунаком младим оженити;
него ево и веће невоље,

још је већи зулум наметнуо:
на ноћ иште младу и девојку,

па девојку Арапине љуби,
а невесту слуге Арапове.
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Занимљиво је да девојка своју муку и јаде поверава непознатом 
делији, што значи да је та и велика и да дуго траје па је свако ко о то-
ме слуша, особа од поверења. Врхунац јадиковке је у томе да је циљ 
немилосрдног Арапина да обљуби и понизи жену, посебно сиромаш-
не и потлачене.

Марко Краљевић је незнани делија који је у народној поезији 
представљен као јунак који може све и да вилу присили да спаси жи-
вот његовом побратиму, и да уводи ред у животу појединаца уки-
дањем свадбарине (таксе!). 

 Таква је судбина честа за многе српске девојке и жене, јер су 
оне биле потлачене, а због патријархалних односа и обесправљене. У 
анализи текстова из народне поезије, покушаћу указати на такве про-
блеме и начине њихова решавања. Жена је често била у инфериорном 
положају (недостојном, понижавајућем) захваљујући и патријархал-
ном васпитању, а за то нам је пример српска народна балада Хасан-а-
гиница која је настала између 1646. и 1649. у Имотској Крајини и пре-
носила се усменом традицијом док ју није записао 1774. године ита-
лијански путописац Алберто Фортис.

Од тог тренутка су је познати песници преводили на своје језике: 
Гете на немачки, Пушкин на руски, Мицкјевич пољски.

Народни певач искористио је догађај боловања јунака Хасан-аге, 
кога за време док је лежао у болесничкој постељи обилазе мајка и се-
стрица, „а љубовца од стида не могла“. Стид који се спомиње, нор-
малан је, јер у то време жена није смела да изрази своју љубав према 
мужу, а камоли према странцима или пријатељима. Зато је врло бр-
зо уследила осуда мужа.

Не чекај ме и двору бијеломе 
ни у двору ни у роду моме.

Своју жену није питао о разлозима недоласка, него је у у својој бо-
лесничкој усамљености пренаглио. Нигде у тексту немамо објашњење 
за овакав поступак који није укорењен у српској традицији да се му-
жу, јунаку чак обраћа са „ви“ и поклања таква пажња, а да се занема-
ри брига о петоро мале деце.

Он је реаговао јер је повређен његов понос, а тако је реаговао и 
брат бег Пинторовић јер је тумачио као повреду његовог угледа и па 
напрасно одлучује да је поново уда, не улазећи у анализу Хасан-аги-
на поступка.
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Хасан-агиница је морала да напусти мужа, иако га је волела, али 
је морала да послуша и брата не могавши ни њему објаснити свој по-
ступак. Имамо појаве и поноса, чак бих рекао лажног поноса, али и 
стида, у појединим ситуацијама закаснелог и неоправданог.

Зато је песма „Хасан-агиница“ балада с трагичним крајем као и 
„Смрт Омера и Мериме“.

Хасан-агиница је у подређеном, скоро обесправљеном, положају 
и у кући свог брата и то по истим обичајима који јој нису дозволили 
да посети рањеног мужа. На основу свог повлашћеног положаја, које 
му дају патријархални односи и традиција, њен брат бег Пинторовић 
напрасно удаје своју сестру за имотског кадију. У пренагљеној одлу-
ци њеног брата има нешто од освете према Хасан-аги. Чињеницом 
да „добру каду и од рода добра“ просе многи са свих страна, песник 
је очигледно стао на страну ожалошћене и понижене жене и мајке.

Муж је у разговору за жену могао да буде само „он“, јер су ти 
патријархални односи били толико строги да нису дозвољавали же-
ни ни име свога мужа гласно да каже. Према томе, није никакав клас-
ни понос или неко изопачено господско достојанство спречавало Ха-
сан-агиницу да оде свом мужу, иако је она, по свом класном положају, 
из редова турске феудалне аристократије, мада песник тај моменат 
није уопште развијао у песми. Она је морала само да слуша свог го-
сподара. 

Ово јасно указује колико је доминантан био патријархат у вре-
ме кад је песма настала. Након што је Хaсан-агиница отерана о ње-
ној судбини одлучује брат као и свим другим женама које су живеле у 
то доба. Хасан-агиници су ускраћена основна права, а једна од њих и 
да сама доноси одлуке о свом животу. На много места у песми види-
мо њену неизмерну бригу о деци које због низа проблема и неспораз-
ума трагично завршава.

Хасан-ага не схвата Хасан-агиничино „потчињавање традицио-
налној форми“. Његова жеља за женом, поготову што болује од „љу-
ти је храна“, толико је јака да му не дозвољава да схвати жену, пого-
тову што се ради о њему као болеснику. Иако песник то не каже, из 
агиног поступка се осећа његово уверење да је жена ипак требало да 
пређе преко традиционалних обичаја, без обзира „шта ће свет да ка-
же“ и да га, болесног, посети. И управо у расположењу човека који 
је тек преболео те своје „љуте ране“, сматрајући да је његов живот 
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за његову жену морао бити изнад традиционалних обичаја, треба тра-
жити објашњење за агине поступке. Због тога, он Хасан-агиницу су-
рово кажњава: тера је из дома у коме је изродила петоро деце.

У објашњењу психологије Хасан-аге неки стручњаци узимају 
још неке околности због којих ага тако поступа према својој жени 
и не поштује обичаје и традицију. Као мушкарац, ага је свакако ли-
бералнији, није толико конзервативан у стварима патријархалне ети-
ке. Сем тога, крај у коме живи ага, као и крај где је песма настала, не-
посредно се граничи са далматинском обалом и њеним градовима, а 
градски свет је тамо имао другачије обичаје и моралне норме којима 
су се одређивали односи између мушкарца и жене. Ага је морао зна-
ти за те обичаје, јер је он, као мушкарац, морао имати далеко шире ко-
муникације и са различитим светом, док је Хасан-агиница живела са-
мо у својој кући.

 Хасан-агиница је била из добре породице, али свеједно је мо-
рала слушати брата и послушати његову одлуку да се мора удати за 
имотског кадију. У том поступку се види израз мушке самовоље и го-
сподарењем живота сестре и да му је обичај дозвољавао да одлучује 
за кога ће се она удати јер је он одговоран пред породицом и светом.

Без обзира што је Хасан-агиница отишла из агина дома на њу не 
пада срамота јер није отишла својом кривицом. Међутим ни брат је 
није питао шта мисли о својој даљој судбини, него је у својој увређе-
ној гордости одмах удаје да би се осветио бившем зету и нашао оправ-
дање за углед који му се урушио.

Да, мој брате, велике срамоте –
где ме шаље од петоро дјеце! ,

али ни брат не размишља о њеном поступку и поступку њеног 
мужа него само о свом повређеном угледу да такву штету умањи.

Хасан-ага се покајао тек кад су сватови с његовом бившом женом 
пролазили поред његовог двора а мајка изашла да поздрави и загрли 
децу.који су јој се обратили ријечима:

Сврати нам се, мила мајко наша,
да ми теби ужинати дамо.

Хасан-агиница је замолила старешину сватова да заустави коње 
да би даривала своје сиротице, и док је обављала до суза потресан 
чин необичног опраштања од деце, појавио се на прозоруХасан-ага и 
само једном реченицом дотукао тужну мајку:
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Ход’ те амо, сиротице моје,
кад се неће смиловати на вас,

мајка ваша срца каменога.
Тада се у Хасан-аги појављује стид због исхитрене одлуке о 

кажњавању мајке, јер је увидео колико су сирочићи мајци привржени.
Па и сад, кад у агиним прекорима јасно осећа да се он каје, а то 

значи да би ипак све могло и лепше да се заврши, она не може ништа 
да учини! У том тренутку мајчино срце је препукло. У души болес-
ног и под теретом болесничке самоће непромишљеног аге, нешто се 
изменило. Чак се чини као да ни њему онај његов гест протеривања 
мајке своје деце није био јасан. Речи „...кад се неће смиловати на вас, 
мајка ваша срца каменога“ требало је можда да кажу да се и сам ага 
у души каје.

У сличној је ситуацији, верна љуба Анђелија, у песми „Диоба 
Јакшића“ размишљала је о намерама свога мужа Дмитра Јакшића 
који јој је наредио да га не чека у дому и да убије брата Богдана.

Анђелија, моја вјерна љубо!
отруј мени мог брата Богдана;

ако ли га отровати нећеш,
не чекај ме у бијелу двору.

Анђелија размишља о свом поносу и традицији („Где брат бра-
та не воли, ту нема среће“, народна изрека) када приликом избора за 
краља након смрти цара Душана 1355. године, поступа Мајка Јевро-
сима говорећи млађаном сину Марку:

Марко сине, једини у мајке,
Не била ти моја рана клета,
Немој, сине, говорити криво:

Ни по бабу, ни по стричевима,
Већ по правди бога истинога;
Немој, сине, изгубити душе;
Боље ти је изгубити главу

Него своју огр’јешити душу.
Песма „Урош и Мрњавчевићи“ инспирисана је догађајима после 

смрти цара Душана, кога је наследио Урош Нејаки, и песник изража-
ва суд народа о времену и догађајима који су претходили Косовском 
боју, о узроцима слабљења српске државе и пораза на Косову. Исто-
ријска основа проширена је појединостима које је надградила машта 
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певача да би слика била потпунија и да би се задовољили неки зах-
теви епске технике (детаљно причање, понављање, стилске фигуре, 
стални епитети, богатство описа опреме и поступака ликова).

Значи да је понос код Срба најважнији па тако поступа и Анђе-
лија налазећи начин да измири браћу и сачува својо браз и част:

Име ти се свуда спомињало
док је сунца и док је мјесеца

што су рекли, тако му се стекло

Од Бога је велика гријота,
а од људи покор и срамота!
рећи ће ми мало и велико:

видите ли оне несретнице...
И одлучи да не поступи како јој је муж наредио. Имала је толико 

поноса и храбрости да је одлучила да се супротстави мужу и не извр-
ши наређење, штавише да учини све да браћу завађену измири, што 
јој и успева (иако није могла очекивати такав поступак девера Богда-
на, али је имала часне намере).

Захваљујући молитвеној чаши коју је она донела из свога дома 
поштујући традицију:

Те узима чашу молитвену,
саковану од сувога злата,
што је она од оца донела,
пуну рујна наточила вина,
пак је носи својему ђеверу,
љуби њега у скут и у руку,

и пред њим се до земљице клања:
на част теби, мој мили ђевере!

на част теби и чаша и вино,
поклони ми коња и сокола.

јер су се браћа завадила само због ината и пркоса, због коња и со-
кола, а не остале многобројне имовине.

 Дмитар је схватио поруку, приликом страдавања сокола и ње-
гове поруке, и био га је стид што се без разлога завадио с братом и на-
редио жени да убије брата. Стигавши кући, забринут да је његова же-
на ипак извршила његову одлуку, суочио се с Анђелијом која га је оба-
вестила да га је с братом измирила. Био је то тренутак њеног поноса.
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 Мотив чекања присутан је и наглашен у песми „Ропство Јанко-
вић Стојана“ у којој верна љуба, Јела, брине о Стојановој мајци и ви-
нограду - рукосаду, који тражи слугу а не господара и коме се мора по-
светити сва пажња и брига, док је Стојан у заточеништву. Стојан се по-
носи одржавањем винограда, који је отишао најпре да погледа, који је 
одржавала његова мајка уз помоћ снахе Јеле за коју његова мајка каже:
 Снајо, Јело, неношено злато...

У овој народној песми препознатљив је мотив Одисејевог по-
вратка баш на дан свадбе, јер његова Јела („чекала га за девет година 
и десете за седам мјесеци“ више није могла да чека и одлучила је да 
је испросе. Стојан се враћа баш на дан свадбе, као Одисеј, али посту-
па другачије и не сукобљава се са сватовима, него да би сватове уми-
рио, своју вољену сестру удаје закићене сватове. 

У сличној ситуацији претњи аге од Рибника према угледном до-
маћину Ђурђу Сенковићу његов син Иво одлучује да у двобоју с агом 
одмени свог онемоћалог оца Ђурђа и сам оде на мегдан за част и об-
раз породице.

Од’ на мејдан, да се огледамо;
ако л’, Ђурђу на мејдана нећеш,

преди мени гаће и кошуљу,
нек ја знадем, да си ми покоран.

То је повреда поноса, који се може решити само у двобоју, али је 
он немоћан. Тад му помаже млађани син Иво, једино уздарје онемоћа-
лих родитеља. 

На исти начин је повређен понос војводе Пријезде у песми „Смрт 
војводе Пријезде“. Када је турски цар затражио од војводе три војво-
дина добра; сабљу на вајлију, коња Ждрала и верну љубу. Војвода 
Пријезда је пркосно поручио цару да не да ни једно добро и да се не 
плаши ни њега ни његове војске. У могућности да бира између живо-
та и части, није имао дилему. Изабрао је шта му ваља чинити, поно-
сан, храбар и одлучан. Одлучио је да оде у смрт, а тако је одлучила и 
његова верна жена Јелица (Часна смрт прослави сав живот, изрека).

О Пријезда, војводо сталаћка!
пошљи мени до три добра твоја:

прво добро, сабљу навајлију,
која сече дрвље и камење,

дрво, камен и студено гвожђе;
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друго добро, Ждрала коња твога,
који коњиц може прелетити

засобице и по два бедема;
треће добро, твоју љубу верну.

У обе ситуације понос је важнији од било какве предаје.
Иво Сенковић одлучује да замени оца, старог Ђурђа, а у другој 

ситуацији војвода Пријезда ради поноса решава тако да своју сабљу 
изломи да њоме не рукује непријатељ, да сам убије коња Ждрала да 
не служи непријатељу, а. његова жена сама одлучи да заједно скоче у 
Мораву („Часна смрт прослави сав живот“)

У данашње време поштујући њихов чин, народ је одлучио да у 
њихову част посвети обележје Војводи Пријезди и његовој жени, на 
североисточној страни Куле од Сталаћа, јер је Војвода Пријезда осим 
храбрости показао љубав према отаџбини, жени, мачу, па се споме-
ник зове „Светионик љубави“ и то ће бити највиши споменик у Ср-
бији који ствара вајар Борис Стапарски.

Овим спомеником указујем да није само усмена традиција која 
чува вредне и одлучне подухвате појединаца, него и историја чу-
вајући успомену на тај догађај.

Место стида и поноса у нашој усменој народној књижевности. 
На основу ове теме мене је занимало како је народни приповедач ту-
мачио ове поступке у српској народној књижевности, то би значило 
понижење.

Понос је важан и Старом Вујадину кога Турци присиљавају да 
ода јатаке и све који им помажу, али он одлучује да то не чини.

Ал’ говори стари Вујадине:
Не лудујте, Турци Лијевњани!
Кад не казах за те хитре ноге,

којено су коњма утјецале,
и не казах за јуначке руке,
којено су копља преламале

и на голе сабље ударале,
- Ја не казах за лажљиве очи,

које су ме на зло наводиле,
гледајући с највише планине,
гледајући доље на друмове,

куд пролазе Турци и трговци.
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О нашој усменој народној књижевности одавно је написано да су 
то непролазне вредности у историји једног народа по узору на вели-
ке европске народе, чак би нескромно могао да запазим да су у поје-
диним елементима и снажније него епови и поруке осталих народа. 

У свом приказу покушаћу да скренем пажњу читалаца на чистоту 
порука (многе су преточене у изреке, гноме, пословице) у поступци-
ма ликова који и поред страдања одишу чистотом и емпатијом за дру-
ге, па чак и непријатеље. 

О једној од најпознатијих народних песама „Бановић Страхиња“, 
које је на основу казивања Вуку Стефановићу Караџићу рекао народ-
ни певач Старац Милија, написани су бројни коментари, урађене мно-
гобројне анализе, чак је снимљен и филм, а на основу овог мотива је 
Љубомир Симовић написао драму развијајући трагичан мотив у тума-
чењу поступака жена тoком историје.

Прича је једноставна и честа у историји и народној песми (о чему 
се у данашње време чак не сме ни говорити) зли пакосници са злим 
намерама, одметнути од људских поступака, склони насиљу, одмет-
нули су се и од власти и од части, пoкорили су и дворе и имовину па 
чак им отимали жене. Борећи се за своју имовину и за повратак све-
га похараног, Бановић Страхиња се суочава с проблемом да му у тој 
накани нико не жели да помогне па чак ни блиски пријатељи или род 
рођени, старац али херој Југ Богдан и његових девет синова, чак ни 
због разлога да спасу своју сестру која је удата за Бановић Страхињу. 
За помоћ у борби за отето нису имали ни мотив да им је сестра доспе-
ла у заробљеништво у коме је присиљена на нечастан поступак да бу-
де уложница злогласног и самовољног Влах Алије, Турчина, заклетог 
непријатеља наше вере и традиције.

Па где су онда стид и понос?
Бановић Страхиња је одлучио да се сам избори за своју отету 

имовину и врати жену. Солидарност породице таста и шурака није 
постојала. Након читавог низа проблема али и домишљатости (па чак 
се обуче у турске одоре) дошао је до чадора Влах Алије и своје жене 
и уочио да је његова жена сада у туђем (Турчиновом) наручју. Прихва-
тио је такву околност али није одустао од борбе за своју жену, Анђе-
лију. Часни Југ Богдан овако говори своме зету:

Ал’ ако је једну ноћ ноћила,
једну ноћцу њиме под чадором,
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не може ти више мила бити,
бог ј’ убио, па је то проклето,

воли њему, него тебе, сине;
нека иде, враг је однесао!

Тако говори мајка и јавност која осуђује такав женин поступак.
Тумачење народа. Критички и оштро за сваку осуду, јер је појам 

брачне оданости и верности стуб породичних односа. 
Бановић Страхиња је поразио Влах Алију. Повратио част и образ 

али није вратио жену Анђелију, која се приклонила новом љубавнику. 
Када је све испричао Југ Богдану, реакција је оштра али неоправдана, 
јер је јунаштво требало показати раније: 

О мој тасте, стари Југ-Богдане!
Онда мене љуба обранила,

Љуба моја, мила шћера твоја,
Не шће мене, поможе Турчину.
Плану Јуже, како огањ живи,
Викну Јуже ђеце деветоро:
Повадите ноже деветоре,
На комате кују искидајте.

Силна ђеца баба послушаше,
Те на своју сестру кидисаше.

Одједном је проговорио понос породице Југ Богдана, одједном 
постадоше храбри да своју ћерку и сестру искидају због њиховог по-
вређеног поноса породице.

Све то ипак није поколебало Бановић Страхињу и чине све да 
своју жену врати дому своме, па и по цену угледа и критика. Он је је-
дини имао снаге да јој опрости и не тражи никакву казну јер немам с 
киме ладно пити вино, као изговор али и сазнање да му је потребна и 
да јој прашта.

Ал’ је не да Страхинићу бане, него им се обраћа подсећајући их 
на поступак када су одбили да му помогну у сукобу с Влах Алијом.

Шуре моје, девет Југовића!
Што се, браћо, данас обрукасте?

На кога сте ноже потргнули?
Кад сте, браћо, ви таки јунаци,
Камо ножи, камо ваше сабље,
Те не бисте са мном на Косову.
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Да чините с Турцима јунаштво,
Десите се мене у невољи?

Не дам вашу сестру похарчити,
Без вас би је могао стопити,

ал’ ћу с топит’ сву тазбину моју,
немам с киме ладно пити вино;

но сам љуби мојој поклонио.
Народни певач сматра да је такав поступак за дивљење и то јас-

но исказује у песми.
Помало је такијех јунака,

Ка’ што бјеше Страхинићу бане.
На крају анализе указујем на богатство стилских фигура у народним 

песмама од сталних епитета (верна љуба, рујно вино, виноград рукосад, 
снајо Јело, неношено злато) градације (најчешће три степена, у писми-
ма турских великаша упућених Ђурђу Сенковићу и Војводи Пријезди, у 
јадању девојке Марку Краљвићу, у песму Предраг и Ненад и три нивоа 
сукоба) персонификације (разговора с коњем и сабљом) словенске анти-
тезе као изузетне вредности само наше усмене књижевности.

Шта се бијели у гори зеленео
Ал је снијег? Ал’ су лабудови?
Да је снијег већ би окопнио,
лабудови већ би полетјели.

Нит ‘је снијег нит’су лабудови.
Када се на постављена питања дају негативни одговори, а тек он-

да прави -
Него шатор аге Хасан-аге;
он болује од љутијех рана.

Обилази га мате и сестрица,
а љубовца од стида не могла.

и литота - ублажавање дојма неки то називају и еуфемизам
Ја са м чуо и људи ми кажу

Да си добар јунак од мејдана;
А и мене не куди дружина:

(у песми „Иво Сенковић и ага од Рибника“)
Како га је лако ударио,

искиде му из рамена главу!
(у песми „Марко Краљевић укида свадбарину“)
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Кад то зачу Ђурђева Јерина,
Максима је руком ударила,
Удари га руком по образу,
Како га је лако ударила,
Ударила по бијелу лицу,

Четири му помјерила зуба.
(из песме Ђурђева Јерина)

Она која је у многим песмама била опевана на лошем гласу „Ста-
рина Новак и кнез Богосав“, затражила је помоћ од нејаког унука и то о 
чему него о њеном праву да одлучује за кога да уда своју кћер. Унук јој 
објашњава („Подај ћерку Вилипу Маџару, Те ће она бити у богату или 
ти је подај од Московске краљу, Кад будемо с краљем пријатељи Мо-
скови су од боја јунаци, Могу нама помоћ’ војевати, Ако ли је дадеш за 
Турчина, Турчин хоће земљу од мираза, Хоће земљу, хоће и градове).

Нејаки унук је разумно саветује баку Јерину, а за то је добио оз-
биљан ударац по лицу, али нејаки Максим није одустао од свог запа-
жања оптужујући Јерину за све њене одлуке нарочито за вазални од-
нос према Турцима, због које су је сељани напуштали, због чега је у 
народу представљена као „проклета Јерина“.

У тој ситуацији Јерина нема ни поноса ни стида; поноса за оно 
што је учинила, ни стида барем за оно што је учинила унуку кога је 
питала за савет.

Зато мој уводни коментар заиста има потврду у идеји: „Чиме се 
будала поноси, тога се паметан стиди“.

Најгора је осуда народа када по злу будеш опеван. Нема горе каз-
не.

Зато су многи запамтили злосрећну судбину Хасан-агинице, 
частан поступак Анђелије жене Дмитра Јакшића, поступак Јелене, 
жене војводе Пријезде, скромну Јелу, снаху Стојанове мајке, частан 
поступак Јанковић Стојана и Бановић Страхиње и тиме потврђујем да 
је у нашем народу било часних поступака, чак и за дивљење и за при-
мер. Све то указује на вредности народне поезије и запажање на чему 
су се градили понос и част.

У епу „Смрт Смаил-аге Ченгића“ Ивана Мажуранића, реч је о ха-
рачлији аги који све чини да прикупи харач па и по цену терорисања 
раје и убистава. Када није скупио харач, народни народни певач је то 
овако описао:
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Срамота је таквоме јунаку
Скупљат харач, не скупит харача,

џилитнут се не погодит циља.
Нема веће казне него остат познат по неуспелом покушају. Зато је 

и народ показао своје достојанство и понос некога од јунака славећи 
(као Марка или Страхињу, Анђелију и Јелицу), а некога приказујући 
као негативне ликове (Смаил-агу, Јерину, чак и Мрњавчевиће).

