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Милош М. Весин1

ЉУБАВЉУ ПОСТАЈЕМО,
А СТРАХОМ НЕСТАЈЕМО
Резиме
Прво сучељавање љубави и страха налази се већ на почетним страницама
Светога Писма, у разговору између Бога и Адама, и то после учињеног првородног греха. У овом раду се, даље, предочава постојање веома сликовите динамике у
односу љубави и страха кроз библијске примере, од којих је особито пажње вредан пример праведног Јова. Господ Исус Христос, као оваплоћена љубав, је свакако централна личност веома полифоног односа љубави и страха, али личност која све оне који желе да буду Христолики ослобађа страха не философским теоријама него снагом Своје љубави. Посебна пажња се, у овоме раду, поклања јављањима васкрслог Христа женама Мироносицама и Апостолима. Све њих Христос дахом своје љубави ослобађа од страха. Том истом љубављу су и Светитељи дисали, а Свети Оци о томе и писали, просијавајући Христовом светлошћу и уклањајући, подвижничким опитом пре свега, страх од патње, болести и страх од смрти.
Посебно се, у овоме раду, обраћа пажња и на превагу љубави у односу на страх, поетски исказану у химнографији Православне Цркве. У текст овога рада су уткана
и два примера који показују да У љубави нема страха, него савршена љубав изгони страх напоље (1. Јн. 4,18).
Кључне речи: Бог, љубав, радост, страх, Свето Писмо, Свето Предање, Светитељи, Свети Оци, живот, болест, патња, смрт.

Увод
У дремљивом каравану историје Ти си једина изненађујућа оаза.
(Свети Владика Николај, 1923/2002- Икос 2.)
Било би више него довољно, и то одмах на почетку, да кажемо само две речи и да њима искажемо саму суштину наше данашње теме.
А те две речи јесу: Христос воскресе! Ове две речи не поменусмо тек
као израз поздрава, поздрава који извире из радости овог Пасхалног
1 Парох храма Светог Архангела Михаила у Јужном Чикагу – Ленсингу, професор на Богословском факултету у Либертивилу, Илиној, САД, mives1690@aol.
com
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периода године у коме се налазимо, него управо зато што Васкрсење
Христово собом пројављује победу љубави, а пораз страха. Пасхална
химнографија Цркве од Истока просто буја од многоликости и поетске хармоније оних стихова који свој ранохришћански пра-звук имају у речима Апостола Павла: Где ти је смрти жалац? Где ти је пакле победа (1. Кор. 15,55)? Не, није то никакво „ликовање“ над смрћу,
али и те како јесте сажети узвик свих оних особина љубави, о којима
исти Апостол казује ово:
Љубав дуго трпи, благотворна је, љубав не завиди, љубав се не горди,
не надима се, не чини што не пристоји, не тражи своје, не раздражује се, не мисли о злу, не радује се неправди, а радује се истини, све сноси, све верује, свему се нада, све трпи..(1. Кор. 13, 4-8).

Погледавши се мало боље у огледалу горе наведених одлика љубави, не би ли било на месту упитати се: Не доприноси ли савремени човек своме све бржем и погубнијем нестанку услед све више нарастајућег страха можда и зато јер, између осталог, савремени човек
упорно одбија да крене једино исцељујућом стазом у животу, стазом
љубави? Да ли је страх, по Декартовим речима, заиста само оно што
је „супротно одважности“ (Делимо, 2003, 30)2, или је, по светоотачком искуственом опиту, страх „кћи неверја“ (Ава Варсануфије и Јован Пророк, 1994, 82)?3
Старозаветна сучељавања љубави и страха
С обзиром да је у оквиру једног оваквог рада незамисливо обухватити све оне старозаветне догађаје у којима се сусрећу љубав и
страх, ограничићемо се овде на два, за динамику старозаветног текста, по нашем скромном мишљењу, најзанимљивија сучељавања љубави и страха. Кренућемо од првих страница Светога Писма. Бог љу2 „...Страх, или ужас, што је супротно одважности, није само слеђеност већ
и известан поремећај и запањеност душе, која јој одузима моћ отпора невољама за
које верује да се приближују“ (Исто, 30).
3 „...Бојазан је кћи неверја. О, куда нас је она спустила! Та бојазан је веома
штетна: ослепљује ум, слаби срце, одваја људе од Бога. Она је сестра очајања (Исто, 82-83).