Оваквим избором усмених народних песама желео сам да прика-
жем како је народ био најбољи судија за сва могућа поступања, како 
за дивљења и понос с њима, тако и за осуду чак и стид.
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МИЛЕНА ЖИКИЋ1

ФЛОРА СЕНДС СА СРБИМА И ЗА СРБЕ

Резиме

У раду је приказано ангажовање наредника српске војске Другог пешадијског 
пука „Књаз Михаило“ Флоре Сендс на пољу пропаганде, у првој половини 1918. го-
дине, у Енглеској и Француској. Британка Флора Сендс била је добровољна болни-
чарка и жена војник у српској војсци, али je поред медицинске и војничке помоћи би-
ла и у улози амбасадора српске државе. Држала је предавања пред британским, ау-
стралиским, новозеландским и канадским трупама, али и у великим салама и по-
зориштима пред светом. Путем говора прикупљала је прилоге у новцу и одећи за 
српску војску. Њени говори о голготи српске државе и војске, о страдању и животу 
у рову, били су објављени и у енглеским листовима. 

Кључне речи: Флора Сендс, амбасадорка, беседништво, штампа, кантине, 
Енглеска, Француска

Добровољна болничарка и жена борац Флора Сендс обележила је 
период Првог светског рата у српској историји. Рођена је 22. јануара 
1876. године2, у парохији Недер Поплтон, у округу Јорк, у Енглеској. 
Образовала се у Швајцарској девојачкој школи3, свирала је виолину, 
пуно читала, течно je говорила француски и немачки језик4 и доста 

1 Универзитет у Новом Саду, Фармацеутски факултет, milenazikic85@gmail.com
2  У распону од 1876. до 1889. наводи се година њеног рођења. Луиз Милер, 

у књизи Naš brat: život kapetana Flore Sends на страни 35, наводи да је госпођица 
Флора рођена 22. јануара 1876. године. Часопис Видов-дан: историја српских 
ратова 1912–1918 у слици и речи, св. 3 / уредник Душан Мил. Шијачки / Београд, 
1921, стр. 160 наводи да је рођена 1883. године. У Персоналном досијеу припадника 
Војске Краљевине Југославије Флоре Сендс, у картону личних и службених односа 
официра, у рубрици датум рођења уписан је 22. јануар 1889. година. (Војни архив 
Београд, Збирка досијеа персоналних података официра, подофицира и војних 
чиновника Војске Краљевине Југославије Војни архив (ВА), К. 1566 бр. 614.) 

3  ВА, К. 1566, бр. 614.
4  У персоналном досијеу припадника Војске Краљевине Југославије, у 

Картону личних и службених односа официра Флоре Сендс у рубрици које језике 
говори, пише: енглески, српски, француски и немачки (ВА, К. 1566, бр. 614)
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добро научила српски5. Била је једна од ретких жена на крају 19. века 
са положеним возачким испитом. У Србију је стигла на почетку Пр-
вог светског рата у улози добровољне болничарке6. У октобру 1915. 
године, када су оружане снаге Аустроугарске, Немачке и Бугарске 
напале Србију, Флора је почела да ради у превијалишту Другог пе-
шадијског пука „Књаз Михаило“7. Услед ратних операција донела је 
одлуку да се са српском војском повуче преко Бабуне, као „војничка 
нудиља“8. Дана 1. јануара 1916. године добила је чин каплара и уш-
ла у борбене редове српске војске не скривајући женски индентитет9. 

У свим борбама показала је „велику присебност, хладнокрвност и из-
држљивост“ 10. 

Учествовала је у ратним операцијама до краја рата, али je поред 
војничке помоћи била и у улози амбасадора српске државе. Држала 
је говоре о голготи српске државе и војске у иностранству. Путем го-
вора успела је да прикупи прилоге у новцу и одећи за српску војску. 
На почетку 1918. године одржала је у Лондону неколико говора, у ве-
ликим салама и позориштима, на којима је показивала слике о голго-
ти српског војника у рову, о немаштини и преживљавању. Такође, сла-
ла је британским листовима текстове и фотографије о ситуацији на 
фронту, те је Европа била упозната са животом војника и њеним ан-
гажовањем. Удружење младих хришћана из Енглеске уступило је две 
кантине за кафу и чај српској војсци, које су енглески војници кори-
стили за разоноду, читање новина и писање. Једна је кантина инста-
лирана у Микри, а друга у Водену. За српске војнике у рову је добила 

5  Српске новине, бр. 109, 17. децембар 1916, стр. 2, Мис Флора Сандрес.
6  Милена Ж. Жикић, Улога жена у ратовима српске војске од 1912 до 1918. године : 

докторска дисертација, Ниш, стр. 32-34.
7  „То је била моја велика срећа да ме одреде баш у овај пук, који је признат 

као најбољи пук у српској војсци”, записала је у свом дневнику. F. Sandes, An English 
Woman-Sergeant in the Serbian Army / by; with an Introduction by Slavko Y. Grouitch. / 
London [etc.], 1916. Флора Сендс је од новембра 1915. до марта 1916. године писа-
ла дневник у коме је забележила причу о Србима, о догађајима на фронту, посебно 
о ситуацији у пуку „Књаз Михаило”. Дневник је први пут штампан 1916. године, у 
издању Ратне колекције. Превод са енглеског језика је извршио поднаредник Спи-
ра Радојчић. Флора Сандес, Енглескиња у српској војсци /превод са енглеског језика 
Спира Радојчић/ Београд 2014, стр. 15–16. 

8  Лазаревић Јелена, Енглескиње у српском народу, Београд 1929, стр. 134.
9  ВА, К. 1566, бр. 614; Флора Сандес, нав. дело, стр. 114.
10  Српске новине, бр. 1, 3. јануар 1917, стр. 3, Енглескиња у српској војсци.
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3000 долара. У писму упућеном Врховној команди дала је предлог о 
употреби новца: „Једним делом овог новца установићу четири „Кан-
тине“ – оно што Срби нису никада имали – на путевима где ће „Чиче“, 
идући поред камаре и коња, као и војници при проласку, када се пеш-
ке враћају у своје јединице, моћи сести и добити „фрај“ кафу, чај, су-
пу, цигарете, нешто за јело и најзад све што се може набавити за њих. 
Свака ће кантина имати свој аутомобил за доношење намирница, те 
тако ми нећемо ништа тражити ни од кога.“11 Осим тога, Флора Сендс 
је добила од Енглеза и четири аутомобила марке Форд и послала три 
лађе топле одеће за српске војнике.12

У циљу прикупљања веће помоћи Флора Сендс је упућена на За-
падни фронт где је одржала неколико предавања о српском војнику. 
Од 3. марта до 19. априла 1918. године свако вече држала је преда-
вања у разним логорима „Удружења Младих Хришћанских Људи“. У 
Авру је одржала тринаест предавања, у Абевилу једно и девет у Ета-
плу.13 Све прилоге које је скупила за српске војнике, дистрибуирао је 
на Солунски фронт „Фонд Госпође Хеверфилд за Српске Војнике“, 
који је основан за помоћ и отварање кантина за српске војнике и за-
робљенике.14

У Етаплу је одржала предавање у позоришту. У истом граду је 
организован концерт на коме је поднаредник Флора Сендс говорила о 
стању на фронту и положају војника у рову. Концерту је присуствова-
ло 1.500 људи. Приход прикупљен на концерту у износу од 1.800 фра-
нака био је предат Флори за горе поменути Фонд. За новац сакупљен 
у Француској купљена су два Фордова аутомобила за кантине са нат-
писом на српском и енглеском језику: „Поклон од британских и ко-
лонијалних војника у Француској, својим српским друговима у рово-
вима.“15

У Извештају достављеном Врховној команди оставила је запис 
о одржаним предавањима: „Нашла сам највеће интересовање свуда, 
много више него што сам и сама очекивала тако, да су сале биле увек 
препуне; тражило је се више прадавања него што се могло одржати 

11  ВА, П 3а, К. 124. Ф.9. Д.13
12  ВА, П 3а, К. 124. Ф.9. Д.13
13  Архив Србије (даље: АС), Министарство иностраних дела (даље: МИД), Политичко 

одељење (даље: ПО), ролна 545, документ VIII/717
14  ВА, П 3а, К. 124. Ф.9. Д.13
15  ВА, П 3а, К. 124. Ф.9. Д.13
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у томе времену; јер изгледа, да су та предавања врло популарна међу 
људима. Држала сам предавања пред британским, аустралијским, но-
во-зеландским и канадским трупама. У великим логорима Допунских 
команди, које су баш у то доба биле препуне, војници су били нарочи-
то одушевљени; јер су били у стању да боље цене тешкоће у ровови-
ма него ико други. Било је и официра присутних на свима предавањи-
ма; они су се изразили, да би предавања требало држати у свима ло-
горима у Француској ради сузбијања незадовољства међу војницима, 
јер им се говорило, колико они боље стоје у погледу следовања и т.д. 
него друге војске.“16 

Флорина предавања су трајала сат времена. Првих пола сата је 
говорила о неприликама са којима се сусретао српски војник, а дру-
гих пола сата је приказивала фотографије које је снимила у ровови-
ма и које су илустровале ситуацију у рову. После предавања присут-
ни слушаоци три пута су говорили „Живела“, услик је био упућен 
Флори и српским војницима. Прилози су прикупљани у шеширу, који 
је публика прослеђивала од руке до руке и у коме је стављала новац 
за помоћ. Било је и таквих примера где су људи и последњу ковани-
цу из џепа прилагали за помоћ. Након предавања Флора је одговарала 
на питања радозналих слушаоца. Сви су се дивили српском војнику и 
Флори Сендс, која је такође била у улози војника на фронту и претр-
пела све ратне тешкоће.17 Од новца прикупљеног на Западном фронту 
послала је српским војницима на Солунском фронту 478 сандука то-
плог доњег веша и два аутомобила.18

Осим тога, она је желела да и путем штампе обавести јавност о 
српској војсци и уложи протест што се и нашим војницима не даје све 
оно, што се даје осталим савезничким војницима на Солунском фрон-
ту.19 

У чланку упућеном британском листу Морнинг Посту (Morning 
Post) Флора је писала о голготи српске војске и лошим условима на 
Солунском фронту: „Кад сам отишла са фронта концем месеца но-
вембра [1917.] снег је, већ падао на Маћедонским брдима, где оста-
ци одважне српске војске страховито, мирно настављају свој рад. На 

16  АС, МИД-ПО, ролна 545, документ VIII/717
17  АС, МИД-ПО, ролна 545, документ VIII/717
18  АС, МИД-ПО, ролна 545, документ VIII/717
19  АС, МИД-ПО, Ролна 545, документ VIII/683
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овим голим врховима студен је сад жестока и људи стоје до колена у 
снегу у нашим плитким, каменитим и ветром брисаним рововима, па 
и ако изађу из њих на кратак одмор, њима није много боље, јер не-
ма дрва у тим крајевима, и спавајући у њиховим каменитим ровови-
ма, стиснути један уз другога да би се загрејали – ни један српски вој-
ник не носи ћебе – они немају средстава да се огреју ни ватре око које 
би седели. Људи, који скоро без изузетка носе на себи ожиљке од три 
или четири, кадкад и више рана и који су успели, како било, да издр-
же мање више последице повлачења преко Албаније – да је бар топло 
одевена и храњена и да прима све оно, што јој се по могућности може 
дати да јој се олакшају неизбежне патње, те да се бар нешто може спа-
сти за повратак у Србију. Али не, напротив, ти се људи бију за савез-
нике са мање заклона него ли икоја друга војска, са мање следовања 
– ствари, као шећер, млеко, бутер, рум, нечувене су раскоши и без то-
плог одела. Нема ниједног човека, који има пар чарапа, а ретко ко има 
више од једне кошуље, па и та је памучна.“20 

У наставку текста наводи шта за српског војника представља 
раскош на фронту и са колико пожртвовања спашава свог ратног дру-
га. „Ти људи у рововима дали би ми што год би имали. Наше најцење-
није следовање – наша једна и једина „раскош“ је мала шоља врло 
водљикавог вина два пута недељно. Више пута пошто сам била по-
пила своје следовање за ручком, мој посилни давао ми је другу пуну 
шољицу о вечери, а све моје примедбе одбијао је са „не брините ода-
кле је дошло; само попите – вама је потребније но мени.“ То је било 
његово следовање.

Да би ме спасли, кад сам била рањена, те се нисам могла маћи, 
неколико од мојих људи излагали су свој живот, па и више но свој жи-
вот /јер нико не зна боље од њих шта то значи за српског војника да 
падне жив у руке Бугара/, па су чак одбијали и сами да се спасу, ако не 
би могли да ме понесу са собом. Такву душу српски војник показује 
према својим Савезницима; а шта ми чинимо за њега?.“21

Посебно место у чланку припало је старим људима које је Бри-
танка Флора назвала „чичама“. Пишућу о њима посебно се осврнула 
на њихове године и обавезе које су преузели у вођењу домаћинства 
одласком синова у рат или губитком истих. „Сем војника способних 

20  АС, МИД-ПО, Ролна 545, документ VIII/683
21  АС, МИД-ПО, ролна 545, документ VIII/683
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и неспособних за ров-како већ било – има и „Чича“ или старих људи, 
који би у обичним временима седели око своје пећи, предавши обра-
ду својих малих имања својим синовима, али који сада воде комору, 
вукући своје болне, реуматичне старе ноге миљама поред натоваре-
них мазги кроз блато; снег и кишу зими, а лети по жарком сунцу, за-
гушљивој прашини и кроз ројеве од мува, сваки боговетни дан у бес-
крајној поворци, немајући ни пет минута слободно, да где седну да се 
одморе, узму који топли гутљај и запале дуван, нити икога на путу, ко 
би их развеселио, нити ишта нашто би мислили до на своје синове, 
који су им погинули у рату и на свој стари дом у Србији, за који су из-
губили сву наду, да ће га икад опет угледати. “22

У својим говорима осуђивала је незадовољство енглеске војске и 
њихове приговоре на храну коју добијају. „Од како сам се вратила у 
Енглеску чула сам више гунђања, што се не може да добије колико би 
хтели масла или шећера, но што сам чула у целој српској војсци, чак 
и онда кад сте, можда и ви изнемогли ратујући шест година, да су и 
ваша сва браћа погинула, очеви убијени од Бугара, жене и сестре од-
ведене у ропство, а стара мајка Бог зна где /то је судбина скоро сва-
ког српског војника/, да је уз то, ваш вековни душманин господар ва-
ше земље, а ви да сте изгубили све што сте икад у свету имали, тада 
мислим, не би ни ви гунђали ма због чега; но, ако имаш несаломљи-
ву душу једног Србина бићеш увек одважан савезник, неустрашив не-
пријатељ ‘и шта више, бићеш човек, мој сине’ – човек, за кога је вред-
но нешто учинити.“23

Резултати одржаних говора били су видљиви кроз прикупљену 
помоћ. Прикупљене прилоге у одећи и новцу наредник добровољац 
Другог пешадијског пука „Књаз Михаило“ Флора Сандес, поклони-
ла је разним српским војним јединицама и установама. До краја авгу-
ста 1918. године упућена су на Солунски фронт 54 сандука рубља, за-
воја за рањенике и болеснике, као и 10.023 кошуље, 7.464 пари гаћа, 
11.605 пари чарапа и 2.640 драхми. Поред напред изложених покло-
на, Британка Флора Сендс отворила је на фронту и у позадини кан-
тине за прихват наших рањених, болесних, па и здравих војника. У 
тим су кантинама наши војници најљубазније дочекивани од Британ-
ке Флоре Сендс и њених заступница и почашћени чајем, цигаретама и 

22  АС, МИД-ПО, ролна 545, документ VIII/683
23  АС, МИД-ПО, ролна 545, документ VIII/686
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лимунадом. У поменутим кантинама дочекано је и угошћено до краја 
августа 1918. године 162.673 српских војника. Министарство Војно 
је у Службеном војном листу захвалило Флори Сендс на поклонима, 
учињеним огромним напорима, најбољој вољи и неуморној енергији 
у помагању српских војника на фронту и у позадини, као и њеним за-
ступницима по кантинама, на љубазној предусретљивости, пажњи и 
услузи према војницима.24

Амбасадорка српске државе и наредник српске војске Флора Сендс 
у току септембра 1918. године поклонила је српским војницима 963 па-
ри веша и 548 пари чарапа и тај им поклон лично разделила. Министар-
ство Војно је још једном у Службеном војном листу изјавило своју то-
плу благодарност на учињеном поклону српским војницима.25

Британка Флора Сендс је својим делима оставила неизбрисиве 
трагове у српској историји. Данас се с поносом присећамо њених за-
слуга. Била је несвакидашња жена за време у коме је живела. Лист Ла 
Серби (La Serbie) 17. децембра 1916. године, под насловом Мис Флора 
Сандерс: Енглескиња у српској војсци, објавио је: „Али Мис Сандерс 
није довољно сама, што се бори у редовима српске војске, она чини 
све, да би олакшала својим ратним друговима тешкоће рата и врло че-
сто им даје „накнадне” намирнице, које добија из Енглеске.“26 У листу 
Екселзиор (Excelsior) објављено је: „Мис Сендс са необичним пожрт-
вовањем, радила је на сузбијању тифусне епидемије у Ваљеву, а затим 
је прешавши у Албанију, ступила у борбену линију и борила се доц-
није при ослобођењу Битоља“27 Њени ратни подвизи вишеструко су 
награђивани. „Мис Флора Сандес Енглескиња, добровољац у 2. пеша-
диском пуку, предложена за одликовање за заслуге и храбро држање 
у борбама 1915. године, Златном медаљом за храброст.“28 У Драчу је 
добровољац Сендс, у аудијенцији код престолонаследника Алексан-
дра, уз срдачан пријем, одликована Орденом Светог Саве петог сте-
пена, „за услуге учињене српским болесним војницима и српским из-
беглицама“.29 Престолонаследник Александар је Флори Сендс (1916.) 

24  Службени војни лист, Год. 37, бр. 33, Солун, 8. септембар 1918, стр. 455-456.
25  Службени војни лист, Год. 37, бр. 38, Солун, 1. октобра 1918, стр. 535-536.
26  Српске новине, бр. 109, 17. децембар 1916, стр. 2, Мис Флора Сандерс.
27  Српске новине, бр. 41, 6. април 1917, стр. 4, Енглескиња у српској војсци.
28  Историјски архив Београда (ИАБ), Лични фонд Иван С. Павловић, број фонда: 

2145, кутија 12.
29  АС, МИД – ПО, ролна 507, документ XV/232.
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за храброст показану при нападу на коту 1212, доделио највише од-
личје српске војске, златни Орден Карађорђеве звезде са мачевима.30 
Флора Сендс прва је жена странкиња која је добила поменуто највише 
српско војничко одличје. За заслуге стечене у операцијама на Солун-
ском фронту 1916. године похваљена је наредбом команданта армије 
годину дана касније, јер је њена чета 1916. године због превеликих гу-
битака била расформирана.31 У Краљевини Срба, Хрвата и Словена-
ца Флора Сендс је за заслуге стечене у рату током 1917, 1918. и 1919. 
године, одликована Златном медаљом за храброст.32 Ово одличје јој је 
први пут додељено 1916. године за заслуге у рату 1915. године. Годи-
не 1921. одликована је Албанском споменицом.33 

Срчаност, борбеност и храброст водили су Флору Сендс у свим 
задацима према српској држави и народу. Британка је путем про-
паганде радила на представљању српског војника, држала говоре о 
страхотама рата, опустошеној и окупираној земљи и на тај начин при-
купљала помоћ за српски народ. Она је говорима широм света, јав-
ним предавањима, дала огроман допринос малом српском народу у 
борби против окупатора, а све у циљу прикупљања новчаних сред-
става за куповину аутомобила, одела и рубља за војнике, као и отва-
рање кантина. 

Флора Сендс је у Великом рату дала огроман допринос српској 
војсци. Одиграла велику улогу као борац, при евакуацији и транспор-
ту рањеника. Њен ангажман у рату садржан је у предлозима за одли-
ковање, где се у образложењу експлицитно наводи улога и значај у 
ратним ситуацијама. Британка Флора Сендс је учешћем у рату про-
менила укорењене традиционалне, верске и обичајне ставове. Резу-
лати оваквог доприноса поступно су померали границе положаја же-
на, које су својим учешћем поднеле велики терет за опстанак српског 
друштва у за њега најтежим тренуцима. Можемо стога с пуним пра-
вом рећи да је Флора Сендс својим делањем исписала најтеже стра-
нице новије српске историје. Данас се с поносом сећамо њених заслу-
га. Хвала јој на великој пожртвованости и безрезервној помоћи коју је 
пружила српској држави у Великом рату.

30  ВА, П-3, К. 253, Ф. 7, Д. 5/99.
31  ВА, П-3, К. 273, Ф. 8, Д. 5/101.
32  Службени војни лист, год. 39, бр. 17, 26. април 1920, стр. 573–574.
33  ВА, К. 1566, бр. 614.
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MILENA ŽIKIĆ34

FLORA SANDS WITH SERBS AND FOR SERBS

Summary

British woman Flora Sands will be remembered forever in Serbian history. She is 
well known as a woman soldier, nurse, and ambassador of the Serbian state. She arrived 
in Serbia at the outbreak of the Grand War as a volunteer nurse. After defeat of the Ser-
bian country in 1915, she joined Second infantry division “Knjaz Mihailo”. As a full-
time soldier, she survived the suffering at the Salonica front. As she wanted to help Ser-
bian soldiers to get clothes, shoes, and medical equipment, she was delivering speeches 
throughout Western Europe. As the ambassador of Serbia, she managed to collect con-
siderable donation. With it, two Ford cars were bought in France for canteens. Until Au-
gust 1918, she collected 54 boxes of clothes and bandages for wounded and ill soldiers: 
10.023 shirts, 7.464 under-wears, and 2.640 drachmas. In addition to this, Flora Sands 
founded near the front an aid station in the canteens for wounded, ill, and even sound 
soldiers. Those canteens always welcomed soldiers and offered them tea, cigarettes, and 
lemonade. As of August 1918, the canteens hosted 162.673 Serbian soldiers. Flora Sands 
has written the most touching pages of Serbian history with her acts. We are proud to re-
member today her noble cause.

Keywords: Flora Sands, ambassador, speeches, print, canteens, England, France
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MAJA STOJANOVIĆ1

NENASILNA KOMUNIKACIJA

Rezime

Nenasilna komunikacija podstiče empatiju, poštovanje,  pažnju, razvija obostranu 
želju za davanjem od srca. Kada je jedina energija da ovaj svet učinimo lepšim sebi i dru-
gima tada svaki oblik rada prerasta u igru. Osećaji su veoma važna komponenta nenasil-
ne komunikacije i kada koristimo rečnik opažaja na pravi način poštujemo sebe i sago-
vornika, zadovoljavamo sopstvene potrebe uz želju da to bude obostrano, da i drugi za-
dovolji svoje. To nas dovodi do lakšeg rešavanja sukoba, prepoznajemo ljutnju pre ne-
go što postane nasilje i uspešno se nosimo sa gnevom. Osećaje stida i krivice ljudi ima-
ju kad ih okrivljuju, za razliku od nenasilne komunikacije gde su naučeni  da se poštuju  
i ovakvih osećanja nema. Kada dozvoljavamo da u nama dominira ljubav, razumevanje, 
zahvalnost i saosećanje dovodimo sebe u stanje pozitivne promene, samim tim živimo ži-
vot sa svrhom. Nasuprot tome etiketiranje, analiziranje moralističko prosuđivanje uzrok 
je za poplavu nasilja, ratova u svetu  i na ovim prostorima. Ovi oblici komunikacije otu-
đuju od života sugerišući da ljudi koji drugačije misle su loši i nisu u pravu. Za razliku 
od ovih neproduktivnih oblika komunikacije, nenasilna komunikacija je pravo blago ko-
ja u nas usađuje pozitivne stavove umesto negativnih. Kada sebi dozvolimo da pojašnja-
vamo šta osećamo, istinski se saosećamo sa sobom i doživljavamo promenu. Asertivnost 
nam pomaže da na pravi način slušamo sebe što dovodi do preoblikovanja našeg života, 
intimni odnosi nam se unapređuju i produbljuju .

Ključne reči: komunikacija, stid, nasilje, asertivnost, krivica

Protivim se nasilju, 
jer kada se čini da je u službi dobra, 

to dobro je privremeno, 
a zlo koje učini je trajno. 

(M. Gandi)

Uvod

Nenasilna komunikacija je jednostavna, ali delotvorna metodologija 
komuniciranja. Veoma je važan i koristan alat za sve koji žele da unapre-

1  Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet; Porodični razgovori – Beograd, 
maja.stojanovic.83@gmail.com
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de komunikacijske veštine. Ona nas uči kako funkcionisati sa drugima na 
delotvoran način, uz korišćenje više ljubavi i saosećanja. Kada upoznamo 
nenasilnu komunikaciju ona postaje efikasno sredstvo, moćan alat uz čiju 
pomoć sagovornici postižu mir i partnerstvo. Uz njenu pomoć komunika-
cija teče sa više empatije uz uvažavanje autentičnih osećaja sagovornika.

  Doktor Maršal Rozenberg nam daje alate za uspešnu komunikaci-
ju uz pomoć koje možemo negovati zdrave odnose povezujući dušu sa du-
šom i donoseći isceljenje jedna drugoj. To je karika u onome što nedosta-
je. Pomaže nam da se oslobodimo obrazaca nasilja, uči nas kako voditi mi-
roljubive razgovore u porodici, u partnerskim, poslovnim, prijateljskim i 
ostalim odnosima. Nenasilna komunikacija ili asertivnost, kako je to danas 
popularno rečeno, je pravi dar sa neba, delo majstora. Uz pomoć nje ospo-
sobljeni smo za pravilnu komunikaciju koja popravlja odnose, naročito sa 
starijom decom u porodici i adolescentima. Uči nas kako prepoznati gnev 
i ljutnju, a da ne postanu nasilje. Arun Gandi je osetio šta su rasizam i dis-
kriminacija, dobijajući batine od belaca i od crnaca zbog boje kože. Odla-
zi kod dede gde se obučava kako se nositi sa besom i frustracijom na nena-
silan način. Ono što je on razumeo i što je njegovo iskustvo u dugogodiš-
njem radu sa ljudima, jeste činjenica da smo mi kao društvo u celini nasil-
ni, da je važno razumeti i promeniti vlastiti stav. On govori o opasnosti pa-
sivnog nasilja, jer potpiruje fizičko i generiše bes u žrtvi, samim tim opa-
snije je od fizičkog. Jednom kad upoznamo nenasilnu komunikaciju shva-
tićemo da je ne možemo koristiti povremeno već ceo život. Ona je veliki 
potencijal za transformaciju odnosa, naročito ako uključimo empatiju kao 
veštinu. Moćan je alat za mir i partnerstvo i pokazuje nam kako komuni-
cirati i slušati uz autentične osećaje i potrebe. Delotvoran je jezik kojim se 
može reći šta nam je na srcu, šta mislimo i osećamo. Isceliteljski podjed-
nako deluje i na žrtve i na počinitelje. Doktor Rozenberg nam je pokazao 
načine ne samo kako govoriti i delovati nenasilno, već i sve to činiti bez 
vlastitih, tuđih žrtava i kompromisa. Kanalizuje proces isceljivanja i osna-
živanja koji se ne mogu ni zamisliti. 

 Opažanje bez procenjivanja

U knjizi dr Rozenberga „Nenasilna komunikacija“ dati su delotvor-
ni alati kako na jednostavan način komunicirati o složenim temama, ka-
ko se osloboditi obrazaca nasilja. Ova knjiga je osnovna literatura za sve 
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koji u svojim odnosima žele da prekinu neproduktivne cikluse svađa. Ne-
nasilje nije nešto što nas čini naivnim, već je to usađivanje pozitivnih sta-
vova umesto negativnih. U ovom grubom materijalističkom i individua-
lističkom svetu asertivna komunikacija doprinosi homogenizaciji porodi-
ce, društva i nacija. Nije dovoljno postati super sila i podjarmiti ostatak 
sveta vojnom nadmoći, jer se mir ne može graditi na temelju straha. „Ne-
nasilje znači dozvoliti pozitivnom u sebi izlazak na površinu. Dozvoliti 
da u nama dominira ljubav, poštovanje, razumevanje, zahvalnost, saose-
ćanje i briga za druge, a ne sebični, egocentrični i pohlepni stavovi“ (Ro-
zenberg, 2006: 20). Da bismo stigli do ove faze potrebna je promena u na-
ma. Menjanje sebe počinje promenom komunikacije. Svi mi plaćamo ka-
da nam umesto ljubavi drugi odgovore iz osećaja srama, krivice i straha. 
Da bi došlo do promene važno je paziti i uspostaviti kontrolu nad time šta 
gledamo, slušamo i čitamo. Pojedini tvrde da moraju biti nemilosrdni jer 
je takav svet, a svet je baš takav kakvim smo ga mi stvorili. Zato je važno 
da promena krene od nas samih i jedino kao takvi možemo menjati svet. 
Nenasilna komunikacija akcenat stavlja na menjanju sopstvenih stavova i 
stvaranje atmosfere saosećanja (o ovoj temi rečeno je u prvom delu rada). 
Maršal Rozenberg kaže: „Ono što želim u životu je saosećanje, strujanje 
između mene i drugih utemeljeno na uzajamnom davanju od srca“ (Isto, 
23). Kada se usredsredimo na pojašnjavanje onog što opažamo, osećamo i 
trebamo, a ne na dijagnostikovanje i prosuđivanje, otkrivamo dubinu vla-
stitog saosećanja. Nenasilna komunikacija podstiče empatiju, obostrano 
davanje. Uči me da spoznam i jasno izrazim šta je to što konkretno želim 
u datoj situaciji. Sastoji se od četiri komponente: opažaji, osećaji, potrebe 
i molbe (Isto, 35).

Pojedini lekari su sproveli primenu nenasilne komunikacije na paci-
jentima obolelim od side i hemofilije, gde je dala izvanredne rezultate po-
većanjem samopoštovanja kod obolelih. Takođe dobro se pokazala i kod 
šizofreničara. „Dakle nenasilna komunikacija daje dobre rezultate kod pa-
cijenata koji su razvili novu svest o sebi i ta spoznaja im je donela više ra-
dosti“ (Rozenberg, 2006: 29). „Treninzi nenasilne komunikacije su uspeš-
no vođeni u mirovnim pregovorima zaraćenih strana“ (Isto, 31). Jedan od 
takvih treninga vođen je u Beogradu zbog rata u Bosni i Hrvatskoj . Trajao 
je tri dana i završio se tako što su ljudi međusobno delili zahvalnost zbog 
osnaživanja i među građanima se obnovio duh poverenja. Asertivnost nam 
pomaže da se povežemo sami sa sobom na način gde naše saosećanje do-
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minira. Uvodi promenu prilikom koje dolazi do preoblikovanja načina na 
koji se izražavamo i slušamo druge. Ona neguje duboko slušanje, poštova-
nje, empatiju, podstičući želju za davanjem od srca. Korisna je za produ-
bljivanje veze sa sobom, za produbljivanje intimnih odnosa, za izgradnju 
političkih i poslovnih relacija. 

Moralističko prosuđivanje, upoređivanje i procenjivanje

„Ne sudite da vam se ne sudi“ (Matej7,7). Ove tako istinite reči izre-
kao je Isus, naš najveći učitelj, na koje nas podseća da pored nenasilne, po-
stoji i ona druga osuđivačka nasilna komunikacija. Rozemberg o njoj go-
vori u drugom poglavlju svoje knjige (Isto, 35). To je kultura koja etiketi-
ra, ismeva, blokira saosećanje i koristi se da bi uputila kritiku na neaser-
tivan način, koristi i upoređivanje da bi se umanjila vrednost žrtve. Jezik 
kojim se služi klasifikuje druge, vrši podele i odgovoran je za nasilje, jer 
svaka analiza u sebi sadrži odraz vlastitih potreba. Analize drugih ljudi su 
tragični iskazi vlastitih potreba. Kada analizom izražavamo potrebe, dru-
gi ljudi nas ne mogu čuti, stvaraju odbrambeni stav i konfrotiraju se. Pro-
fesor Hareya sa Univerziteta Kolorado u Americi sproveo je istraživanje 
„Pojave reči u delima svetske književnosti“. Došao je do zapanjujućih re-
zultata. U delima u kojima se ne etiketira, te kulture pokazuju manje nasi-
lja. Manje nasilja ima u kulturama koje ne vrše podele na dobro i loše, ve-
rujući da samo loši zaslužuju kaznu, kakav je sadržaj u preko 70 procena-
ta današnjih filmova i emisija sa ovom tematikom. Današnja deca gledaju 
sa uživanjem slične sadržaje, verujući da su loši pravedno kažnjeni za svo-
ja dela, od strane dobrih, ne sluteći da se iza svega krije nasilje. Komuni-
kacija koja nas otuđuje od života hvata nas u zamku ideja šta je dobro, a 
šta pogrešno. Kada usredsredimo pažnju na to šta je ispravno, ili pogrešno, 
analizu, klasifikovanje, određivanje stupnja pogrešnosti umesto na svoje 
potrebe i potrebe ljudi oko nas, dolazimo u situaciju da se ljudi konfroti-
raju, ne mogu nas čuti i odgovoriti saosećajno na naše potrebe. Poznata je 
podela na američku i rusku kulturu. Ruska kultura je za Amerikance „loše 
carstvo koje želi da ih porobi“, a Amerikanci su za Ruse „imperijalistički 
tlačitelji“. Uzrok za ovakve etikete su zapravo strah i nesposobnost da jed-
ni i drugi vide kroz prizmu ranjivosti, što je koren svakog nasilja, bilo da 
se radi o psihološkom, fizičkom ili bilo kom drugom vidu nasilja. Bitno je 
samo da se našem protivniku prepiše etiketa da nije u pravu. Indijski filo-



Nenasilna komunikacija 319

zof Krishnmurti je rekao: „Opažanje bez procenjivanja je najviši oblik in-
teligencije“ (Rozenberg, 2006: 48).  Komunikacija koja osuđuje potiče od 
hijerarhijskih društava. „U interesu je elite da stvori robovski mentalitet. 
Jezik koji ona upotrebljava su glagoli trebati i morati jer je savršeno za to 
prikladan“ (Rozenberg, 2006: 38).  

Moralističko prosuđivanje jedna je od vrsta komunikacije koja nas 
otuđuje od života, sugeriše na to da ljudi koji ne deluju u skladu sa našim 
vrednostima su loši i nisu u pravu. Okrivljavanje, uvrede, kritike, ismeja-
vanje, upoređivanje, kritikovanje, dijagnostikovanje su oblici prosuđiva-
nja. Vrednosna prosuđivanja su naša uverenja kako najbolje služiti životu. 
Moralističko prosuđivanje donosimo o ljudima koji nisu u skladu sa na-
šim vrednosnim prosuđivanjem. Upoređivanje je jedan od oblika prosuđi-
vanja, oni ljudi koji žele da učine život bednim koriste se ovim oblikom 
komunikacije. 

Razlika između opažanja i procenjivanja

Razliku izmedju procene i opažanja dr Rozemberg nam u svojoj knji-
zi pojašnjava u 3. poglavlju (Rozenberg, 2006: 48).

Procenjivanje Opažanje
Mrzim da ocenjujem učenike. Biram da ocenjujem učenike jer želim 

da zadržim posao. (bolje je koristiti glagol biram 
od moram)

Pem je nervozna Pem gricka nokte u toku gledanja utakmice
Previše si darežljiv Kad vidim da sav svoj novac daješ drugima 

za užinu mislim da si previše darežljiv
Moj otac je dobar čovek U poslednjih 25 godina 

moj otac je davao siromašnima deo od svoje plate
Dženis previše radi Dženis je ove nedelje provela 60 sati 

u toku sedmice u kancelariji
Henri je agresivan Henri je udario sestru jer je promenila kanal
Moj sin često ne opere zube Moj sin nije oprao zube u toku sedmice dva puta
Osećam da me ne voliš Tužan sam jer odlaziš
Osećam se zanemareno Kada me ne pozdraviš osećam se usamljeno
Odvratan si Osećam gađenje
Osećam se tako da bih te udario Besan sam na tebe
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Osećam se bezvredno. Osećam skepsu. Veoma je važno shvatiti šta je proce-
na i nju vršimo kada se koristimo prilozima: često, previše, konstrukci-
jom kao, kao da i slično. Osećaji su druga komponenta nenasilne komu-
nikacije, potrebna da bismo se izrazili i važno je razlikovati ih od proce-
ne i misli. Kada rečnik obogatimo rečima koje jasno iskazuju osećaje na 
specifičan način se lakše povezujemo sa drugima. Osećaj srama i krivice 
ljudi imaju kada ih okrivljuju, za razliku od nenasilne komunikacije gde 
ovakvih emocija nema jer su sagovornici naučili da poštuju sebe i druge.

Emocionalno oslobađanje

Kada iskazujemo vlastite potrebe, drugima je lakše da nas razumeju 
i saosećajno se ophode prema nama. Usled potiskivanja emocija dovodi-
mo sebe u stanje emotivnog ropstva (Rozenberg, 2006: 71). Asertivnost je 
način da iskažemo svoje potrebe i želje, takođe stalo nam je da i drugi za-
dovolje svoje. Da bismo se izrazili u stilu nenasilne komunikacije potreb-
ni su nam i osećaji. Obogaćivanjem rečnika, iskazivanjem i prepoznava-
njem osećaja lakše nam je da se povežemo sa drugima što je od velike po-
moći u rešavanju sukoba.

Kada nam kažu: „Ti si najsebičnija osoba na svetu!“ u želji da nam 
upute uvredu, postoje četiri načina komunikacije koje možemo koristiti 
kada primamo uvredu. Prilikom emocionalnog oslobađanja opisanim u pe-
tom poglavlju, dr Rozemberg navodi sledeće, a to su: 

1. Preuzimamo odgovornost za to kako se drugi osećaju i udovoljava-
mo im što nas vodi prema osećaju krivice, srama i potištenosti. Mislimo da 
se moramo truditi udovoljavati svima oko nas, ako nisu srećni i moramo 
nešto učiniti po tom pitanju. To nas može dovesti u položaj da ljude koji su 
nam bliski doživljavamo kao teret. 

2. Odbojnost (ljuti smo jer smo odgovorili na potrebe drugih koji nas 
porobljavaju emotivno). U ovoj fazi postajemo svesni preuzimanja odgo-
vornosti za tuđe osećaje i stalnih pokušaja da udovoljimo svima na vlastitu 
štetu. Može se desiti da kada izlazimo iz ove faze emotivnog ropstva ima-
mo osećaj kajanja i stida. U ovoj fazi shvatamo da emocionalno oslobađa-
nje podrazumeva više od jednostavnog zalaganja za vlastite potrebe. Ka-
da nam je upućena kritika možemo reći: „Uvek pazim na tvoje potrebe, ti 
si taj koji je sebičan!“.
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3. Emotivno oslobođenje (preuzimamo odgovornost za vlastite name-
re i postupke) „Kada čujem kako kažeš da sam najsebičnija osoba na svetu 
koju su ikad sreo, to me boli, jer mi je potrebno da se prepozna bar deo mo-
jih potreba i trud kojim nastojim voditi računa o tvojim željama“. Usme-
ravajući pažnju na vlastite potrebe i želje postajemo svesni da naši osećaji 
povređenosti proističu iz želje da nam se priznaju napori. Naš odnos se na 
taj način zasniva na iskrenosti.

4. Primanje negativne poruke uz usmeravanje naše pažnje na tuđe po-
trebe i osećaje: „Osećaš li se povređeno jer ti je potrebno više uvažavanja 
tvojih potreba i želja?“.

Uz pomoć ova četiri koraka učimo da cenimo vlastite potrebe i preva-
zilazimo toksična uverenja i delovanja. Takođe prepoznajemo ljutnju pre 
nego postane nasilje, uspešno se nosimo sa gnevom i uspostavljamo kon-
trolu nad sobom.

Nenasilna komunikacija podstiče empatiju, poštovanje, pažnju, razvi-
ja obostranu želju za davanjem od srca (Rozenberg, 2006:  99-131). Onaj 
koji je daruje ojačan je samopoštovanjem što obogaćuje život.

Prema istraživanjima naučnika zrela osoba ima sposobnost razlikova-
nja osećaja koliko ih ima u odlomcima jedne muzičke simfonije (od lepih, 
nežnih do tužnih, snažnih I strastvenih). Trenirani smo da budemo uprav-
ljani spolja, ne i da se povežemo sa sobom. Nenasilna komunikacija opi-
suje našu stvarnost od toga kako mislimo do toga kako se osećamo. U ko-
renu naših osećaja nailazimo na sledeće komponente: 1) Kada čujemo osu-
du vrlo je važno ne prihvatiti je lično, jer nas to vodi u osećaj srama, kri-
vice i potištenosti. 2) Ne okrivljavati osobu koja nam je uputila osudu. 3) 
Kada primamo kritiku važno je usmeriti se na vlastite potrebe i osećaje. 4) 
Usmeriti se na potrebe druge osobe (želje, očekivanja, vrednosti i misli).

Kada roditelji detetu kažu: „Mamu i tatu boli kad dobiješ loše ocene“, 
površno gledano možemo reći da je u pitanju roditeljska briga, ali ako de-
te preuzme odgovornost i postupa pod uticajem roditelja i na taj način že-
li da izbegne krivicu, zapravo ne deluje iz srca.

U komunikaciji često gubimo na kvalitetu kada prosuđujemo, kriti-
kujemo, etiketiramo i tumačimo, tada dolazimo u situaciju da se sagovor-
nici konfrotiraju i ne možemo im pomoći da nas čuju. Oni zauzimaju stav 
protivnapada, a mi se otuđujemo od sebe samih. Kada se ne bavimo svo-
jim osećajima na asertivan način, često pribegavamo izgovorima i krivimo 



322 Maja Stojanović

druge, bežeći od stvarnosti i pokušavamo da druge stavimo u položaj da su 
odgovorni za naš problem. Kada su nemačke vojnike upitali zašto su po-
činili zločine odgovor je bio: „Morao sam“. Alkoholičar će se koristi dija-
gnozom: „Pijem jer sam alkoholičar“, krivi se grupa: „Počeo sam da pušim 
jer svi u mom okruženju puše“. Kada smo svesni obogaćivanja života kao 
svrhe iza nekog našeg postupka, kada je jedina energija koja nas motiviše 
da učinimo ovaj svet lepšim sebi i drugima tada i težak rad ima oblik igre.

Izražavanje ljutnje, empatije i zahvalnosti

Najvažnija primena nenasilne komunikacije je u načinu ophođenja 
prema nama samima. Procesom tugovanja i opraštanja možemo se služiti 
kad načinimo grešku, a prilikom osećaja besa, ljutnje i bola bolje je empa-
tiju pronaći na drugom mestu. Empatija nam pomaže da slušamo šta dru-
gi govore, osećaju i šta ima je potrebno. Da bi bila uspešna potrebno je 
osloboditi se predrasuda. Oblici komunikacije koji slabe osećaj za empa-
tiju su: Nadigravanje (Šta se tek meni dogodilo), Davanje saveta (Ovo bi 
moglo biti pozitivno iskustvo), Tešenje (Nije to ništa), Zataškavanja (Ra-
zvedri se nemoj se osećati loše), Ispitivanje (Kad je to počelo), Pravdanje 
(Htela sam te nazvati), Ispravljanje (Nije se tako dogodilo) i Pričanje pri-
ča (To me je podsetilo na vreme kad).

Empatija se fokusira na osećaje i potrebe, znamo da je osoba primi-
la empatiju kad je prestala da govori i kad je nestala napetost. Empatija je 
razumevanje uz puno poštovanje onog što drugi proživljavaju. Zahteva od 
nas da ispraznimo um i slušamo drugog celim svojim bićem. 

Primena sile u službi kazne ima tendenciju da izaziva neprijatelj-
stva i učvršćivanje otpora. Kazna oštećuje dobru volju i samouvažavanje, 
usmerava našu pažnju sa unutrašnjih ka spoljašnjim posledicama. Osećaj 
srama je takođe jedno od oblika mržnje prema sebi i postupci koji proi-
stiču iz osećaja srama nisu postupci slobode i radosti. Proces žalovanja i 
opraštanja nas oslobađa i usmerava prema učenju i rastu. Povezujući se 
od trenutka do trenutka sa vlastitim potrebama povećavamo kreativan ka-
pacitet za delovanje. Čim se dotaknemo i povežemo sa čežnjom da bude-
mo svesniji i pažljiviji prema vlastitim potrebama naši se osećaju menja-
ju. Prema sebi smo saosećajni kada smo sposobni sve delove ličnosti da 
priglimo, prepoznamo njene vrednosti i potrebe izražene svakim pojedi-
nim delom. 
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,,Ljutnju možemo izraziti na potpuno drugi način, putem nenasilne 
komunikacije. Ubijanje ljudi je previše površno. Udariti, ubiti, okriviti, 
povrediti druge, bilo mentalno ili fizički su površni iskazi onog što se de-
šava u nama kad smo ljuti“ (Rozenberg, 2006: 136).

Prvi korak u izražavanju ljutnje je osloboditi drugu osobu od odgo-
vornosti. Ljutnja je razmišljanje koje otuđuje od života i nije povezano sa 
potrebama. Pokazuje nam da u glavi analiziramo druge umesto da smo 
usmereni na vlastite nezadovoljene potrebe. Osim treće mogućnosti kada 
se usmeravamo na vlastite potrebe, u svakom trenutku možemo se usred-
srediti na potrebe drugih. Kada odaberemo četvrtu mogućnost nikad nismo 
ljuti. Umesto da se slažemo ili ne slažemo kakvi su to ljudi koji siluju, ubi-
jaju i zagađuju okolinu, više služimo životu kada se usmerimo na zadovo-
ljenje vlastitih potreba. Ljutnja je mišljenje koje otuđuje od života i pobu-
đuje nasilje. U njenom središtu je nezadovoljena potreba. Najbolje je mo-
žemo iskoristiti kao poziv na buđenje. Potpuno izražavanje ljutnje zahte-
va punu svesnost o našoj potrebi. Uz to potrebna je energija za zadovolje-
nje njene potrebe. Ljutnja nas iscrpljuje, usmerava se na kažnjavanje ljudi 
umesto na zadovoljavanje naših potreba. Sve o ljutnji nalazimo u 10. po-
glavlju Maršalove knjige na stranama 135 i 137. Nil Nidl, internista i pi-
sac knjiga o stresu, opisuje u svojoj knjizi „Izgubljena umetnost razmišlja-
nja“, koji faktori utiču na pojavu stresa i ponašanja i govori kako se uspeš-
no nositi sa ljutnjom i gnevom. Daje nam primer (Nidl, 2014: 106) gde ka-
že: „Vežbanje, čiščenje kuće, duboko disanje, čitanje i sviranje klavira mo-
gu efikasno smiriti gnev. Ključ za sprečavanje gneva jeste prekidanje na-
vale gnevnih misli koje ga podstiču. Produženo razmišljanje o gnevu samo 
ga izazivaju, jer um ponovo proživljava okolnosti koje su prouzrokovale 
gnev. Nasuprot tome mirno promišljanje i ponovno razložno slaganje de-
lova situacije je jedan od najboljih načina da se gnev smiri“. U tom smislu 
indijanska molitva poručuje: „Pomozi mi da nikad ne sudim drugom čove-
ku, osim ako nisam hodao u njegovim mokasinama“.

„Kada priznamo svoju grešku i izbegavamo da svalimo krivicu na 
drugog, tada možemo da priznamo da imamo slabosti i da radimo u pravcu 
poboljšavanja sopstvenog karaktera i ponašanja. To je značajno za zdrav-
lje vašeg mozga i tela. Značajno je zapamtiti da čak iako ste napravili greš-
ku vaši postupci vas ne definišu kao ličnost. Kada napravite opasnu greš-
ku izjednačavajući se sa svojim postupcima to može voditi ka dvema ne-
poželjnim vrstama razmišljanja ili ćete prihvatiti krivicu i smatrati se ne-
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dostojnim i neadekvatnim ili ćete poricati grešku i odbiti da se promeni-
te. Oba razmišljanja su pogrešna, vode zaključcima da preterana reakcija i 
postupci neke osobe određuju njenu vrednost. Kada prepoznate u čemu ste 
slabi i priznate da vam je u tome potrebna pomoć, Bog je obećao da će vas 
podržati u slabostima i obezbediće svoju moćnu snagu“ (Nidl, 2014: 118).  

Depresija je znak da smo u stanju otuđenosti od vlastitih potreba. Ne-
nasilna komunikacija poboljšava unutrašnju komunikaciju pomažući nam 
da prevedemo negativne unutrašnje poruke u osećaje i potrebe. Naša spo-
sobnost da razumemo vlastite osećaje i empatija za njih može nas oslobo-
diti od depresije.

„Što si bolji
poznavatelj zahvalnosti,

manje si žrtva ogorčenosti
depresije i očaja

zahvalnost je slikar koji
rastvara tvrdi oklop

tvog ega,
tvoju potrebu za posedovanjem

i kontrolom i preobražava te
u velikodušno biće.“

Sem Keen
(Rozenberg, 2006: 169)

Maršal Rozenberg se na poseban način osvrće na zahvalnost. Za njega 
je izraz zahvalnosti način da proslavimo, a ne da manipulišemo. „Kada se 
zahvaljujemo to činimo iz čistog srca, a ne da bismo dobili nešto za uzvrat. 
Naša je namera proslaviti način na koji su nam životi bili obogaćeni. Ose-
ćaj zahvalnosti stvara istinsku duhovnu alhemiju i učiniće vas velikoduš-
nim bićima široke duše. Nenasilna komunikacija pomaže nam da primimo 
u svoja srca zahvalno i sa empatijom radosnu stvarnost, da jedni drugima 
možemo podići kvalitet života“ (Rozenberg, 2006: 172). Kad Bog deluje 
kroz mene da obogatim živote drugih, tada mogu izbeći zamku ega i laž-
ne skromnosti. Rođeni smo da pokažemo slavu Bogu i volimo jedni druge 
kroz prizmu „ljubi bližnjeg kao samog sebe“, kaže nam Biblija u Marko-
vom jevenđelju 12,31. Bog nije samo u nekima od nas, On je u svima na-
ma. Kada se oslobodimo straha naša prisutnost oslobađa i druge, što život 
čini lepšim i lakšim.
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Crne Gore

MAJA STOJANOVIĆ2

NONVIOLENT COMMUNICATION

Summary

Non-violent communication encourages empathy, respect, attention, develops a mu-
tual desire to give from the heart. When the only energy is to make this world more beau-
tiful for ourselves and others, then every form of work grows into a game. Feelings are a 
very important component of non-violent communication, and when we use the vocabu-
lary of perception, we respect ourselves and our interlocutor in the right way; we satis-
fy our own needs with the desire for it to be mutual, for others to satisfy their own. This 
makes it easier for us to resolve conflicts, recognize anger before it becomes violent, and 
successfully deal with anger. People have feelings of shame and guilt when they blame 
them, unlike non-violent communication where they are taught to respect each other and 
there are no such feelings. When we allow ourselves to be dominated by love, under-
standing, gratitude and compassion, we bring ourselves into a state of positive change, 
thus living a life with purpose. In contrast, labeling, analyzing moralistic judgment is the 
cause of the flood of violence, wars in the world and in this area. These forms of com-
munication alienate from life by suggesting that people who think differently are bad and 
wrong. Unlike these unproductive forms of communication, non-violent communication 
is a real treasure that instills in us positive attitudes instead of negative ones. When we 
allow ourselves to clarify how we feel, we truly empathize with ourselves and experience 
change. Assertiveness helps us to listen to ourselves in the right way, which leads to the 
reshaping of our lives, our intimate relationships improve and deepen.

Key words: communication, shame, violence, assertiveness, guilt
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MILANA LJUBIČIĆ1

ODBRANE IDENTITETA:  
KAKO SE BESKUĆNICI BRANE OD STIDA2?

Rezime

U radu se bavimo istraživanjem odbrana koje beskućnici koriste da bi zaštitili iden-
titet od stida. Polazna pretpostavka naše analize je zasnovana na socijalno konstruktivi-
stičkoj tezi o tome da je identitet promjenjiva i relaciono ustanovljena kategorija. Iden-
titet beskućnika je ko-konstruisan u socijalnim relacijama između nosioca rečene uloge 
i onih koji pripadaju konvencionalnom svijetu. Budući da vladajući diskurs o beskućniš-
tvu kao neizostavni element uključuje društvenu stigmu, u kreiranju identiteta beskućnika 
važno mjesto ima stid. Nas je zanimalo da utvrdimo na koji način se od stida brane nosi-
oci ove uloge. Do odgovora na ovo pitanje smo došli zahvaljujući dubinskom razgovoru 
sa 11 beskućnika, rezidenata Prihvatilišta za odrasla i stara lica u Beogradu. Prepoznali 
smo da naši sagovornici rijetko prihvataju identitet beskućnika, i da, da bi se zaštitili od 
intruzivne socijalne definicije selfa, koriste drugačije stratregije odbrane. 

Ključne riječi: identitet, beksućnici, stid, strategije odbrane

Uvod

Beskućništvo – najočitiji primjer društvene isključenosti, pratioc je 
čovjeka od drevne istorije do današnjih dana. Njegovi pojavni oblici i na-
čini društvene kontrole su se u dugom istorijskom trajanju, malo mijenjali, 
i pored optimističnih očekivanja sa sredine XX vijeka. Naime, u poratnom 
svijetu: naročito u Evropi i u Sjedinjenim Američkim državama (u daljem 
tekstu: SAD), postojalo je uvjerenje da će bijeda biti iskorijenjena. I zaista, 
u to doba se činilo da stvari idu dobrim putem: promovisane su i politika 
i praksa pune zaposlenosti, žene su izašle na tržište rada, a do tada margi-
nalizovanima (npr. Afroamerikancima u SAD) su obećana politička prava. 
No, ovakva inkluzivnost je uskoro – već 1960-ih, ustuknula pred novim 
izazovima tržišta koje je promovisalo individualizam i (od)njegovalo vi-

1  Vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, milanaljubicic@
yahoo.com

2  Rad je nastao kao dio projekta „Izazovi nove društvene integracije u Srbiji“ (ev. broj 
179035) koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. 
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soku komepetitivnost. Sada je odgovornost za to što se neko našao na dnu, 
bez političkih, građanskih i socijalnih prava, postala lična. Pad na društve-
nu marginu je samoskrivljen – tu se našao onaj koji je napravio pogrešne 
izbore i stoga sam mora da snosi posljedice takvog svog postupanja. 

No, ovakav diskurs o beskućništvu3 nije u skladu sa danas opštepri-
hvaćenim mjestom o značajnu poštovanja i zaštite građanskih, ljudskih i 
socijalnih prava. U praksi se pokazuje da stepen u kojem neko može da 
uživa pobrojana prava varira zavisno od pozicije koju zauzima na društve-
noj ljestvici (Lea, Young, 1993). Tako bez svake sumnje pravo na dosto-
janstvo u najmanjoj mogućoj mjeri uživaju siromašni, a jednom dijelu po-
pulacije su (in)direktno uskraćena i brojna politička prava, kakvo je na pri-
mjer ono da glasaju (vidi: Lea, Young, 1993). 

Šta govore brojke? Statistika i mimo nje

Da steknemo širu sliku o tome kolikom broju ljudi je uskraćena mo-
gućnost da ispune svoje ljudske potencijale (Hulsman, 2009) zbog bijede 
i posljedične marginalizacije, pomoći će nam statistički podaci o beskuć-
ništvu. Odmah treba kazati i to da podaci o broju beskućnika na globalnom 
i na nacionalnom nivou ne odslikavaju pravo stanje stvari. Razloge za ta-
kvo šta treba tražiti na strani metodogije: od toga da postoje brojne defini-
cije beskućništva4, tipologije beskućnika i pojavnih oblika beskućništva5, 
do npr. nemogućnosti da se registruju svi ljudi koji pripadaju ovoj zaista 
razuđenoj kategoriji (vidi: Ljubičić, 2017). 

Ako je suditi po mišljenjima nekih (https://homelessworldcup.org/ho-
melessness-statistics) zemlja koja se suočava sa ogromnim brojem beskuć-
nika je Rusija. Iako se zvanično od 2010. ne prikupljaju podaci o njihovom 
broju: tada ih je registrovano oko 64.000, nezvanična je procjena na koju 

3  Njega i danas promovišu naučnici, sudeći po Phelan i saradnicima (1997).
4  U pogledu ujednačavanja metodologije najdalje je otišla FEANSA (Evropske feredacija 

nacionalnih organizacija koje rade sa beskućnicima), a koja je 1991. ustanovila jedinstvenu tipolo-
giju beskućnika i metodologiju za prikupljanje podataka o njima. No, smatra se da se čak ni na ni-
vou EU, gdje se ova metodologija primjenjuje, nije došlo do približno tačnog broja beskućnika (vi-
di: Bobić, 2014: 9-11). 

5  Kolike su razlike u definisanju beskućništva, a posljedično i u broju beskućnika, možemo 
vidjeti na primjeru kriterijuma koje prijenjuje FEANSA. Ako bismo kriterijume (uslovi stanovanja) 
ove organizacije primjenili na zemlju kakva je Indija, ogroman broj stanovnika bi se zbog uslova u 
kojima žive mogli svrstati u kategoriju (sekundarnih) beskućnika (vidi: Ljubičić, 2017). 
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se poziva Euromaidan Press (2017, prema: https://homelessworldcup.org/
homelessness-statistics) da ima oko 5 miliona beskućnika u ovoj zemlji.

Slično kao i u Rusiji, i u SAD postoje zvanične procjene da je oko 
553.000 ljudi barem jednu noć bilo bez krova nad glavom, i one nezvanič-
ne, koje su daleko pesimističnije. Može se lako pretpostaviti koje su broj-
ke približnije pravom stanju stvari ukoliko znamo da oko 40 miliona ljudi 
živi u siromaštvu, a čak 18.5 u dubokom siromaštvu. Iako je broj beskuć-
nika u Kanadi daleko niži u poređenju sa Rusijom i SAD: postoje procjene 
da je oko 235.000 ljudi tokom godine ima iskustvo beskućništva, kao i da 
između 13.000-33.000 Kanađana živi u situaciji hroničnog beskućništva, 
ova je zemlja ilustrativan primjer jednog trenda. Riječ je o tome da se me-
đu rezidentima prihvatilišta nalazi čak 1/3 ljudi koji pripadaju domorodač-
koj populaciji i pored toga što čine manje od 5% stanovnika ove zemlje, 
kao i da se broj stranaca među beskućnicima povećava. Sve ovo uzev za-
jedno govori o začaranom krugu marginalizacije. 

Kada je riječ o zemljama Evropske unije, u skorije vrijeme se pri-
mjećuje jedan tragičan proces: konstantni porast broja beskućnika (https://
homelessworldcup.org/homelessness-statistics). Na primjer, u Austriji se 
broj beskućnika za samo dve godine (2014-2016) povećao sa 12.050 na 
15.090. Treba kazati da u ovoj zemlji kao beskućnici nisu registrovani lju-
di koji žive na ulici, kao i da bi, kada bismo ovom broju pridodali izbje-
glice (njih oko 85.000, podatak za 2015) i tražioce azila (22.000) i na umu 
imali procjenu da oko 80% ovih ljudi jeste u riziku da završe kao beskuć-
nici, slika bila daleko tragičnija. U Danskoj se broj beskućnika popeo za 
1.600 od 2009. do 2017. Primjetan je trend da se među beskućnicima po-
javljuje sve veći broj mladih ljudi (od 18-29 godine), a razlog tome je eko-
nomska nestabilnost i nepovoljno tržište nekretnina.

Procjenjuje se da u Češkoj iskustvo primarnog beskućništva ima oko 
68.500 ljudi, od tog broja čak 12% su mlađi od 18 godina, a 10% stariji 
od 65. Za Mađarsku postoje procjene da 10.206 ljudi živi iskustvo beskuć-
ništva, kao i da oko 3.500 od tog broja spada u kategoriju primarnih be-
skućnika. Tragičan je podatak da je na ulicama Budimpešte za četiri godi-
ne (2006-2010) od hladnoće umrlo 131 lice. Situacija je slična i u Irskoj: 
2019. 10.378 ljudi se smatralo beskućnicima, a unutar ove kategorije pri-
mjećen je porast (za čak 243%) porodica koje su skliznule u beskućništvo.

Trend porasta broja beskućnika je evidentiran i u Engleskoj: za samo 
dve godine (2014-2016) njihov broj je porastao za 9%, a među vulnerabil-
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nim grupama – to su siromašni, mladi bez roditeljskog staranja, stare oso-
be, nezaposleni, za čak 75%. Dodajmo i to da čak 57% onih koji iznajmlju-
ju stambeni prostor ima problema da plati troškove svog smještaja. Procje-
na je da u Njemačkoj oko 860.000 ljudi žive kao beskućnici. Kada se me-
đu beskućnike uvrste i izbjeglice, uočava se da je za samo dve godine doš-
lo do porasta od 150%. 

Broj beskućnika (141.500 u 2012) ubrzano raste i u Francuskoj. Za 
samo 11 godina (2001-2012) njihov broj je porastao za 50%. I u Holandi-
ji broj ljudi sa iskustvom beskućništva ima trend porasta: od 2009-2015. 
čak za 74% (sa 13.000 na 31.000). Neslavni rekord za sada drži Belgija, 
zemlja u kojoj se desio dramatičan porast broja beskućnika. U periodu od 
samo osam godina (2008-2016) broj beskućnika se gotovo udvostručio. 

Dvije zemlje koje se izdvajaju kao pozitivni primjeri su: Finska i Nor-
veška. Iako se povećava broj imigranata među beskućnicima u Finskoj, 
udio domaćeg stanovništva u ovoj kategoriji opada. U Norveškoj je pri-
mjećen krajnje pozitvan trend: broj beskućnika se za četiri godine smanjio 
sa 6.259 na 3.909. i to zahvaljujući mjerama socijalne i stambene zaštite 
ljudi bez krova nad glavom.

Kako stvari stoje u siromašnijim članicama EU? Na osnovu dostupnih 
izvora, došli smo do dva važna nalaza. Prvi je da uglavnom nedostaje sis-
tematičnost u praćenju ove pojave, a drugi se odnosi na prisustvo trenda 
konstatntnog porasta ljudi koji žive iskustvo beskućništva. 

Na primjer, u Grčkoj nema službenih statističkih podataka o broju be-
skućnika, a sva je prilika da se njihov broj povećava zahvaljujući ekonom-
skoj krizi. Činjenica je naime da oko 35% stanovnika živi ispod linije si-
romaštva, kao i da je stopa nezaposlenosti visoka (18.5%). Tokom eko-
nomske krize u Italiji broj beskućnika je utrostručen: za samo pet godina 
(2011-2016) za 3.000. S obzirom na broj ljudi koji žive ispod linije siro-
maštva (5.1 milion) može se očekivati da će ovakav tragičan trend biti na-
stavljen. U Rumuniji se takođe na nacionalnom nivou ne prikupljaju poda-
ci o broju beskućnika. Procjene su da se njihov broj kreće između 14.000 i 
15.000. Da ovaj podatak moramo uzeti sa rezervom svjedoči i nalaz da sa-
mo u Bukureštu živi 6.000 beskućnika, kao i da je procjena da 1.000 njih 
jesu djeca. 

U Bugarskoj je 2013. bilo registrovano 1.370 beskućnika, ali je sva 
prilika da je njihov broj daleko veći: oko 40% bugarskih građana je u rizi-
ku od socijalne isključenosti, ispod linije siromaštva živi 23.4% njih, a oko 
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13% se suočava sa ozbiljnom stambenom deprivacijom. Među onima u ri-
ziku od beskućništva su: Romi, starija populacija, izbjeglice i mladi ljudi 
bez roditeljskog staranja koji izlaze sa institucionalnog smještaja. 

U zemljama u neposrednom okruženju npr. u Bosni i Hercegovani, 
nema zvaničnih podataka o broju beskućnika, nije usvojena definicija be-
skućništva, niti postoje strateški dokumenti na lokalnom niti državnom ni-
vou koji bi tretirali ovu pojavu (vidi: Šarić i saradnici, 2012). No, ako u 
obzir uzmemo činjenicu da je oko 2.2. milona ljudi izmješteno usljed rat-
nih razaranja sa svojih ognjištva, da oko 17% stanovnika živi ispod linije 
siromaštva, a da je stopa nezaposlenosti 2017. iznosila oko 21%, možemo 
pretpostaviti da su brojni u riziku od beskućništva (https://homelessworld-
cup.org/homelessness-statistics/). Smatra se da u Sloveniji živi oko 4.000 
ljudi bez adekvatnog stana6, ali postoje procjene da je taj broj daleko viši 
jer se primarni beskućnici zbog spavanja na ulici i prošnje prekršajno ka-
žnjavaju, pa je sasvim moguće da ne prijavljuju svoju situaciju. Osim to-
ga, Slovenci imaju u odnosu na ostale zemlje EU manje razvijene servise7 
za pomoć beskućnicima8. 

Za Hrvatsku postoji podatak9 da je oko 2.000 ljudi bez krova nad gla-
vom – polovina njih živi u glavnom gradu ove zemlje, a ako bismo im do-
dali i one ljude koji žive na prostoru Posebne državne skrbi u uslovima da-
leko od dostojanstvenih (bez struje, vode, bez prevoza...), ta bi brojka si-
gurno bila daleko viša (vidi: Erceg, 2005). U ovoj su zemlji beskućnici za-
nemarena socijalna kategorija za čije nevolje ne postoje sistemski ponuđe-
na rješenja10 (Družić Ljubotina, Knežević, 2012). Osim toga, u javnosti se 

6  Raspotnik i Dekleva (2012) navode podatak do kojeg se došli na osnovu istraživanja po-
moću FEANSA metodologije da u Sloveniji ima oko 77.000 beskućnika. Smatra se i da je njihov 
broj porastao nakon 1990. poslje raspada SFRJ i nestanka različitih (ne)formalnih mehanizama za-
štite pojedinaca i porodica. 

7  Kao hvale vrijedan primjer rada sa beskućnicima navodi se program podrške stambenog 
osamostaljivanja beskućnika pokrenut u okviru Društva za pomoć i samopomoć „Kraljevi ulice“. 
Ipak, praksa će pokazati da kratkotrajno stambeno zbrinjavanje (godina i po) tokom kojega bi kori-
snik stana trebao da se osamostali, nije dala dobre rezultate u slučaju starijih, i lica kojima je potre-
ban pomoć u svakodnevnom funkcionisanju (vidi; Raspotnik, Dekleva, 2012). 

8  Navodi se da vlada Slovenije nakon 2010. nije učinila značajnijih koraka u pravcu stva-
ranja nacionalne politike koja bi targetirala problem beskućništva (Raspotnik, Dekleva, 2012: 37). 

9  Iako je R. Hrvatska članica Evropske unije, ona ne primjenjuje metodologiju koju prepo-
ručuje FEANSA. 

10  Mada je 2011. u njihovom Zakonu o socijalnoj zaštiti prepoznata i ova kategorija kori-
snika. Treba kazati i to da pomenuti zakon kao beskućnike prepoznaje samo one koji spadaju u ka-
tegoriju primarnih. 
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promoviše i diskurs da beskućništvo ne predstavlja ozbiljan problem u hr-
vatskom društvu (Družić Ljubotina, Knežević, 2012).

Kada je riječ o našoj zemlji, tačna brojka takođe nije dostupna. Po ne-
kim procjenama beskućnicima se može smatrati oko 20.000 ljudi, a ka-
da bi primjenila rigoroznija metodologija (npr. ona koju preporučuje FE-
ANSA) taj broj bi bio daleko viši - između 800.000 i 900.000 ljudi (Ju-
gović, Luković, 2012: 17). Treba kazati i to da je popisom iz 2011. regi-
strovao ukupno 445 primarnih beskućnika na teritorji Srbije (Bobić, 2014: 
16). Smatra se da su u riziku od beskućništva siromašni, nezaposleni lju-
di, dok se među onima koji žive u nehigijenskim naseljima, te ljudima ko-
ji se vraćaju u R. Srbiju po osnovu zakona o readmisiji nalazi potencijal-
no visok broj sekundarnih beskućnika (Bobić, 2014). Velik broj beskućni-
ka je regrutovan i iz kategorije tzv. tranziconih gubitnika (vidi: Timotije-
vić, 2012). No, bez obzira na to Zakon o socijalnoj zaštiti ne definiše niti 
prepoznaje ovu kategoriju stanovnika, što znači da nema ni sistemskih rje-
šenja za njihove probleme (vidi: Timotijević, 2012: 45). 

Iz do sada kazanog, može se zaključiti da broj beskućnika na global-
nom nivou raste i da se etiologija ove pojave (više) ne smije tražiti u okvi-
rima lične patologije, već da bi trebalo identifikovati društvene faktore ri-
zika11. Osim toga, sasvim je jasno da u većini pobrojanih zemalja mje-
re prevencije ili ne postoje ili nisu dovoljno adekvatne da bi se pomoglo 
ogromnom broju potrebitih ljudi12. Umjesto toga, osmišljen je stari-novi 
način da se sa njima izađe na kraj. 

U čemu se on sastoji? 
U primjeni retributivnih praksi. Punitivnost počinje da jača od 80-ih 

godina XX vijeka, a očituje se u zaoštravanju krivičnih sankcija, reduko-
vanju sistemske odgovornosti i ojačavanju kontrole13, a u posljednje vri-
je u zakonskom regulisanju korišćenja javnog prostora14 (Stuart, Armen-

11  Na primjer dobro je poznat efekat rotacionih vrata: beskućnici pomoć traže na različi-
tim mjestima, prolaze kroz tretmane i programe, a potom se vraćaju beskućništvu jer im ponuđe-
na pomoć nije dovoljna da bi se izvukli iz takve životne situacije (Raspotnik, Dekleva, 2012: 31). 

12  Tome svakako doprinose i procesi deinstitucionalizacije (npr. u domenu zdravstvene za-
štite), skraćivanja trajanja medicinskog tretmana i ekonomizacije liječenja, kao i privatizacija razli-
čitih oblika pomoći (Razpotnik, Dekleva, 2012: 31).

13  Kontrola je disperzovana i decentralizovana. Sada je ne sprovode samo institucije siste-
ma, već i tzv. treće strane: nevladine organizacije, građani, članovi porodica.

14  Ključni pokazatelj takvog stanja stvari jeste fuzija građanskog i krivičnog prava koja je 
naročito izražena u SAD, te nešto manje u evropskim zemljama. 
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ta, Osborne, 2015). Riječju, umjesto podrške i pomoći, beskućnici se ka-
žnjavaju. 

Na djelu je ideološko-politička stigmatizacija (Milosavljević, Jugo-
vić, 2009: 48). Prvi korak na tom putu je stvaranje ideologije stigme: ideja 
od koje se polazi i koja je i danas veoma živa čak i u nauci jeste da je de-
vijantnost15, a beskućništvo posebno, proizvod lične patologije pojedinca 
(Phelan et al., 1997). Potom se uz ovoj koncept počinju kačiti i ideje o si-
romaštvu i siromašnima kao društveno opasnoj kategoriji. Stav je stručnja-
ka i laika da budući da imaju potencijalno kriminale sklonosti, beskućnike 
treba držati pod kontrolom. Ovakav diskurs prisvajaju političari i ploveći 
na talasu straha od zločina kriminalizuju bijedu i one koji žive u njoj. Na 
primjer, javno mijenje je kontaminirano pričom da tamo gdje na ulici spa-
va crnac, postoji opasnost od nereda i pljačke, te ne samo da pristaje, već 
i traži da se svi oni koji nemaju krov nad glavom, kazne (Stuart, Armenta, 
Osborne, 2015: 239). Da ova tvrdnja stoji, po Stuart, Armenta i Osborne 
(2015) govori podatak o zatvorenicima u SAD. Oko 2 miliona ljudi je liše-
no slobode, a među njima su u većini oni koji pripadaju marginalizovanim 
grupama: to je neproporcionalan svom udjelu u ukupnoj populaciji, broj 
Afroamerikanaca, potom ljudi koji su HIV pozitivni (25%), oboljeli od he-
patatistisa C (33%). Konačno, beskućnici imaju čak 11 puta veću šansu da 
završe u zatvoru u poređenju sa opštom populacijom. 

Još jedan od načina da se kontrolišu marginalizovani predstavlja re-
gulacija upotrebe javnog prostora. Ona se vrši tako što se sa javnih povr-
šina – a opet u ime zaštite građana, sklanjaju16 oni koji su vidljivi dokaz 
društvenog nereda. Na primjer, u Mađarskoj je donesen zakon po kojemu 
je zabranjeno zauzimanje javnih površina od strane beskućnika. U sluča-
ju da se ne pridržavaju ove odredbe bivaju kažnjeni novčano i/ili kaznom 
zatvora. Umjesto na ulicama, oni bi trebali da se nalaze u prihvatilišti-
ma17(vidi: Ljubičić, 2017).

15  Neki (Rayburn, Guittar, 2013) navode da se za razliku od drugih marginalizo-
vanih grupa: gej muškaraca, mentalno oboljelih, egzotičnih plesačica, prostitutki... sti-
gma prema beskućnicima nije smanjila. Oni i dalje nose bez svake sumnje negativan, de-
vijantan identitet.

16  Harter et al. (2005, prema: Rayburn, Guittar, 2013) tvrde da se prihvatilišta uvi-
jek nalaze na rubnim obodima grada kako bi beskućnici ostali nevidljivi. 

17  Na djelu je strategija tzv. pregovarane tolerancije (Cowan, Lomax, 2003, po: 
Stuart, Armenta, Osborne, 2015: 240). Sve dok se devijantni ponašaju na način koji se 
smatra pristojnim, prilagođavaju se propisanim pravilima, neće biti predmet progona. 
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Mada se može činiti da očuvanje javnog reda i mira koji se promoviše 
kroz koncept branjivog prostora, jeste dio legalne kontrole, nema nikakve 
sumnje da se njome krše prava marginalizovanih. Riječ je o tome da se na 
ovaj način ojačavaju demarkacione linije između društvenih grupa i krei-
raju nove socijalne klase (Gonzales 2011, Hyde 2000, Massey 2014, pre-
ma: Stuart, Armenta i Osborne, 2015: 244). Kada stereotipi postanu osno-
va za zakone koji treba da zaštite druge građane od pripadnika opasne gru-
pe, nova socijalna kategorija biva rođena (Kohler-Hausmann 2013, prema: 
Stuart, Armenta i Osborne, 2015: 244).

Beskućnicni predstavljaju ilustrativan primjer ovakvog procesa. Od 
strane gradskih vlasti su optuženi da su odgovorni za gradske probleme: 
deteriorizaciju prostora i odsustvo investicija. Potom ih imenuju za no-
vu klasa kriminalaca – beskućnika, a takav diskurs opravdava nasilno iz-
meštajnje praktično svakog pojedinca za kojeg se posumnja da ovoj grupi 
pripada (Hyde, 2000, prema: Stuart, Armenta i Osborne, 2015: 244). Po-
sljedice su: ovi ljudi bivaju društveno diskvalifikovani i isključeni iz pune 
participacije u socijalnom životu (Rayburn, Guittar, 2013). 

Opisani modus isključivanja besprizornih svjedoči da stigmatizacija 
jeste društveni proces tokom kojega se stvaraju društveni konstrukti o be-
skućništvu i beskućniku (Milosavljević, Jugović, 2009: 51). Oni opredje-
ljuju naš stav prema nosiocima ove uloge – njih bismo u uobičajenim si-
tuacijama prihvatili, ali vidljiva obilježja njihove stigme ih za nas čine ne-
prihvatljivima (Gofman, 2009: 16-17). Mi se zapravo ponašamo u skladu 
„teorijom stigme“ (Gofman 2009: 17), koja nudi i objašenjenje: zbog če-
ga su beskućnici inferiorniji u odnosu na nas i zašto su opasni, kao i i jed-
no uputstvo: kako se prema njima ponašati. Uobičajeno, cijenimo da je ri-
ječ o ljudima koji su sami krivi za to što su postali gubitnici (Young, 1999), 
smatramo da nas mogu ugroziti – već samo njihovo vidljivo prisustvo upo-
zorava na jednu neželjenu, a sasvim moguću egzistencijalnu mogućnost, 
od koje se branimo tako što beskućnike ignorišemo, prema njima postupa-
mo agresivno ili koristimo strategiju mekog humanizma – milosrđa koje 
ne košta mnogo, a umiruje savijest (vidi: Ljubičić, 2017). 

Drugo je i za nas mnogo važnije pitanje na koji način se prema sop-
stvenoj stigmi odnose stigmatizovani? Ono je posebno značajno ako mu 
pristupamo iz konstruktivističke perspektive. Sudeći po njoj, to ko smo je 
relaciono uslovljeno – nastaje u odnosu između nas i drugih. Tako je oče-
kivano slika koju o sebi imaju beskućnici opterećena stigmom, izvjesno 
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negativna i hipotetički gledano, zasićena stidom. Stid za koji postoji i si-
nonim samostigmatizacija (Fortenberry et al., 2002), je internalizovana re-
akcija na stigmu (Jones, 2019). To je negativna emocija18 koja nosi osjećaj 
da samo pogrešni kao osobe19 (Jones, 2019). 

Da bismo se odbranili od takvog osjećanja, sačuvali lično dostojan-
stvo i da bismo i dalje ostali prihvatljivi za druge (Jones, 2019), koristi-
mo niz strategija (samo)zaštite. Podvucimo: u tom pogledu nema razlika 
između nas i uslovno rečeno drugačijih20 – potrebu da odbranimo sliku o 
sebi imamo svi. 

Konačno, nema nikakve sumnje u istinitost tvrdnje da je, da bi se pre-
živjelo na ulici stvar imperativa pronaći ličnu vrijednosti i značenje (Snow 
and Anderson, 1987, prema: Rayburn, Guittar, 2013).

Dakle, pravo je pitanje li beskućnici mogu osjećati stid i sebe pred-
stavljati u isto vrijeme u pozitivnom svijetlu? 

Identitet, stigma i stid: nalazi empirijskih istraživanja

Schlenker (2012, prema Fall, 2014) smatra da prezentacija sebe pred-
stavlja donekle ispoliranu verziju selfa, u koju njen autor vjeruje da je isti-
nita. Na primer, to koja od verzija selfa će se pojaviti, zavisi od publike 
pred kojom se beskućnik predstavlja, kao i od ishoda pregovora oko to-
ga šta on želi i što može biti u određenom kontekstu (Ber, 2001). Tako oni 
mogu koristi jedan identitet u prihvatilištu, čije su referentne tačke zahval-
nost i submisivnost prema zaposlenima i drugim autoritetima, a drugi na 
ulici u susretu sa sebi sličnima. Identiteti su dakle i strateški i fluidni, a 
upravo to može pomoći beskućnicima da prežive. Da bi ih odbranili od sti-
gme i stida, beskućnici koriste set strategija. 

18  Navodi se da je bol nastala usljed stida i poniženja nekad teža od fizičke povrijede (Gil-
bert, 2003, prema: Jones, 2019). 

19  Da ima osnova teza da stid proizvodi osjećanje lične neadekvatnosti, dokazu-
ju Russo, Cecero i Bornstein (2001, prema: Fall, 2014). Oni tako nalaze da ljudi koji žive 
iskustvo beskućništva postaju visoko anksiozni kada se od njih zatraži da budu nezavisni 
– jer ni sami ne vjeruju da takav zadatak mogu ispuniti. 

20  Osim beskućnika, istraživanjima su obuhvaćene i druge marginalizovane gru-
pe. Na primjer, pronađeno je da su egzotične plesačice razvile tri strategije: jedne su bra-
nile svoje zanimanje, druge prihvatale stigmu, a treće birale partnere koji će pomoći da se 
stigma smanji. Kod prostitutki je nađeno da koriste niz tema kišobrana kako bi redukova-
le stigmu, a najčešće je riječ o praksi dovođenja u pitanje legitimnosti stigmatizacije i fo-
kusuiranju na pozitivne strane prostitucije (vidi: Rayburn, Guittar, 2013). 



336 Milana Ljubičić

Jedan od prvih istraživača ove tematike, Lewis (1971, prema Fall, 
2014: 4) je našao da nosioc ove uloge koristi dvije tipične strategije. To 
su: povlačenje ili izolovanje od drugih i prikrivanje svog statusa. Da bi 
se izolovali, na raspolaganju im stoji nekoliko taktika. Na primjer, mogu 
se ponašati na takav način da družiti se sa njima postaje neprijatno isku-
stvo21 što posljedično dovodi do toga da ih drugi ljudi napuštaju. Budući 
(samo)izolovani, ovi ljudi počinju da vide sebe kao osobe koje su uspo-
stavile kontrolu nad svojim životom jer uspjevaju da prežive sami na uli-
ci (Barker 2013, Stodulka, 2009). Drugu strategiju – prikrivanje, su u svo-
jim studijama evidentirali i Roschelle i Kaufman (2004), Stodulka (2009), 
Fall (2014) i drugi. Suština je u sljedećem: sakrivanjem svog statusa i kon-
formiranjem sa društvenim normama, druženjem sa konvencionalnim čla-
novima društva, ljudi koji žive isksutvo beskućništva obezbjeđuju da bu-
du prihvaćeni. Nešto ublaženija varijanta prikrivanja je prikazivanje sebe 
u boljem svijetlu. Po ovoj verziji lične istine, oni su manje beskućnici, mu-
driji, zreliji i bolji od drugih. 

I Show i Anderson (1987, prema: Rayburn, Guittar, 2013), kao i Ray-
burn i Guittar (2013) su došli do sličnih nalaza, ali je njihova tipologija ne-
što razuđenija. Rečeni autori tvrde da beskućnici koriste brojne strategi-
je samozaštite, a da je među njima najučestalije distanciranje od različi-
tih aktera: 

1. od drugih beskućnika na ulici da ne bi bili svrstani u isti koš – onaj 
koji nosi negativnu oznaku. Pronađeno je da ovaj mehanizam samozašti-
te koriste oni koji na ulici nisu dugo. U svojim pričama, naratori podvlače 
da se razlikuju od drugih rezidenata prihvatlišta koji smrde, mnogo priča-
ju, dosađuju. Sebe drugim riječima predstavlju u boljem svijetlu. U njiho-
vim narativima je prisutno obrazloženje zbog čega su postali beskućnici – 
bez izuzetka odgovornost nije na njima, i nastojanje da prikažu da se tru-
de da iz te situacije izađu tako što se trude, rade, prisustvuju programima 
obuke. U slučaju da je njihova situacija bezizlazna: npr. ako žive na ulici, 
svoj položaj će racionalizovati tako što će tvrditi da se nipošto ne bi mije-
njali sa onima u prihvatilištu. Riječ je o tome da insistiraju na razlici izme-
đu sebe i onih beskućnika koji primaju socijalnu pomoć ili borave u usta-

21  Kako beskućništvo postaje stil života, jača nepovjerenje u druge, nezadovoljstvo, impul-
sivnost, nedostaje socijalna podrška i sve to vodi ka maladaptivnom relacionom stilu (vidi: Fall, 
2014). 
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novi za smještaj, ističući prije svega svoju nezavisnost i sposobnost da pre-
žive bez pomoći sistema; potom

 2. od uloge beskućnika. Na primjer, odbijaju da rade one poslove koji 
su vezani za ovu ulogu, ne bi li očuvali ponos koji im je ostao; te 

3. od ustanove. U ovom je slučaju na račun prihvatilišta upućen čitav 
niz kritika, od toga da su zaposleni korumpirani i nesposobni, do toga da 
je koncept zbrinjavanja pogrešan. 

Neki od beskućnika prihvataju svoju ulogu. Za sebe kažu su skitni-
ce “expert dumpster divers” (Snow and Anderson, 1987, prema: Rayburn, 
Guittar, 2013), a jedan broj koristi strategiju kreiranja fikcionog narativa. 
Na primjer, oni fantaziraju o svojim uspjesima u prošlosti, i o onima ko-
ji slijede u budućnosti: izmaštali su da će postati bogati ili da će se dopasti 
nekom atraktivnoj javnoj ličnosti. 

Sve pobrojane „strategije liječenja“ (Rayburn, Guittar, 2013) ovim 
ljudima služe da bi podigli svoj socijalni status i povratili moral. Ovom 
moramo dodati da čvrsto vjerujemo da strategije odbrane imaju još jednu 
važnu, ako ne i dominantu funkciju a to je zaštititi identitet kojem prijeti 
stigma (Ljubičić, 2016).

Koje odbrane koriste rezidenti Prihvatilišta za odrasla i stara lica u 
Beogradu, pitanje je kojim smo se posebnije bavili u istraživačkom dijelu 
rada. Evo šta smo pronašli.

Metodološki dio

Istraživanje identiteta pripadnika marginalizovanih grupa u domaćoj 
nauci nije česta tema22. Stoga nije pretjerano kazati da malo znamo o tome 
na koji način se ovi ljudi brane od stigme i posljedičnog stida. Studija čiji 
su rezultati pred vama je za prvi cilj imala da unese malo više svjetla u ovo 
pitanje. Naš primarni zadatak je bio da prepoznamo i imenujemo strategi-
je odbrane identiteta ljudi sa iskustvom beskućništva. Drugi posredni cilj, 
za kojeg nismo sigurni da će biti ostvaren, je motivisati buduće istraživače 
u oblasti Sociologije marginalizovanih i srodnih disciplina da se pozabave 
ovom malo obrađivanom temom. 

Konceptualni okvir studije je pronađen u konstruktivističkoj paradi-
gmi. Podsjetićemo: kada je riječ o identitetu, konstruktivisti tvrde da on 
nastaje u susretu između nas i drugih. Identitet je dakle ko-konstruisan. 

22  Razlozi za to su brojni (vidi: Ljubičić, 2017: 188). 
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Koju verziju nas ćemo prikazati zavisi od publike pred kojoj se predstav-
ljamo i konteksta u kojem predstavu izvodimo (Ljubičić, 2016, Ljubičić, 
2017), ali je cilj uvijek isti – sačuvati pozitivnu sliku o sebi.

U istraživanju smo koristili kvalitativnu istraživačku metodologiju: 
dubinski razgovor i fokus grupni intervju, te smo odustali od provjerava-
nja hipoteza. Umjesto da provjeravamo teze, mi smo u radu tragali za od-
govorom na istraživačka pitanja: 1. Koje mehanizme odbrane od stida pre-
poznajemo? i 2. Na koje referentne tačke se odbrane kače?

Da pronađemo odgovor na ova pitanja, pomogao nam je razgovor sa 
rezidentima Prihvatilišta za odrasla i stara lica u Beogradu (u daljem tek-
stu: Prihvatilište). Prvu grupu naših sagovornika su činila petorica muška-
raca sa kojima je vođen dubinski intervju na različite teme koje su se od-
nosile na njihovu prošlost, sadašnjost i budućnost, kao i na odnose sa dru-
gima. Drugu grupu sagovornika je činilo 12 muškaraca i žena koji su uče-
stvovali fokus grupnom intervjuu. Tema razgovora je bila kako izgleda nji-
hova svakodnevica u Prihvatilištu. No, na opisu i razumijevanju svakod-
nevice ovi ljudi nisu ostali, već su sa svojim sada i ovdje povezivali i svo-
ju prošlost i svoju budućnost, predstavljajući se na određen način (pred pu-
blikom) i braneći svoj identitet od stigme i stida. 

Izbor sagovornika za razgovor i fokus grupni intervju je bilo prigo-
dan: u oba slučaja zaposleni su pozivali one rezidente za koje su smatra-
li da imaju kapaciteta i volju da učestvuju u istraživanju. Ni jedan od sa-
govornika nije odbio da učestvuje ni u razgovoru ni u fokus grupnom in-
tervjuu. Razgovori su trajali između 30 i 60 minuta, a fokus grupni inter-
vju značajno duže, oko 120 minuta. Treba kazati i to da svi učesnici u fo-
kus grupi nisu bili podjednako aktivni. Zapravo, samo njih šest od ukupno 
dvanaest je uzelo učešće u razgovoru.

I razgovor i fokus grupni intervju je vođen u prostorijama Prihvatili-
šta za odrasla i stara lica. U razgovoru su učestvovali samo ispitanik i istra-
živač, dok su fokus grupnom intervjuu, pored rezidenata ustanove i istra-
živača, prisustvovali studenti Filozofskog fakulteta i zaposleni u ustano-
vi (psihološkinja).

Upoznajte naše sagovornike

U razgovoru i u fokus grupnom intervjuu je ukupno učestvovalo 11 
sagovornika. Mi ćemo ih predstaviti u kratkim crtama: koliko godina ima-
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ju, kog su obrazovanja, koliko dugo borave u ustanovi… Ove kratke crti-
ce o ličnim (ne)prilikama naših sagovornika bi trebale da nam pomognu 
da razumijemo zbog čega i koje mehanizme odbrane koriste, te na koje re-
ferente tačke se oslanjaju u njihovom kreiranju. Evo šta smo o našim sa-
govornicima saznali: 

Jovan je 1977. godište. Nije oženjen i nema djecu. Njegovi rodite-
lji su razvedeni: majka je institucionalno smještena, psihijatrijski obolje-
la, a otac živi sa svojom drugom suprugom. Jovan je takođe psihijatrijski 
liječen. Oduzeta mu je poslovna sposobnost. U Prihvatilištu se nalazi od 
2012. godine.

Stevan je rođen 1948. godine, udovac je i ima dvoje djece sa kojima 
nije u kontaktu. Završio je srednju školu. Ima prihode od penzije i kuću na 
selu. U trenutku razgovora u ustanovi se nalazio oko mjesec dana. 

Almir, 1949, neoženjen, bez djece. Završio četiri razreda osnovne ško-
le. Formalno, nikad nije bio zaposlen. U Beogradu živi preko 40 godina, 
uglavnom kao sekundarni beskućnik. Izdržavao se tako što je preprodavao 
robu i/ili sakupljao sekundarne sirovine. Nije u kontaktu sa članovima svo-
je porodice. U Prihvatilištu je u trenutku razgovora boravio devet mjeseci.

Saša, 1971. godište, neoženjen, otac jednog djeteta. HIV pozitivan (i 
po sopstvenoj tvrdnji – čudom izliječen). Završio srednju školu, radio u 
nevladinom sektoru kao fotograf. Ima veliku porodicu: petoro braće i se-
stara, ali sa njima nije u kontaktu. Nema prihode. U Prihvatilištu boravio 
oko godinu dana u trenutku kada je vođen razgovor. 

Nikola je rođen 1952. na jugu Srbije. U Beograd se doselio u potrazi 
za poslom, prije 30 godina. Radio na imanju seljaka koji mu je obezbjeđi-
vao smještaj i hranu. Teško se kreće. Konzumira alkohol. Nema porodicu 
i kaže da se ne bi ženio ni da „...žensko gori na šporetu“, zbog toga što ga 
je djevojka nakon što joj je pomogao da se iškoluje, ostavila. Ima dvije se-
stre i brata – svi su materijalno obezbjeđeni, ali nije sasvim jasno da li su u 
kontaktu. Naša je pretpostavka da nisu. U ustanovi je relativno kratko bo-
ravio kada smo sa njim vodili razgovor (oko 60 dana). 

O učesnicima fokus grupnom intervjua – onima koji su u razgovoru 
aktivno učestvovali, saznali smo sljedeće:

Marta je rođena 1952. Visoko je obrazovana. Udovica je i ima dvoje 
djece koji su je napustili. Mentalno je oboljela i nema prihode. U Prihvati-
lištu je bila zbrinuta nekoliko puta (na duže vrijeme), a u trenutku kada je 
vođen intervju, boravila je oko dva mjeseca. 



340 Milana Ljubičić

Milica je takođe visoko obrazovana. Dio života je provela u SAD. Ni-
je bila u braku i nema djecu. Mentalno je oboljela. Očekuje da uskoro bu-
de zbrinuta u domu za stara lica. Odnedavno ima prihode – penziju. Nema 
mreže podrške van Prihvatilišta u kojem se nalazi posljednje dvije godine.

Vera, završena srednja škola, nekoliko puta udavana, jedno dijete koje 
živi u SAD. U SAD živjela nekoliko decenija, a u Prihvatilište došla nakon 
što je prokockala svu imovinu. U ustanovi se nalazi oko tri godine. Nema 
socijalnu podršku.

Sreten, 1952. Neoženjen, nema djecu. Završio srednju školu. Bio je 
formalno zaposlen kratko vrijeme, dobio (dao?) otkaz, i nema prihode. Ži-
vio sa majkom do njene smrti, a potom je sestra naslijedila stan iz kojeg ga 
je istjerala. Nema socijalnu podršku van ustanove. U Prihvatilištu se nala-
zio nešto oko dve godine. 

Mirko, 1949. godište. Prognanik. Razveden, o djeci ne govori. Bio je 
zaposlen, ali nije ostvario pravo na penziju. Ne znamo zbog čega, kao što 
uostalom ne znamo tačno koliko dugo se nalazi u Prihvatilištu. 

Pavle, 1973. Završio srednju školu. Nije bio formalno zaposlen i ne-
ma prihode. Nije oženjen i nema djecu. Roditelji preminuli. Psihijatrijski 
obolio. U ustanovu je ulazio i iz nje izlazio nekoliko puta po otpustu iz psi-
hijatrijske bolnice. 

Evi i kako ovi ljudi brane svoj identitet od stida. 

Nalazi studije 

Tek u nekim narativima nalazimo dijelove koji svjedoče u prilog to-
me da se naši sagovornici susreću sa stigmom i stidom. Zbog čega se pri-
ča o stigmi i stidu ne pominje u većem broju priča, možemo samo pretpo-
staviti. Mi vjerujemo da je riječ o potrebi da se izbjegne suočavanje sa ne-
prijatnom realnošću: boli biti postiđen, jer govori o nama kao o pogrešnim 
ljudima. U prilog ovoj tezi govore segmenti iz narativa Saše i Jovana. Iako 
pričaju o razlozima zbog kojih neko „završi u Prihvatilištu“, sebe kao da 
izdvajaju iz te grupe. Saša tako kaže: „Ovde završiš jer si prokockao ima-
nje, mnogo pio, drogiro se“ i konstatuje ne svrstavajući sebe u grupu tih 
nedogovornih pema sebi „da ljudi napolju imaju pravo da ih preziru“. Jo-
van osjeća da drugi ljudi ne žele da se druže sa njima – rezidentima Pri-
hvatillišta. „Tako je moje mišljenje: ko će da se druži sa njima kad nema-
ju para“, tvrdi, sebe izuzimajući od tih drugih. 
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I iz ovog kratkog segmenta, jasno je da se kao najučestaliji mehani-
zam odbrane izdvaja distanciranje. Od koga se naši sagovornici distancira-
ju? Opet najčešće i očekivano, od drugih rezidenata ustanove. Osim toga, 
oni se nastoje distancirati i od (svoje) uloge beskućnika. To čine na slje-
deći način. 

Da bi se razlikovali od drugih štićenika ustanove, naši sagovornici 
upotrebljavaju neku od ili sve pobrojane taktike. Prva među njima je isti-
canje negativnih osobina tih drugih. Kakvi su oni? Iz priča naših sagovor-
nika saznajemo da su to ljudi koji se svađaju, agresivni su, kradu, galame, 
psuju toliko da je to „neugodno“ (Jovan, Stevan, Milica, Vera). Ti drugi 
su: „neki bukači, bez veze, bacaju hranu na servirke, deru se na doktorku“ 
(Stevan). To su ljudi koji ne misle ni o čem: „lenji su, neradnici, zadovolj-
ni onim što im se da, sve im je lakše nego da rade“ (Stevan). Mnogo piju: 
„Samo flaše zvone, neki su bili u zatvoru, neki piju drogu. Svakavi ima, ko 
je lud, ko je šašav, neko mutav. Sve pričaju bez veze, sve neki ludi“, kaže 
Nikola. Sa njima se ne može ostavriti komunikacija: „Neko te svati, neko 
te ne svati, i eto nesporazuma“, veli ovaj čovjek, i bira strategiju da se sa 
njima ne druži: „Ne interesuju me taki ljudi u životu“. 

No, kako se distancirati od uloge beskućnika koju nameće kontekst u 
kojem se nalaze? Naši sagovornici imaju nekoliko taktika pomoću kojih 
poriču svoju ulogu. Prva među njima je naslikati sebe u pozitivnom svje-
tlu. Da bi se tako predstavili koriste različite refrentne tačke identiteta. Na 
primjer, Jovan insistira na tome da ima socijalnu podršku, a to je svakako 
nešto na čemu mu drugi mogu pozavidjeti. Majka ga savjetuje: „Trudi se 
sine da izađeš odavde“ i tješi „Ne brini za stvari, imaćemo“. Osim toga, Jo-
vana znaju i ljudi na ulici: nakon televizijske emisije u kojoj je gostovao, 
prepoznala ga je jedna žena. „To mi znači“, kaže. Ima prijatelje i van Pri-
hvatilišta koji ga vode na kafu, sa studentima, kada dođu ustanovu obave-
zno priča i upita za savjet, npr. da li bi mogao on da upiše višu školu. „Ja 
bi upiso, mora da imaš znanje“, kaže.

Posebno važna referentna tačka na koju se kači odbrana jeste učitava-
nje bliskosti u odnos sa zaposlenima. Da psihološkinja u njega ima povje-
renja, Jovanu potvrđuje to što joj svako jutro ide po doručak. Saša sebe vi-
di kao „pomoćnog terapeuta u ustanovi“ i tvrdi da „pomaže osoblju“. Mili-
ca i Vera u tome što im se delegiraju radni zadaci (npr. pomoć oko demen-
tnih osoba) i što učestvuju u nekoj vrsti socioterapije, vide dokaz bliskosti 
sa zaposlenima, a onda i lične posebnosti.
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U čemu se ova posebnost još ogleda? U tome što se prema drugima is-
poljava empatija. Empatičnost, sudeći po našim sagovornicima, nije spoji-
va sa beskućništvom, već je ona prije odlika „normalnih osoba“. Ipak, em-
patija je prije selektivna, nego generalna. Tako je Stevan koji u Prihvatili-
šu boravi veoma kratko, odmah primjetio jednu grupu rezidenata: „demen-
te osobe“. On smatra da ih „treba saslušati. Oni nisu agresivni i ne prave 
probleme“. Lično on uvijek „sluša šta ovi ljudi govore“, iako zna da „ni-
šta od toga nije tačno i da se stalno vrti ista priča“. Sa drugim „bukačima“, 
ovaj se čovjek ne druži. 

Empatiju je sasvim dozvoljeno i potrebno pokazati i u odnosu na oso-
blje. Na primjer, Stevan smatra da je njegovateljicama u ustanovi, najteže. 
„Kako se one snalaze, sam Bog zna. Nije im lako. Pa još ja da ih grdim?“ 
čudi se, i konstatuje da je: „Osnovni red kulturnog čoveka (kakvim on sebe 
vidi), kulturno ponašanje“. Marta preduzima i praktične korake kako bi bi-
la od pomoći osoblju: zajedno sa njima presvlači nepokretne štićenike, po-
maže oko hranjenja i održavanja prostora. Veli da joj to nije teško i da joj 
čini zadovoljstvo da pomogne. Vera i Milica se svrstavaju na stranu oso-
blja: tvrde da od njih štićenici traže više nego što im ovi mogu dati, da do-
sađuju i nemaju razumijevanja za zaposlene. Sebe odmah izuzimaju – njih 
dve nisu takve, niti šta traže, niti dosađuju. Mirko i Sreten su daleko samo-
kritičniji. Njih dvojica vele da su, ni sebe ne izuzimajući iz te kategorije, 
ljudi koji žive u Prihvatilištu, naporni i teški. 

Nešto direktivniji način distanciranja od uloge beskućnika se deša-
va kroz narative o tome kako su se zatekli u Prihvatilištu. Tako naši sago-
vornicni ističu da se u Prihvatilištu nisu našli svojom voljom. Stevan veli: 
„Nisam dobrovoljno došao. Iz Urgentnog centra su me prebacili“. Slično 
se desilo i Almiru. On detaljno opisuje tragediju koja ga zadesila. U pro-
storu u kojem je živio je izbio požar. On je: „Ustao od krevet i ... go van iz-
išo od tuda. Došlo hitna pomoć i vatrogasci i uzeli su mene. U bolnicu su 
mi odvezli tako golog i doveli ovde iz bolnicu“. Nikola je „ovde završio“ 
jer je „imao ranu“, a nije znao da kupi „prašak da zaraste. Bolela me kič-
ma. Preseklo me bio znojav, ukočilo. Poslali me lakari ovde i tu me drže 
skoro mesec dana“. On tvrdi da za to nema razloga „Nepotrebno je da ov-
de sedim bezveze“ jer je on sposoban da radi i za sebe zaradi. Sreten krivi-
cu zbog toga što se našao u Prihvatilištu prebacuje na druge: njega su svi 
napustili i prijatelji i rodbina, iako im je on svima pomagao. Ogorčen je 
zbog toga. Pavle nešto stidljivije govori o tome da nije imao gde da ode na-
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kon što su ga otpustili iz bolnice, jer je majka bila bolesna, ali sad već vidi 
izlaz – vratiće se kući. Milica tvrdi da su je oštetili iz penzionog pa sad ne-
ma prihode. Jedini način da do penzije preživi, jer rodbine nema, je da bu-
de u ustanovi. No njen izbor nije slobodan, već je takođe – iznuđen. Marta 
i Vera o tome kako su se našle u ustanovi ne žele da govore. Prva kaže:“ To 
me ne pitajte“, a druga, Vera, čija je životno priča dobro poznata reziden-
tima, narativ o sebi gradi na ulogama koje je ranije igrala veoma uspješno 
(supruga, majka, vlasnica kuće sa bazenom, krupije u Vegasu). To kako se 
našla u Prihvatilištu, dijeli samo pred odabranom publikom.

Osim na posredan način, isticanjem ličnih osobina koje drugi ne po-
sjeduju, naši sagovornici ulogu beskućnika poriču i direktno. Tako Jovan 
tvrdi da on nije beskućnik „Ja imam kuću“, i od ove uloge mu je milija jed-
na druga, takođe prokažena. Za sebe kaže da je „psihijatrijski slučaj. Ali 
mi se ne priviđa“. Za Stevan to uopšte nije pravo pitanje: on beskućnik ni-
je, jer ima čak dve kuće i kad izađe „odavde“ otićiće „odmah u vikendicu“. 
To drugi rezidenti nemaju.

Daleko rijeđe od distanciranja od drugih rezidenata i poricanja uloge, 
naši sagovornici koriste strategiju prihvatanja sebe kao beskućnika. No, 
ova strategija se oslanja na nekolike referente tačke koje uključuju balan-
siranje između distance i identifikovanja sa drugim rezidentima, te traga-
nje za odgovorom na pitanje: da li sam ja zaista beskućnik/ca? Mogli bi-
smo kazati da je u pitanju svojevrsna ambivalencija – prihvatanje sebe kao 
beskućnika nije ni potpuno niti bezuslovno. Sašina i Martina priča su pa-
radigmatični primjeri ovakvog narativa. Saša je visoko ambivalentan: pro-
pituje mogućenost da svoj beskućnički status ukine. U optimističnoj ver-
ziji njegove priče stoji mogućnist da ga sestra prihvati, da dobije socijalnu 
pomoć ili da se odseli kod svog dečka iako ga ne voli već sa njim stanuje 
samo iz koristi, da bi potom toj slici koja u osnovi podrazumijeva njego-
vu ovisnost o drugima i ličnu nemoć, suprotstavio takvu verziju narativa 
u kojem je on zapravo moćniji od drugih beskućnika. Gradeći dalje ovaj 
svoj narativ, Saša razlike između sebe i drugih uvećava – u ličnu korist. U 
odnosu na rezidente ovaj čovjek je intelektualno superiorniji, empatični-
ji: „Prijateljski dajem podršku ostalima“, ima one sposobnosti koje njima 
nedostaju: „Kad ne mogu da reše neki problem, kukaju meni. Ja ih lečim. 
Njihov sam terapeut. On vraća ljudima „ono što su im uzeli, što su im ote-
li, što su izgubili“. Tako je pomogao malom Igoru. Ovaj mu kazao: „Hva-
la ti što si me naučio da koristim moje moći“. Saša je neka pravičnog rodi-
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telja „Ja te volim, ako me nateraš, izudaraću te“, i izvjesno – Mesija: „Vo-
lim ovde sve ljude voli na način koji je njima potreban, Svi su ljudi mo-
ja familija, ja vas sve volim. Ja sam ovde došao kao anđeo“ sa telepatskim 
moćima: „Ne treba da mi posavljate pitanja, znam šta mislite. Imam pose-
ban vid, vidim ne vas, nego vaše organe, znam da vas boli lopatica, ili da 
vam se piški“. Riječju, ovaj je čovjek i kao beskućnik, poseban. Marta se 
takođe identifikovala sa ulogom beskućnice – jer smatra da drugog rješe-
nja nema. U ozbiljnim godinama života, odbačena od porodice i bez priho-
da, našla se na dnu. Ona se bori protiv stida kojeg evidentno osjeća tako što 
druge rezidente doživljava kao ljude u potrebi, kojima ona može pomoći. 
Pozicija iz koje postupa podrazumijeva određenu dozu moći – pomaže oko 
nepokretnih rezidenata, i nastoji sve da razumije, a to – prizaćete, ne može 
svako već opet samo posebna osoba (među beskućnicima). 

Osim ovih strategija, prepoznajemo i izolaciju. Neku su na nju osu-
đeni, na primjer Azem. Predmet je ponižavanja od strane drugih rezidena-
ta koji mu mokre u krevet i koji ga ignorišu. „Samo sedim kao stub, s ko-
ga da se družiš. Da izađem napolju i ništa drugo. Nema drugo šta da ti ka-
žem“, veli. No, i pored takvog tretmana ovaj čovjek u godinama i bez bilo 
kakve socijalne podrške, ispoljava strah da bi mogao da ostane i bez ova-
kvog smještaja. Pita: „Da li ja mogu i dalje da sedim ovde?“ Drugi da bu-
du izolovani biraju sami, kako se samozaštitili od uticaja ostalih rezidena-
ta. Tako Milica gleda da se od drugih izdvoji jer je „uznemiravaju njiho-
ve svađe, pa se i ona razboli“, Pavle nema šta sa njima da priča „dosadni 
su“, a Mirku ovakvo društvo nije potrebno jer ima „drugare van ustanove“. 

Na kraju, govoto svi naši sagovornicni su pričali o (preferiranoj) bu-
dućnosti. U nekom sutra sebe vide bez izuzetka van Prihvatilišta. Tako, 
iako trenutno nema prihode, niti ga bilo ko od rodbine i prijatelja prihva-
ta, Saša planira da se odseli u London kada skupi novac za avionsku kar-
tu. Nikola ima plan da „potpiše da izađe“ iz ustanove, dovede majku sa 
sela i da „radi i zaradi novac“ za sebe. Jovan će upisati studije, izvesti 
majku iz doma i otići svojoj kući. Izolovani Azem misli da će da izađe i 
da nađe stan. „Neki će da mi pomože. Možda se iznenadim bolje, nešto za 
život“, kaže u krajnje optimističnom tonu. Milica će uskoro biti će preba-
čena u starački dom, a Stevan će ići kući. Vera se nada da će ostavriti pra-
vo na inostranu penziju i da će joj vratiti stan koji je prokockala, a Mir-
ko i Sreten očekuju da im pomognu prijatelj. O svojoj budućnosti ćuti je-
dino Marta. 
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Umjesto zaključka 

Iako se ulažu stalni napori da nam se savremena, a među njima naroči-
to zapadana razvijena društva predstave kao humana i civilizovana mjesta 
za život, ako je suditi po broju ljudi na društvenoj margini, to je daleko od 
istine. U tekućoj, 2020. godini imamo malo razloga za optimizam. Procje-
njuje se da će se na globalnom nivou desiti ekonomska recesija zbog pande-
mije koronavirusa, što uz sve druge posljedice koje ona sa sobom nosi, iz-
vjesno znači i da će broj ljudi koji će se naći u egzistencijalnoj iznudici biti 
još i viši. Brojni među njima – a u naročitom su riziku porodice i pojedinci 
bez mreža socijalne podrške, su u riziku da završe kao beskućnici. 

Da li će se na nacionalnim nivoima osmisliti strategije i mjere preven-
cije za ublažavanje posljedica očekivanog sloma nacionalnih ekonomija, i 
kakav će one oblik uzeti, ne znamo. Ako se osvrnemo na dosadašnju prak-
su, takva očekivanja nisu realistična. Nažalost, vjerovatnije je da će umje-
sto strategija i mjera prevencije doći do daljeg jačanja (ne)formalnih retri-
butivnih praski u odnosu na različite kategorije besprizornih. Dodajmo, ta-
kve taktike kontrole i nadzora ostavljaju negativne posljedice23 po margi-
nalizovane pojedince: visok procenat njih razvija psihičke, i bolesti zavi-
snosti, kulturu bespomoćnosti i njoj prilagođen životni stil, koje je u ko-
načnici teško prevazići. Ljudi na margini nisu imuni na stigmu niti su liše-
ni osjećanja stida. Uostalom, kao i svi drugi, i oni imaju potrebu da se od-
brane od negativne slike o sebi kao o pogrešnim, neadekvatnim ljudima. 

Odbrane koje koriste da bi se zaštitili od stigme i stida su nema sum-
nje omeđene kontekstom i publikom pred kojom se predstavljaju, i u isto 
vrijeme neophodne. To pokazuju i strana i naše istraživanje. Kojim strate-
gijama se ovi ljudi koriste? Nalazimo se da su to: distanciranje od drugih 
rezidenata ustanove, poricanje ličnog statusa, izolacija, prihvatanje i ma-
štanje o budućnosti. Mada neki od rezidenata može preferirati jednu stra-
tegiju, prava je istina da češće koristi više njih. Tako neko može poricati i 
svoju ulogu, i distancirati se od drugih i u isto vrijeme fantazirati o buduć-
nosti. Takođe, nalazimo da su brojne referentne tačke na koje naši sago-
vornici oslanjaju svoje strategije. Na primjer, poricanje statusa beskućni-
ka može da se nakači na jedan ili nekoliko stubova odbrane identiteta. Oni 

23  Pažnju treba skrenuti na dvije teorije. Prema jednoj, beskućništvo nastupa kao posljedi-
ca psihičkog oboljenja i/ili bolesti, a po drugoj rečeni ishodi su posljedica beskućništva (Jugović, 
Luković, 2012). 
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se svode na isticanje osobina koje ne dozvoljavaju da se pojedinac podve-
de pod beskućnika, bilo da je riječ o tome da se u Prihvatilištu našao mimo 
svoje volje, prisilno (a ne kao drugi - svojevoljno), da posjeduje posebne 
osobine kakva je empatičnost i/ili da ga osoblje uvažava i cijeni. Konačno, 
poricanje uloge može biti i direktno: neki od naših sagovornika odbacu-
ju mogućnost da su beskućnici i imaju dokaze za svoju tvrdnju (npr. ima-
ju svoju kuću, za razliku od tipičnog beskućnika). Prihvatanje takođe uk-
ljučuje različite referentne tačke, koje se na kraju ipak svode na to da su 
oni, iako beskućnici, od ostalih drugačiji – npr. imaju posebne moći, spo-
sobnosti... Naročito je značajana strategija osmišljavanja budućnosti. Njoj 
pribjegavaju svi, osim jedne sagovornice, nezavisno od drugih strategija 
koje koriste. Tako i oni izolovani i ljudi koji prihvataju ulogu beskućnika, 
kao uostalom i oni koji poriču da bilo šta imaju sa drugim beskućnicima, 
prave planove za budućnost. Ona je, nezavisno od toga ko je osmišlja, da 
li ima socijalnu podršku ili ne, koliko dugo se nalazi u prihvatilištu, uvijek 
bolja od sadašnjosti. Fascinantan primjer davanja smisla i značenja životu 
i u egzistencijalno teškim okolnostima, složićete se, zar ne? 

Na ovom mjestu osvrnućemo se i na metodološka ograničenja studi-
je koja se nalazi pred vama. Nalaze do kojih smo došli ne možemo gene-
ralizovati s obzirom na mali broj sagovornika sa kojima je vođen razgo-
vor, kao i to da su studijom obuhvaćeni isključivo institucionalno zbrinuti 
ljudi. Da li bismo došli do sličnih nalaza, kada bismo u istraživanje uklju-
čili i one koji žive na ulici, ili veći broj ispitanika, ne znamo. Stoga, uvide 
do kojih smo došli treba posmatrati kao neku vrstu polaznih uputstava za 
dalja, razrađenija i obuhvatnija istraživanja 

Na kraju, ostalo je da konstatujemo da se nadamo da će istraživanja 
identiteta, stigme i stida marginalizovanih, u budućnosti nalaziti na agendi 
istraživača naučnika češće nego što je to do sad bio slučaj. Vjerujemo da bi 
takvi napori pomogli da prepoznamo šta se dešava sa identitetima ljudi na 
margini i da razumijemo njihove strategije kao načine preživljavanja sva-
kodnevice i odbrane slike o sebi. Možda bi to – dozvolićemo sebi da bu-
demo optimisti, na duže staze moglo da promjeni i javni diskurs o beskuć-
niku i proizvede drugačije, adekvatnije mjere podrške i pomoći za domom 
potrebitim pojedincima i porodicama. 
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MILANA LJUBIČIĆ24

IDENTITY DEFENCES: HOW DO HOMELESS 
PROTECT THEMSELVES FROM SHAME25?

Summary

In this article, we research defense mechanisms used by homeless people in order 
to protect their identities from shame. The starting point of our analysis is based on the 
socially constructivist thesis that identity is a changeable and relationally based catego-
ry. The identity of the homeless person is co-constructed in the relation between the hold-
er of this role and those who do not belong to his/her world. Since the main discourse on 
homelessness as an indispensable element involves social stigma, shame has an impor-
tant place in the creation of a homeless identity. The goal of our analysis was to determine 
how bearers of this role relate to shame. Thanks to an in-depth interview with 11 home-
less people, residents of the Shelter for Adults, and the Elderly in Belgrade, we found out 
the answer. We have recognized that our respondents rarely ever accept the identity of 
the homeless person, but use several defense strategies to fight against the intrusive so-
cial definition of self.

Key words: identity, homeless, shame, defense strategies
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LJILJANA ĆUMURA1

PONOS, STID I INVALIDITET

Rezime

Tokom istorije na invaliditet se gledalo kao na bolest, a osobe koje su imale neku 
vrstu invaliditeta, hendikepa ili oštećenja su bile izlagane javnom podsmehu i poruzi. Sve 
je to bilo propraćeno povlačenjem, izolacijom, stigmom, osećajem nemoći, nezadovolj-
stva, stida. Kasnije, invaliditet je dobio karakter milosrđa, ne samo individualnog nego i 
organizovanog. Zahvaljujući brojnim studijama i istraživanjima možemo analizirati soci-
jalnu distancu i odnos prema osobama sa invaliditetom. Prisutne su predrasude, stid kod 
porodice i ne baš pozitivni stavovi javnosti, koji su nastali uglavnom zbog nedovoljne in-
formisanosti, nedovoljnog kontakta sa osobom koja ima bilo fizički bilo mentalni invali-
ditet, ili usled istorijskih i društvenih dešavanja koja su uticala na kreiranje određenog 
stava. U radu su predstavljeni podaci različitih programa koje je autorka realizovala i u 
kojima je učestvovala, a na temu načina života i izazova sa kojima se osobe sa invalidite-
tom i njihove porodice suočavaju. U drugom delu rada, prikazani su primeri rada sa de-
com uz korišćenje edukativne alatke „Friendship Cards“. Dat je osvrt na primere oseća-
nja stida i ponosa prisutnih u animiranim filmovima (U potrazi za Nemom i Dambo), kao 
i priči za decu (Ružno pače), koji se direktno ili indirektno bave tematikom invalidnosti, 
sa osvrtom na prožimanje stida i ponosa.

Ključne reči: invaliditet, stid, ponos, predrasude, diskriminacija, Friendship Cards

Uvod

Brojna istraživanja, a i lično iskustvo to pokazuje2, prikazuju osobe 
sa invaliditetom kao grupaciju koja je prilično izolovana, diskriminisana, 
osuđena, nedovoljno uključena, a nije retko da se na osobe sa invalidite-
tom gleda sa strahom, podsmehom, sažaljenjem i stidom, što je bilo prisut-
no i kroz različite istorijske periode. 

„Istorijski podaci o primitivnim zajednicama ukazuju na to da je oso-
ba sa nedostatkom shvatana kao bolest, kao ‘usta koja treba hraniti’, a 

1  Društvo èlanova Matice srpske Baèka Palanka; Centar za empirijska istraživanja 
religije - CEIR, Novi Sad, ljcumura@yahoo.com

2  Autorka je ovu tematiku detaljnije predstavila u navedenim radovima: Ćumura 
Žižić, Lj. (2003, 2012, 2016a, 2016b, 2018)
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za uzvrat se ne dobija nikakva korist. U antičkim zajednicama, gde je 
kult lepote i zdravog tela bio posebno negovan, osobe sa nedostatkom 
su bile izlagane javnom podsmehu i poruzi. Ovakva reakcija zadrža-
la se i u srednjem veku. […] Može se, zapravo, reći da je, kroz čitav 
dugi period, istorijski odgovor na invalidnost imao karakter milosrđa 
i to kako individualnog, tako i državnog, organizovanog. [...] Razvoj 
specijalizovanih institucija za smeštaj osoba sa invaliditetom učinio 
je da se te osobe drže izolovano, van glavnih tokova drušva. I ma ko-
liko su, u određenim istorijskim periodima i u određenim sociokultur-
nim sredinama, takva rešenja bila potrebna i ma koliko su im namere 
bile dobre, ona su samo potencirala problem izolacije i nedovoljnog 
uključivanja osoba sa invaliditetom.“

(Cucić, 2001: 18-19)

Kako Petrović i Šaćiri navode (2013: 35) humaniji tretman prema 
osobama sa psihičkim teškoćama je bilo moguće primeniti tek sredinom 
19. veka kada je, po rečima Fukoa „čovek postao odgovoran za svoje ludi-
lo“, a takođe je primetno poboljšanje nakon Drugog svetskog rata, kada se 
počelo više govoriti o ljudskim pravima uopšte, „kao i o pravima osoba sa 
psihičkim smetnjama i počelo raditi na njihovoj pravnoj zaštiti i zaštiti od 
diskriminacije“ (Petrović, Šaćiri, 2013: 35-36). 

Analizirajući porodice osoba sa invaliditetom, možemo primetiti da 
je, i u okviru porodice, ponekad prisutna diskriminacija i isključivanje nje-
nih članova, koji su osobe sa invaliditetom, u zavisnosti od tipa porodice, 
funkcije, istorijskog razdoblja. 

„Za prosečnu seosku porodicu, invaliditet jednog njenog člana bio 
je katastrofalan ishod, čak gori od smrtnog slučaja, imajući u vidu 
da je trebalo izdržavati osobu koja nije bila sposobna za adekvatno 
privređivanje. Većina stanovništva jugoslovenske države živela je na 
konzervativnom selu tako da su se stereotipne predstave o invalidima 
sporo menjale na relaciji selo-grad, urbana sredina nekritički je preu-
zela stereotipove o invalidima kao ‘suvišnoj’ i nepoželjnoj populaciji. 
To se ogledalo i u sferi populacije.“

(Petrović, 2003: 2)
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Međutim i dalje, u našoj zemlji, osobe sa invaliditetom (fizičkim i/ili 
mentalnim) spadaju u najstigmatizovanije socijalne grupe. I dalje su pri-
sutni stid, podsmeh i sažaljenje, a u ređim situacijama i ponos članova po-
rodice, okoline, lokalne zajednice, društva uopšte. Današnja porodica se 
nalazi pred velikim zadatkom, pogotovo ako su to porodice čiji su jedan ili 
više članova osobe sa invaliditetom. Mnoge takve porodice se isključuju 
iz svog okruženja, izolovane i odbačene još više utiču na formiranje stavo-
va drugih o osobama sa invaliditetom.

U istraživanju koje su 2001. godine spoveli Centar za proučavanje 
alternativa i međunarodna organizacija „Handicap International“ (Cucić, 
2001) navedene su sledeće izjave, koje se, u našoj sredini, vezuju za poro-
dicu u kojoj živi osoba sa invaliditetom: 

„Manje vredna porodica; ispašta porodični greh; genetski je kažnje-
na; ima ‘zabrana’ na sreću; opravdano i neminovno žrtvuje interese ostalih 
članova porodice; nema mogućnosti da živi kao ostale porodice u društvu; 
duguje zahvalnost ako je član porodice sa invaliditetom zaposlen ili ima 
‘svoju’ porodicu, hipersenzitivni su i zavide drugima; deca i mladi treba da 
pohađaju specijalne škole i bave se specijalnim zanimanjima.“ 

(Cucić, 2001: 71)

Ove predrasude su nastale uglavnom zbog nedovoljne informisano-
sti, nedovoljnog kontakta sa osobama sa fizičkim i/ili mentalnim invalidi-
tetom, istorijskih i društvenih dešavanja koja su uticala na kreiranje odre-
đenog stava. Često su te predrasude i stavovi doneti bez prethodnog pro-
veravanja njihove tačnosti i bez prethodnog razmišljanja o tome, kruti su i 
nefleksibilni i zbog toga su otporni prema menjanju, a ono što ih najčešče 
prati su osuđivanje i potcenjivanje i veoma često etiketiranje. 

Diskriminacija i nelagodnost prema osobama sa invaliditetom su pri-
sutni i u jeziku i govoru, korišćenjem politički nekorektne terminologije.

„Ispitivanje stavova i socijalne distance prema osobama s inva-
liditetom u Novom Sadu na uzorku od 300 punoletnih građana/ki iz-
među 18 i 60 godina u okviru lokalne kampanje Kako te vidim? Cen-
tra „Živeti uspravno‟ 2003. godine pokazalo je da 66,5% ispitanih u 
imenovanju osoba sa oštećenjima koristi termine: hendikepirani, oso-
be sa posebnim potrebama, a 9,9% koristi pejorativne izraze poput: 
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jadnici, greota, retardirani, nesrećnici, oštećeni, onesposobljeni, spe-
cijalci, onemogućeni.‟ 

(Ružičić-Novković, 2014: 12)

Istraživanje „Stavovi i socijalna distanca prema osobama sa invalidi-
tetom kod stanovnika Novog Sada“, koje je 2003. godine sprovela psiho-
log Božana Injac (2003) takođe pokazuje prilično zabrinjavajuće rezultate, 
kad su u pitanju stavovi i odnos prema osobama sa invaliditetom.

„Negativni stavovi u odnosu na osobe sa invaliditetom bazirani 
su na sledećim pretpostavkama: zasnivanje braka ili veza sa osobom 
sa invaliditetom su krajnje besmisleni jer oni nisu u stanju da zado-
volje seksualne i emotivne potrebe partnera, nije moguće biti invalid 
i biti srećan, u ulozi roditelja osobe sa invaliditetom nisu uspešne kao 
osobe bez invaliditeta, osobe sa invaliditetom su nesposobne da pri-
vređuju i budu korisni članovi društva, invalidi uvek očekuju privile-
gije zbog invalidnosti i pomoć drugih, ako voze kola osobe sa invali-
ditetom nisu jednako pouzdani i odgovorni vozači kao osobe bez in-
validiteta, osobe sa invaliditetom treba sažaljevati, invalidi imaju po-
vlaštenu poziciju u našem društvu, porodica koja ima člana sa invali-
ditetom pretvara se u njegovu žrtvu i život podređuje zadovoljavanju 
njegovih potreba, invalidnost nastaje kao posledica neke vrste ‘greš-
nosti’ i kazne, ulagati u školovanje invalida je besmisleno jer društvo 
od toga nema nikakve koristi, invalidi ne mogu voditi samostalan ži-
vot i upravljati svojim postupcima odgovorno. Prisutno je i viđenje 
osoba sa invaliditetom kao ružnih ljudi, sklonih preteranom konzu-
miranju alkohola, koji se teško mogu uklopiti u okruženje i družiti sa 
‘neinvalidima’, kontakt sa njima se procenjuje kao ‘težak’.“ 

(Injac, 2003: 13)

Ispitivanje socijalne distance stanovnika opštine Bačka Palanka pre-
ma osobama sa invaliditetom, sprovedeno od strane saradnika3 Društva 

3  Istraživački tim Društva članova Matice srpske Bačka Palanka u okviru istražianja „Soci-
jalna distanca stanovnika opštine Bačka Palanka prema osobama sa invaliditetom – OSI“ su činile: 
Ljiljana Ćumura – rukovodilac, Mirjana Radaković i Dragana Čikoš. Istraživanje je sprovedeno to-
kom 2019. godine na teritoriji opštine Bačka Palanka, na uzorku od 100 ispitanika.



Ponos, stid i invaliditet 353

članova Matice srpske Bačka Palanka, tokom 2019. godine prikazuje da 
se situacija u oslovljanju i imenovanju osoba sa invaliditetom dosta pro-
menila, te se korišćenje, gore navedenih, pežorativnih izraza skoro i ne 
koristi. Jedina pogrdna reč koja je u upotrebi kod jednog dela ispitanika 
je reč „retardirani“ i to kod ispitanika u kategoriji preko 50 godina sta-
rosti. Međutim, i dalje je kod 91% ispitanika asocijacija na reč „inva-
lid“ prikazana kroz negativan kontekst, što je vidno kroz sledeće iska-
ze: osobe kojima su potrebne pomoć i nega, osobe sa oštećenjima, osobe 
sa ograničenjima, osobe sa posebnim potrebama, osobe sa poremećaji-
ma, osobe sa nedostatkom, osobe sa ograničenim sposobnostima, neko 
ko otežano funkcioniše, bolesni, šta će biti s njima posle smrti roditelja/
staratelja, onaj koji nije sposoban za posao, problemi, žalosno, tuga, te-
žina, kolica...

Samo 9% ispitanika osobe sa invaliditetom opisuje kao: inteligentne, 
pametne, divne osobe, jake ličnosti, vredne poštovanja, neko koga karak-
terišu snaga i volja za život...   

Kad su u pitanju stavovi i odnos prema osobama sa invaliditetom i 
njihovim porodicama na teritoriji opštine Bačka Palanka, situacija je sle-
deća. Analiza pomenutog istraživanja (Ćumura et al., 2019) pokazuje da, 
od 62% ispitanika ženskog pola i 38% ispitanika muškog pola, lični kon-
takt i iskustvo sa osobom sa invaliditetom je imalo 89% ispitanika, dok 
11% ispitanika uopšte nije imalo kontakt niti poznanstvo sa osobama sa in-
validitetom (osobe sa fizičkim invaliditetom, oštećenjem vida ili sluha, in-
telektualnim smetnjama i slično). Na pitanje „Koliko ste informisani o po-
trebama i problemima sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom?“ 3% 
ispitanika se izjasnilo da ne zna ništa ili skoro ništa o tome, dok 5% zna 
mnogo. Najveći broj ispitanika (56%) zna ponešto, a 35% ispitanika do-
sta zna o potrebama i problemima sa kojima se susreću osobe sa invalidi-
tetom. Iz ovoga možemo zaključiti da je grupa ispitanika dosta šarolika po 
iskustvu rada i učestalosti kontakta sa osobama sa invaliditetom, što je uti-
calo i na ostale odgovore i stavove.

Među ispitanicima je najviše osoba starosne dobi od 39-40 godina 
(49%), zatim između 50-69 godina (28%), dok je mlađe populacije, od 18-
29 godina, 19%. Svega 4% čine ispitanici preko 70 godina starosti. Obra-
zovanje ispitanika se razlikuje. Najviše ispitanika (49%) je završilo sred-
nju školu, dok 39% ima visoku školsku spremu. Po 4% ispitanika je zavr-
šilo osnovnu, višu školu i master studije.
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Za pitanje „Da li biste imali nešto protiv da osoba sa invaliditetom 
(korisnik invalidskih kolica, osoba oštećenog vida/sluha i osoba sa sma-
njenim intelektualnim sposobnostima) za ispitivanje stavova i socijalne 
distance korišćene su sledeće stavke: da sklopi brak sa nekim iz Vaše uže 
porodice, da budete u braku, da budete u vezi, da ima rukovodeći položaj 
u Vašoj firmi, da se sa Vama druži i da se posećujete, da bude vaspitač Va-
šoj deci, da Vam bude saradnik na poslu/školi, da živite u istoj ulici i da ži-
vite u istom gradu. 

Među pomenutim ispitanicima najmanje prihvaćene socijalne relaci-
je su 1) sklapanje bračne zajednice i 2) partnerske veze ispitanika ili nekog 
iz uže porodice, te 3) da osoba sa invaliditetom bude vaspitač detetu ispi-
tanika u školi. U odnosu na sklapanje bračne zajednice ili partnerske ve-
ze najmanja distanca je kod osoba koje su korisnici invalidskih kolica, za-
tim kod osoba sa oštećenjem sluha i vida, a potom sledi bračni/partnerski 
odnos sa osobama sa smanjenim intelektualnim sposobnostima. Zastra-
šujuće saznanje je da postoji odbojnost, stid i neprihvatanje da osobe ko-
je su korisnici invalidskih kolica žive u istom gradu (2%), da imaju ruko-
vodeći položaj u firmi (10%), budu vaspitači u školi (17%) ili da budu sa-
radnici na poslu (8%). Stepen neprihvatanja da osobe sa oštećenjem vida 
žive u istom gradu iznosi 2%, da imaju rukovodeći položaj u firmi izno-
si 16%, budu vaspitači u školi (27%) i da budu saradnici na poslu (11%), 
dok je za osobe sa oštećenjem sluha situacija još neprijatnija. Osim što 2% 
ispitanika ne želi da živi sa njima u istom gradu, postoji određen broj is-
pitanika (1%) koji ne želi da živi u istoj ulici sa osobama koje imaju ošte-
ćen sluh, niti da imaju rukovodeći položaj u firmi (18%), budu vaspitači u 
školi (30%) ili da budu saradnici na poslu (7%). Najveća distanca je pre-
ma osobama sa smanjenim intelektualnim sposobnostima: 3% ispitanika 
ne želi da živi sa njima u istoj ulici, 5% ne želi da živi u istom gradu, 32% 
ih ne želi kao saradnike na poslu i više od polovine ispitanika se negativ-
no izjasnilo kad su u pitanju rukovodeći položaj u firmi (68%) i uloga vas-
pitača u školi (62%). Čak 22% ispitanika ne želi da se druži i posećuje sa 
osobama sa smanjenim intelektualnim sposobnostima.      

Porodice osoba sa invaliditetom su izolovane, prepuštene same sebi i 
često omalovažavane, a sredina je nedovoljno, nepravilno, ili često, i pot-
puno neinformisana o načinu i kvalitetu života, pravima, aktivnostima, po-
stignućima i potrebama osoba sa invaliditetom. Zbog toga, isključivanjem 
osoba sa invaliditetom iz životnih aktivnosti i onemogućavanje ravnoprav-
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nog učešća u redovnim tokovima života dovodi do otuđenja, psihičkog i 
socijalnog, što dalje vodi do posledica neuspelog procesa socijalizacije lič-
nosti. Ono za ličnost ima značajne probleme uklapanja u sredinu. Psiho-
loško otuđenje prate nedostaci emocionalnih veza, neprihvatanje društve-
nih normi, odbacivanje sredine; dok kod socijalnog otuđenja do izražaja 
dolazi neprilagođavanje u porodici, kao i agresivno ponašanje. U većini 
slučajeva, porodicama osoba sa invaliditetom je najteže neprihvatanje, ne-
razumevanje i odbacivanje njihovih članova koji imaju fizički i/ili mental-
ni invaliditet od strane sredine, kao i onemogućavanje „normalnog“ funk-
cionisanja i ostvarivanja osnovnih ljudskih prava, koja i pripadaju osoba-
ma sa invaliditetom i osobama sa smetnjama u razvoju. Stid je ovde mno-
go prisutniji nego ponos...

O stidu i ponosu

(Storytelling – praktičan primer)

Tokom prethodne dve godine imala sam priliku da učestvujem u pro-
gramu „Friendship Cards – Resolving Conflicts“ (http://www.friendship-
cards.org) u organizaciji fondacije „Relationships are Forever“, čiji osni-
vači su Džulijan i Džoana Sant Furnijer (Julian & Joanna Sant Fournier) sa 
Malte. U okviru edukativnog programa kreirana je veoma inovativna obra-
zovna alatka – karte pod nazivom „Friendship Cards“ (Karte prijateljstva 
– razrešavanje sukoba/konflikta), sa namerom da pomognu deci i mladima 
da razviju svoje sposobnosti za izgradnju snažnijih veza sa porodicom, pri-
jateljima, vršnjacima i svima drugima na koje će naići tokom svog života. 

Iako deca/mladi sa nekim osobama izgrade lepa prijateljstva, svađe ili 
neslaganja i dalje mogu biti prisutni. To nije toliko strašno, pogotovo ka-
da shvatimo šta se stvarno događa i kako možemo zajedno da rešimo stva-
ri. U tome nam mogu pomoći „Karte prijateljstva“ jer utiču da se dete: 1) 
oseća ugodno kad govori o svojim osećanjima, kad razgovara sa drugima i 
kad saznaje i razume šta je prouzrokovalo neslaganje; 2) shvati da je mož-
da nešto rečeno ili učinjeno pogrešno i 3) usredsredi se na preduzimanje 
pozitivnih koraka i izbegavanje štetnog ponašanja kako bi se ponovo mo-
gli uspostaviti dobri, prijateljski odnosi.

Jedan od bitnih ciljeva kada koristimo „Karte prijateljstva“ je poma-
ganje deci i mladima da razviju veštine emocionalne pismenosti. U ostva-
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renju ovog cilja treba da pratimo četiri koraka, uz pomoć kartica na koji-
ma su kroz izuzetne i zanimljive ilustracije prikazani: osećanja, loše pona-
šanje, dobro ponašanje i razrešenje.

1. Osećanja – izražavanje ličnih osećanja prvi je korak u procesu 
koji deca treba da nauče. Faza osećanja je možda jedna od naj-
delikatnijih, ali najvažnijih faza procesa. Pre nego što svoja ose-
ćanja podelimo sa drugima, moramo da osiguramo da smo stvo-
rili sigurno mesto, dogovorili se o osnovnim pravilima i usposta-
vili odnos poverenja. Ponekad deci može biti teško da izraze svo-
ja unutrašnja osećanja, te je ideja kartica sa nacrtanim osećanji-
ma da pomognu deci/mladima da svoja osećanja podele sa ljudi-
ma kojima veruju.

2. Loši potezi (loše ponašanje) – Postoje određene radnje i ponaša-
nja koje bi mogle da doprinesu prepiranju ili borbi argumentima. 
Deca/mladi sa kojima radimo moraju da shvate da su možda rekli 
ili učinili nešto pogrešno. Ova ponašanja se nazivaju „loši potezi“ 
ili „loše ponašanje“. Sasvim je prirodno da se nekad uradi nešto 
pogrešno (loše); izazov je shvatiti to i krenuti dalje. 

3. Dobri potezi (dobro ponašanje) – Pomognite detetu/mladima da 
se usredsrede na preduzimanje pozitivnih koraka i izbegavanje 
ponašanja kojim povređuju druge. Ova faza je prepuna pozitivnih 
strategija koje deci/mladima mogu pomoći da razumeju jedni dru-
ge i da bolje shvate situaciju. Jednom kada se shvati problem, lak-
še se dolazi do rešenja. Deca mogu da se upoznaju i istraže svaku 
karticu i nauče nove ideje kako da reše sukobe.

4. Razrešenje – u ovoj fazi prilazimo problemu iz različitih uglova i 
sagledavamo kompletnu situaciju iz „tuđih cipela“. Pokušavamo 
da bolje razumemo osećanja i ponašanje nas samih ali i drugih. Za-
hvaljujući tome, ponovo se uspostavlja prijateljstvo i iskren odnos.

U saradnji sa koleginicom Marijom Ragia, iz Grčke, organizovale 
smo edukativne radionice sa decom i mladima i koristile u nekoliko navra-
ta „Karte prijateljstva“ (Friendship Cards) kako bismo istražili dečija mi-
šljenja o određenim temama, ali u isto vreme i uticali na bolje razumeva-
nje osećanja stida, ponosa, tuge, odbačenosti, neprihvatanja, te razumeva-
nje formiranja predrasuda i načina za njihovo prevazilaženje.    
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 Odlučile smo da sa grupom prođemo kroz tri priče: U potrazi za 
Nemom, Dambo i Ružno pače. Svaka od navedenih priča je bila tema po-
sebne radionice. Ovde će sve tri priče biti zajedno predstavljene, radi lak-
šeg prikaza metodologije. 

Na samom početku na kreativan i zanimljiv način je predstavljena pri-
ča, jedna po jedna (tehnikom „storytelling“ – pričanje priča). 

1. U potrazi za Nemom (Finding Nemo). Jednog dana, u dalekom 
okeanu, dve zaljubljene ribe su čekale da se iz položenih jaja rode 
njihova deca – male ribe. Međutim, opasan predator napada maj-
ku (Koral) i pojede sva jaja, sem jednog. Marlin, otac, ostaje sa 
tim jednim jajetom iz koga se rađa mala klovn riba – Nemo. Ne-
mo ima jedno peraje nedovoljno razvijeno, što mu otežava pliva-
nje. Marlin je zbog toga, ali i zbog prethodnog životnog iskustva, 
nervozna i previše zaštitnička riba i čini sve da zaštiti svoga sina. 
Kad Nemo treba da krene u školu, Marlin je uplašen. Nemu to sve 
smeta i u želji da pokaže svom ocu da bespotrebno brine, upada 
u nevolju. Ronioci ga hvataju i odvode sa sobom, te Nemo dobija 
novi dom – u akvarijumu u jednoj zubarskoj ordinaciji u Sidneju. 
Marlin kreće u potragu za sinom i uz put sreće plavu ribu Doru, 
koja ima problem sa kratkoročnom memorijom (demencijom, čak 
i autizmom). U priči, ova dva karaktera, prikazana sa određenom 
vrstom invaliditeta, su veoma pozitivna i prihvaćena, čak izaziva-
ju ponos i divljenje okoline.

2. Dambo (Dumbo). U jednom dalekom cirkusu, slonica je dobila 
„na poklon“ bebu od rode. Bilo je to malo simpatično slonče, sa 
ogromnim ušima, koje su odmah izazvale podsmeh i zadirkivanje 
ostalih slonova i posetilaca cirkusa, ali i osudu zbog činjenice da 
je drugačije. Zbog „komično velikih“ ušiju slonče je dobilo okru-
tan nadimak – Dambo (Džambo, engl. Jumbo – veliko, preveli-
ko). Dambu se smeju, nazivaju ga pogrdnim imenima, stide ga se 
i izvrgavaju ruglu. Jednoga dana, tokom predstave u cirkusu deca 
počinju nemilosrdno da ga zadirkuju, što kod njegove majke iza-
ziva bes. Nastaje niz neprijatnih scena i Dambovu majku slonicu, 
koja ga jedina prihvata upravo takvog kakav jeste (osećaj pono-
sa), zatvaraju i odvajaju od mladunčeta. Dambo ima drugara, mi-
ša Timotija, i zajednički prolaze kroz razne avanture. Dambo na-
stupa kao klovn, a zatim, upravo zahvaljujući svojim velikim uši-
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ma – počinje da leti i zapanjuje sve u cirkusu (izaziva osećaj po-
nosa, divljenja, poštovanja).

3. Ružno pače (Ugly Duckling). Priča Hansa Kristijana Andersena 
o nevoljama i patnjama malog labuda koji se greškom izlegao u 
jednoj gustoj šumi, u pačijem gnezdu. Nakon što su se svi pači-
ći izlegli, iz poslednjeg jajeta se pojavilo sivo mladunče, drugači-
je i znatno veće od ostalih. Odmah po rođenju, obeležen je kao ru-
žan, drugačiji i bezvredniji i tu počinju svi njegovi problemi. Čak 
ga ni majka i ostala mladunčad ne prihvataju. „Pače“ biva oma-
lovažavano na razne načine i zlostavljano, te napušta svoju prvo-
bitnu porodicu. Vremenom, kako je raslo, „pače“ je shvatilo da je 
ono ustvari prelepi labud i steklo je samopouzdanje i veru u sebe.

Predlog za set pitanja i vođenje diskusije:

I Osećanja

Produbljivanje razgovora i prepoznavanje osećanja (tuge, usamljeno-
sti, stida, ponosa) uz pomoć ponuđenih kartica (iz seta „Kartice prijatelj-
stva“), kod likova iz tri navedene priče, s tim što se svaka priča radi zaseb-
no. Predlog za početnu diskusiju: Zbog čega je Dambo bio tužan/povre-
đen/usamljen? Kako se osećala njegova majka slonica? Šta biste im save-
tovali da učine da se osećaju bolje? Kako se osećao Marlin kad je Nemo 
trebao da krene u školu, a potom i kad su ronioci uhvatili Nema? O čemu 
je mogao da razmišlja Marlin u tom trenutku? Kako se osećalo ružno pa-
če? Kako je mama-patka reagovala na tugu ružnog pačeta? Opisati osećaj 
stida i ponosa kod likova iz priče. Opisati situacije kada ste se našli u istoj 
ili sličnoj situaciji.

Odabrati neke od ponuđenih kartica iz seta „Kartice prijateljstva“.

1. Osećanje „Tužan/tužna sam“: šta nas čini tužnim, sa kim može-
mo popričati kada smo tužni, šta možemo učiniti da se osećamo 
bolje (srećnije, radosnije), kada je neko tužan kako mu možemo 
pomoći da se oseća bolje...? 

2. Osećanje „Povređen/a sam“: zbog čega se tako osećamo, da li 
nas je neko povredio i na koji način, šta treba da uradimo kada vi-
dimo da je neko povređen...?
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3. Osećanje „Usamljen/a sam“: šta osećamo kada smo usamljeni, sa 
kim bismo voleli da provedemo vreme kad smo sami, šta bismo 
mogli da radimo u tim trenucima samoće, kako možemo pomoći 
nekome ko se oseća usamljeno...?  

II Loši potezi (loše ponašanje)

Produbljivanje razgovora uz pomoć ponuđenih kartica (iz seta „Kar-
tice prijateljstva“), kod likova iz tri navedene priče: Zbog čega deca i 
ostali slonovi vređaju i ismejavaju Damba? Zbog čega pačija porodica i 
ostali stanovnici šume/bare ismevaju ružno pače? Da li postoje likovi ko-
ji bi mogli da zaustave takvo ponašanje, ali su previše pasivni, nezainte-
resovani i neuključeni? Opisati situacije kada ste se našli u istoj ili slič-
noj situaciji.

Odabrati neke od ponuđenih kartica iz seta „Kartice prijateljstva“.

1. „Pretnja, vređanje, nasilje“ – zašto ljudi koriste nasilje, na koji 
način se može vršiti nasilje, koje su posledice takvog ponašanja, 
kako se oseća onaj koji trpi pretnje, vređanje i nasilje...?

2. Okrivljavanje drugog – šta dobijamo time što krivicu prebacuje-
mo na drugoga, kada je neko okrivljen za loše delo kako se tad ta 
osoba ponaša, šta se dešava kada okrivljujemo drugoga za nešto 
što nije učinio/la i pričamo laži, kako se osećamo kada neko pri-
ča o nama na taj način (da nas krivi za nešto što nismo uradili ili 
kad nam pripisuju ponašanje ili dela koja nisu ispravna i tačna)...?

3. Pasivnost i ignorisanje – šta se dešava kada se ne suočimo sa pro-
blemom, možemo li preuzeti neki korak/akciju iako su svi drugi 
protiv nas, može li problem sam da se reši, ako je previše teško da 
li treba odustati...?

III Dobri potezi (dobro ponašanje)

Produbljivanje razgovora uz pomoć ponuđenih kartica (iz seta „Kar-
tice prijateljstva“), kod likova iz tri navedene priče, s tim što se svaka pri-
ča radi zasebno. Predlog za početnu diskusiju: Zašto Dambo i ružno pače 
nisu verovali u sebe? Šta je uticalo na to? Koliko je Dambu, Nemu i ruž-
nom pačetu bilo teško što su drugačiji i neprihvaćeni? Kad su shvatili svo-
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ju vrednost? Šta se onda desilo? Opisati situacije kada ste se našli u istoj 
ili sličnoj situaciji.

Odabrati neke od ponuđenih kartica iz seta „Kartice prijateljstva“.

1. Preduzmi nešto, budi asertivan! – zašto treba da verujemo u sebe, 
kako da nešto saopštimo ili kažemo na takav način a da ne povre-
dimo druge, da li ćemo pre prihvatiti mišljenje drugih nego sop-
stveno...?

2. Upoznajte sebe – šta mi je najvažnije, zbog čega je bitno da ka-
žemo šta mislimo i šta nam smeta, kako da pomognem sam sebi i 
postanem bolja osoba...?

3. Biti u tuđim cipelama/ Razumeti druge – jeste li nekad razmišljali 
kako se ta druga osoba oseća, da li ste pokušali da je razumete, ka-
ko biste se vi osećali da ste u takvoj situaciji, šta se dešava ako in-
sistirate da drugi reaguju na način koji vama najviše odgovara...?

 IV Razrešenje

Produbljivanje razgovora uz pomoć ponuđenih kartica (iz seta „Kar-
tice prijateljstva“), kod likova iz tri navedene priče, s tim što se svaka pri-
ča radi zasebno. Predlog za diskusiju: Ko je sve trebao da se izvini i kome 
(Dambo, majka slonica, Nemo, Marlin, Dori, ružno pače, majka patka, pa-
čija porodica...)? Na koji način možemo da prihvatimo različitost? Kako 
su to uradili Dambo, ružno pače, Nemo, Dori...? Zbog čega je bitno saslu-
šati druge, sagledati sve aspekte određenog ponašanja i posledica do ko-
jih je došlo? Zbog čega je oproštaj bitan...? Kako i na koji način oprostiti 
drugome i nastaviti dalje? Opisati situacije kada ste se našli u istoj ili slič-
noj situaciji.

Odabrati neke od ponuđenih kartica iz seta „Kartice prijateljstva“.

1. Žao mi je, oprosti mi – želite li da izgubite prijatelje samo zato što 
im ne možete oprostiti ili izgovoriti „izvini/žao mi je“, da li ste 
spremni da kažete da vam je žao kad uradite nešto što nije isprav-
no, šta treba da uradite kada napravite neku grešku, razmislite: po-
stoji li neko ko nikad ne greši, da li je za ovo potrebna hrabrost, 
koliko je bitno da ljudi oproste jedni drugima...?
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2. Slažemo se da se ne slažemo (u stavovima) – svi se razlikujemo, a 
po čemu sve to možemo biti drugačiji jedni od drugih, da li je biti 
različit dobro, da li ste spremni da prihvatite mišljenje drugih iako 
se razlikuje od vašeg mišljenja/stavova...?

3. Naše prijateljstvo mi je bitno/važno – koliko vam znače vaši prija-
telji, kako da održimo prijateljstvo, šta možemo sve uraditi da za-
držimo prave prijatelje...?    

Umesto zaključka

U radu je prikazano kako se u nekim porodicama na osobu/člana sa 
invaliditetom gleda sa stidom, sažaljenjem i neprihvatanjem, a negde sa 
ponosom, ohrabrenjem i poštovanjem. Razumljivo je da roditelje pogađa 
invaliditet deteta, ali je za dete i sredinu važan i neophodan dijalog, upo-
znavanje, otvorenost, prihvatanje, podsticaj, ponos na ono što su. Svako 
zatvaranje, problemi u komunikaciji i povlačenje dovodi do stvaranja pre-
drasuda u okruženju, ali pre svega nepovoljno utiče na samu osobu sa in-
validitetom. Problem i izazove treba učiniti vidljivim i pričati o njima, jer 
će se na taj način pobuditi svest ljudi i podstaći na rešavanje određenog 
problema. Opisani primeri procesa korišćenja obrazovne inovativne alat-
ke „Friendship Cards“ je svakako zanimljiva i korisna ideja kako može-
mo uticati na razvoj pojedinca i stvaranje kvalitetnih individua, a samim 
tim i stvaranje humanijeg i boljeg okruženja i sveta. Na ponos, ne na stid.
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LJILJANA ĆUMURA4

PRIDE, SHAME AND DISABILITY

Summary

During the history, disability has been seen as a disease, and people who have had 
some kind of disability, handicap or impairment have been exposed to public ridicule and 
scorn. All this was accompanied by withdrawal, isolation, stigma, feelings of helpless-
ness, dissatisfaction, shame. Later, disability acquired the character of charity, not on-
ly individual but also organized. Thanks to numerous studies and research, we can ana-
lyze social distance and attitudes towards people with disabilities. There are prejudices, 
shame in the family and not very positive attitudes of the public, which arose mainly due 
to insufficient information, insufficient contact with a person with either physical or men-
tal disability, or due to historical and social events that influenced the creation of a cer-
tain attitude. The paper presents data from various programs that the author has real-
ized or participated in, dedicated to the lifestyle and challenges that people with disabil-
ities and their families face. In the second part of the paper, author presented examples 
of working with children using the innovative tool “Friendship Cards”. The feelings of 
shame and pride are presented through analyses of animated films (Finding Nemo and 
Dumbo) and children’s story (Ugly Duckling), which directly or indirectly deal with the 
topic of disability, with reference to the permeation of shame and pride.

Key words: disability, shame, pride, prejudice, discrimination, Friendship Cards
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MARIJA KAČAVENDIĆ1

RELIGION AND PRIDE IN DISNEY’S 
“THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME”

Summary

Although Disney’s target audience is mostly children, the Victor Hugo adaptation 
portrays and deals with serious themes for audiences who have outgrown the prince and 
princess love stories. Throughout the movie, and especially the song “Hellfire”, written 
by Alan Menken and Stephen Schwarts, we are shown how religious characters behave 
when tempted, trying to find the guilty in everyone else but themselves. This paper will 
aim to analyze the origin of Frollo’s hatred and its relationship with religion, as well as 
compare Frollo’s emotions towards Esmeralda to those of Quasimodo.

Key words: Disney, hunchback, religion, frollo, hellfire

Victor Hugo’s The Hunchback of Notre Dame is hardly a novel one 
could associate with Disney’s animated features. The French gothic, large-
ly considered a key piece of French literature dealing with lust, sin, and ap-
pearances, among many others, finds itself translated to an unlikely medi-
um in 1996, with its major themes mostly preserved in the children’s ani-
mated film. This paper will try to examine how religion with its perceived 
influences and associations shapes one of the movie’s major characters, 
Frollo, and his inability to change his own image of the self when con-
fronted by temptation.

Set in 1482 in Paris, the movie tells a story of Quasimodo, a deformed 
man orphaned by Frollo himself after he kills his mother near the begin-
ning of the movie. Throughout the movie, judge Claude Frollo shows ex-
treme prejudice towards all the Romani people in the city of Paris, try-
ing to “cleanse” it of evil by wiping them all out; this is actually crucial 
to understanding Frollo’s character. The seven deadly sins were a popular 
theme in medieval art, e.g. morality plays, and as the story is set in the 15th 
century, lust and pride play a big role in the development of the story and 

1  University of Novi Sad, Faculty for Philosophy, Novi Sad, Serbia, kacavendic@
gmail.com
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its characters; Hugo even makes references to morality plays in the novel 
(Hugo 1875:18). It must be noted that Hugo’s Frollo is much more com-
plex, and is portrayed as an antagonist who shows kindness and compas-
sion, passion for knowledge and dedication to his work. Disney’s Frollo, 
on the other hand, is a true antagonist with no redeeming qualities; what 
fascinates about the movie’s antagonist is not the dubious nature of his po-
sition between sin and virtue, but rather the characterization of a very se-
rious, adult villain.

To understand Frollo’s battle with himself, one has to first grasp a 
crude picture of him. As previously mentioned, Frollo bears a deep hatred 
for the Romani people, explaining:

“Frollo: The Gypsies live outside the normal order. Their heathen 
ways inflame the people’s lowest instincts. And they must be stopped.

Phoebus: I was summoned from the wars to capture fortune-tellers 
and palm readers?

Frollo: Ah, the real war, Captain, is what you see before you. For 
twenty years I have been “taking care” of the Gypsies…[squashes ants 
on the sill] … one by one. And yet, for all my success, they have thrived. 
[lifts block to expose a swarm of bugs] I believe they have a safe haven 
within the walls of this very city. A nest, if you will. They call it the Court 
of Miracles.

Phoebus: What are we going to do about it, sir?
[Frollo smashes the block over the bugs]” (The Hunchback of Notre 

Dame, 1996).
As previously mentioned, morality plays a significant role in Frol-

lo’s life. He believes himself to be extremely virtuous, a man of God, fol-
lowing the path of righteousness. His hatred for Gypsies, on the surface, 
seems to come from the belief that the Romani do not conform to the re-
ligious rules of the society he belongs to, and is quite proud of – at least 
on the surface. Interestingly, it must be observed that he grants himself 
the responsibility to solve the Romani problem in the city, so that the peo-
ple of Paris would be safe from their influences and wild nature; in oth-
er words, Frollo believes he is doing God’s work. As the opening song ex-
plains, “Judge Claude Frollo longed/ To purge the world/ Of vice and sin/ 
And he saw corruption/ Ev’rywhere/ Except within“, solidifying Frollo’s 
belief that he is better than everyone else (The Hunchback of Notre Dame, 
1996). After he kills Quasimodo’s mother, he does not spare young Quasi-
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modo out of kindness, but rather believing that the child may be of use to 
him some day, as the “Lord works in mysterious ways” (The Hunchback 
of Notre Dame, 1996). Frollo’s belief system, therefore, makes him more 
equal to God than any other character from the story.

As Kuburić explains, from a sociological standpoint, religion is a “so-
cial phenomenon which is revealed outside an individual”, while religiosi-
ty is, since religion shapes the individual by imprinting beliefs and behav-
iors, “a subjective system of attitudes” (Kuburić 2014: 57). Frollo’s rather 
skewed set of beliefs where he is above all others and the only truly virtu-
ous man, who never does any wrong is what drives the character through-
out the movie. More importantly, he never takes responsibility for his ac-
tions: when he mentions that the Lord works in mysterious ways, he ab-
solves himself of any wrongdoing. The pride he carries for himself and his 
religion is, therefore, quite apparent, and rather disturbing: his religiosity 
emphasizes the love of order, not love. Love, incidentally, is what he sees 
in the wild Romani people, which is why he hates them – it is the emotion 
the forbids himself to feel, as if order is the only way to live and function 
in the society. And that belief system is severely threatened by Esmeralda.

Esmeralda is a young Romani woman, generous, kind and loving 
in nature. She asks for nothing, and explains that “I knows so many less 
lucky than I / Please help my people, the poor and downtrod / I thought we 
all were the children of God / God help the outcasts, children of God” (The 
Hunchback of Notre Dame, 1996). The Christian teachings are, therefore, 
reflected through her rather than the pious Frollo, which is why she is his 
enemy, in a way. Her existence threatens Frollo’s belief system twofold: 
the first being her very nature, kindness and love, the “wild” spirit lacking 
order, and the second is born from Frollo’s desire for her. Smith explains:

“Another genre of femme fatales are women who are seen sexually but 
not villains. Two characters that fall into this category are Esmerelda from 
The Hunchback of Notre Dame and Megara from Hercules. These women 
are not heroines as they are portrayed more sexually and observed by some 
of the male characters as a ‘pain in the patella’ due to their strong bold in-
dependence. Esmerelda of Hunchback of Notre Dame is of gypsy descent 
and seen by some as vermin, although she is honest and respectful. Howev-
er, she appears to be acknowledged at the end as she is dressed in white to 
portray innocence and acceptance. Her dancing and dress however suggest 
fallen woman traits which are demonstrated in ‘Topsy Turvy’. […] Howev-
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er, both characters are controlled by men for their actions, and in turn sac-
rifice themselves to become part of society. By both sacrificing themselves 
to become pure again, this suggests to an audience not to step out of their 
comfort zone unless you want to be punished. Visually, both characters are 
drawn more sexually than the heroines, with their skin being slightly darker 
than the average heroine […]. Within the two examples […], the hips and 
busts are more defined. The women appear to be strong and independent in 
terms of appearance, however they are continuously controlled by a man, 
Esmerelda by Frollo and Megara by Hades” (Smith 2016: 77).

The wild nature of Esmeralda, as Smith mentions, cannot exist in the 
society: the bold sexuality she represents is, after all, too much for the 
seemingly repressed society of the 15th century France. However, if Es-
meralda is observed through what she represents to Frollo, his obsession 
becomes clearer: she is the nature he is denying himself. Furthermore, 
Smith’s observations on the visual emphasis of Esmeralda’s sexuality and 
non-conformity are, again, an interesting contrast to the religiousness of 
Frollo and, hence, the citizens of Paris, as he made himself their leader in 
a way. The repressed Frollo is portrayed as not having a healthy coping 
mechanism for his desires, creating a very medieval portrayal of lust as 
one of the deadly sins. It is only further contrasted by Quasimodo and his 
feelings for Esmeralda, as seen in the song “Heaven’s Light” which Qua-
simodo sings about her; it is followed by “Hellfire”, sung by Frollo, and 
it further emphasizes the difference between religiosity and emotions be-
tween the two men.

Quasimodo, a disfigured man who is never really a part of society, 
who grows up isolated in the church, dreaming of love. He explains that, 
upon seeing two people walking in the night, in love, he perceived a glow 
around them which he equates to Heaven’s light; and “I knew I’d nev-
er know/ That warm and loving glow / Though I might wish with all my 
might” (The Hunchback of Notre Dame, 1996).Esmeralda’s kindness, 
however, who is an angel in his eyes, gives him hope, as he explains: “And 
as I ring the bells tonight / My cold dark tower seems so bright / I swear 
it must be Heaven’s Light” (The Hunchback of Notre Dame, 1996). Qua-
simodo, therefore, does not see the temptress, the wild femme fatale that 
Frollo sees, but a loving angel who brings him joy. Without prejudice and 
preconceived notions of what the rest of the society sees – since he grew 
up in isolation – his observations are not colored by repression and sin; this 
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is why we can, in a way, equate Frollo to the rest of the society, as the only 
outcasts in the movie speak of joy and love, and of Heaven’s light. Griffin 
explains that the film examines “which behavior is more Christian: pun-
ishingthose who fall outside the accepted norms, or welcoming andcele-
brating the diversity of humankind (Griffin 2000: 217).The movie, there-
fore, paints a picture in which the socially accepted religion and the soci-
ety influence that same society in such a way to create the very sin they 
are attempting to prevent; Esmeralda and Quasimodo show only virtue, 
while Frollo can merely claim to possess it. The skewed religiosity of Frol-
lo, furthermore, directly influences the city of Paris, as he is in a position 
of power, and able to decide people’s fates, i.e. the persecution of the Ro-
mani in the city.

Frollo’s “Hellfire”, finally, finishes the picture of his character. As 
previously mentioned, it follows “Heaven’s Light,” and it is, in fact, part 
of the song, meant to be compared to the other part. It opens with a prayer 
in Latin, the Confiteor, which in Catholicism can be said during Mass. It is 
meant to be a confession, where one is absolved of their sins through said 
confession and repentance.Frollo begins singing calmly and praying, call-
ing himself a “righteous man,” who is “justly proud” of his own virtue, 
one who is “so much purer than / The common, vulgar, weak, licentious 
crowd” (The Hunchback of Notre Dame, 1996). Again, he confirms what 
the audience has concluded so far, emphasizing his own pride; interest-
ingly, he does not see his pride as a sin, since it is justified. Then the tone 
changes, and he begins singing more desperately:

“Then tell me, Maria 
Why I see her dancing there 
Why her smoldering eyes still scorch my soul
I feel her, I see her 
The sun caught in her raven hair 
Is blazing in me out of all control
Like fire 
Hellfire 
This fire in my skin
This burning 
Desire 
Is turning me to sin” 

(The Hunchback of Notre Dame, 1996).
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Finally, it becomes apparent that he is fighting with himself. On one 
hand, Frollo is a devout Catholic, praying for help to deal with his inner 
demons, as he alone cannot cope. The religious teachings provide a mor-
al compass for him, and the prayer represents his conscience, the part of 
him which is still kind and holds some remnants of humanity. It becomes 
apparent that it is not merely religion that made him susceptible to lust, 
as religion is shown to be his gentle, forgiving side. This point is further 
emphasized in the visual representation of the song in the movie: red col-
ors representing lust and sin, and blue tones his conscience and religion; 
Frollo is between the two, praying for understanding and help while being 
drawn to Esmeralda and sin. Frollo continues:

“It’s not my fault 
I’m not to blame 
It is the gypsy girl 
The witch who sent this flame 
It’s not my fault 
If in God’s plan 
He made the devil so much 
Stronger than a man
Protect me, Maria 
Don’t let this siren cast her spell 
Don’t let her fire sear my flesh and bone
Destroy Esmeralda 
And let her taste the fires of hell 
Or else let her be mine and mine alone” 

(The Hunchback of Notre Dame, 1996).

The audience can witness yet again Frollo’s unwillingness to take re-
sponsibility for his actions – or, in this case, feelings – and decides that Es-
meralda is a witch, therefore she is to blame. This is why the visual repre-
sentation of Esmeralda that Smith explains is so important – she is meant 
to be perceived as a temptress, as appearances are crucial to the movie: the 
disfigured Quasimodo who looks like a monster is gentle, Esmeralda who 
looks seductive is kind and virtuous, and the pious Frollo is the actual an-
tagonist, destroying lives. The song, in addition, keeps portraying his inner 
struggle by interjecting “Mea culpa” – my fault in Latin – between Frol-
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lo’s lines, however these lines sound more frantic now that Frollo is blam-
ing even God for his lust. His image of the self is severely jeopardized by 
these emotions and by the fact that he is maybe not, in fact, perfect and 
better than everyone else. He has grown so accustomed and attached to 
that idea of a virtuous Frollo that he is unable to cope with doubts – may-
be he is as human as everyone else. This is why his singing turns to anger, 
why he wishes to destroy Esmeralda, and why he needs Maria to protect 
him – protect the virtuous, pious Frollo, not necessarily the human Frollo 
who makes mistakes. In the end, the lust seems to win, and he turns to sin 
entirely, where Esmeralda will be his mistress or die. Contrasted to Qua-
simodo’s quiet love and hope, Frollo’s intentions seem to be conquest or 
destruction; he gives in to his dark desires without acknowledging whose 
fault it is in the end, as sin has taken over his soul, and he is praying to God 
to have mercy on him. His inability to cope will bring only death and de-
struction, as he will “burn all of Paris” to find Esmeralda who will be his 
or “she will burn” (The Hunchback of Notre Dame, 1996). Griffith argues:

“Frollo’s inculcation of certain fervent religious attitudesabout sexu-
ality has led him to consider his own desires as horrid.His shame so over-
whelms him that, rather than accepting his emotions, he denies culpabili-
ty and blames others. […] Frollo’s grim determinationto punish Esmerel-
da stems from his attempt to deny that evenhe himself has “urges” that fall 
outside the rigidparameters of socialacceptance” (Griffin 2000:218).

Rather than focusing on Christian values of kindness and love, Frol-
lo focuses on rigid, orderly life without temptation and sin, leading him 
astray to, in the end, feel shame for his inability to live up to his own stan-
dards and ideas about virtue. This extreme is not necessarily dictated by 
Christianity, but rather by society’s interpretation of said religion; as pre-
viously mentioned, Esmeralda does have to conform to certain societal 
norms and ideas of virtue and purity in order to be accepted. Nevertheless, 
it is what is considered to be religion, and the subsequent emotions asso-
ciated to it are the norm. Shame and pride, therefore, are the driving forc-
es of Frollo’s life: pride of his virtue and shame of his emotions. In oth-
er words, he feels proud of the societal order, and shame for his humani-
ty. Additionally, the misogynistic idea that it is a woman’s fault if a man 
feels desire for her is quite prominent through Frollo. Firstly, the accusa-
tions that she is a witch, and, therefore, intentionally seduces him, or a si-
ren who casts spells, while releasing him of responsibility, portray the me-
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dieval notion seen in the novel as well that it is, indeed, a woman’s fault 
if a man feels uncontrollable desire. Secondly, the only alternative Frollo 
grants Esmeralda for his own sexual satisfaction is death – again placing 
himself above her and, as Smith mentions, controlling her. While not as 
prominent in the movie as it is in the novel, the theme is present, and Es-
meralda is portrayed, as explained, to support this misogyny in a sense; she 
is not perceived as virtuous at first, she only becomes so when the tempt-
ed, i.e. Frollo, is removed.

The ending of the movie differs from Hugo’s novel; the Disney ver-
sion sees Esmeralda alive, while Frollo falls to his death. While not as 
bleak as the source material, it still does not see the elimination of prej-
udice: Esmeralda does conform, perhaps not to tempt any other man in 
the story. The rather simplified portrayal of Frollo does not live to see his 
views changed, nor does his sense of self become more flexible – it stays 
as rigid as his ideal version of society. Ironically, he says “And he shall 
smite the wicked, and plunge them into the fiery pit!” just before he dies, 
somewhat showing the audience the wrongness of his choices, in the style 
of morality plays. Quasimodo finally becomes a part of the society, and he 
is not seen as the “Devil in disguise” anymore. Ultimately, Heaven was 
victorious over Hell, and kindness was victorious over pride and shame. 
While certainly not as rich and complex as Hugo’s work of art, Disney’s 
The Hunchback of Notre Dame proves to be more than a simple children’s 
fairytale, dealing with very human, mature issues. Esmeralda aptly men-
tions that Jesus was an outcast, too, and the ending thus emphasizes the no-
tion that healthy religiosity belonged to the outcasts in the movie.
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Rezime

Iako su Diznijeva ciljana publika deca, adaptacija Viktora Igoa predstavlja i bavi se 
ozbiljnijim temama, za publiku koja je prerasla ljubavne priče o prinčevima i princezama. 
Kroz film, a naročito kroz pesmu „Vatra pakla“, koju su napisali Alan Menken i Stiven 
Švarc, pokazano nam je kako se religiozni likovi ponašaju kad su suoèeni sa iskušenjima, 
pokušavajuæi da pronaðu krivce svuda osim u sebi. Ovaj rad ima za cilj analizu porekla 
Frolove mržnje i njene veze sa religijom, kao i da uporedi Frolove emocije prema 
Esmeraldi sa Kvazimodovim.
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