Љубављу постајемо, а страхом нестајемо
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бављу, из љубави, силом Своје Речи – Божанског Логоса, ствара свет
и као круну стварања ствара човека4 - по обличју својему, по обличју Божијему створи га: мушко и женско створи их (Прва Мојсијева
1, 27).5 Љубав и страх нису од почетка са-постојали. На први помен
страха наилазимо у оном, колико интересантном толико и загонетном, сусрету између Бога и нашег праоца Адама, после првородног
греха, када је Бог, опет мотивисан љубављу, кренуо за Адамом, упутивши му оно чувено питање: Где си? (Прва Мојсијева 3, 9). А Адам
се сакрио. Из страха, али и од стида: Чух глас твој у врту, па се поплаших, јер сам го, те се сакрих (Прва Мојсијева 3, 10).6 Као да Адам и
пре преступа није био наг, па је ипак, и тако природно наг, без страха
и стида слободно општио са Господом! Не значи ли то да је преступ
заправо оно „што нас скида“, свлачећи са нас ону Богом изаткану димензију слободе непропадљивости у општењу са Оцем?7
Стари Завет нам, када је у питању однос љубави и страха, даје можда најдраматичнији опис тога сусрета у тежњи старозаветног
праведника Јова. Налазећи се окружен страдањима без броја и краја, а уз то и оптерећен неразумевањем својих пријатеља, али и неса4 Наглашавајући да је Бог стварањем света желео да сва творевина суделује
у у љубави коју у Себи има Света Тројица, Свети Јован Дамаскин пише: „С обзиром да се Бог, Који је добар, и предобар, није задовољио созерцавањем самога Себе, него је у Својој превеликој доброти зажелео да постану бића која би се наслађивала Његовим доброчинствима и била обасјана Његовом добротом, Он је све из небића привео у биће, створивши све оно што је видљиво и невидљиво“ (St. John of
Damascus, 2004, 18).
5 „...Могло би се рећи да је Бог створио свет имајући на уму Цркву као место
Свог оваплоћења, које је крајњи израз Његове Љубави усмерене на јединство, на заједништво“ (Евдокимов, 1996, 165).
6 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: „Овде 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 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 XVI, 1997, 129-130).
7 Свети Симеон Нови Богослов овако говори о природи обнажености Адама
и Еве: И једоше од њега (дрвета познања добра и зла, прим.аут.), па се у исти мах
обнажише од непропадљивог одела и славе и обукоше у наготу трулежности (Свети Симеон Нови Богослов, 2005, 254).
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осећајношћу жене, Јов моли, па чак и захтева, да му Бог учини само
две ствари:
Само двоје немој ми учинити, па се нећу крити од лица твога. Уклони
руку своју од мене, и страх твој да ме не плаши. Потом зови ме, и ја ћу
одговарати, или ја да говорим, а ти ми одговарај. Колико је безакоња и
греха мојих? Покажи ми преступ мој и грех мој. Зашто сакриваш лице
своје и држиш ме за непријатеља свога? (Јов 14, 16-17).

Очекујући, али и тражећи, потпуно одсуство страха у своме односу према Богу „Јов се сврстава међу родоначалнике љубављу мотивисаног, а не страхом оптерећеног дијалошког сусрета на релацији
човек-Бог“ (Весин, 2013, 125).
Често се Хришћанству, а само услед недовољног познавања и то
посебно непознавања аскетско-богословске традиције Источног хришћанства, дакле - Православља, приписује огромно присуство страха
у односу човека према Богу, и то страха који је ишао и до патолошких
стања.8 Оно што се у Хришћанству често види и, погрешно, препознаје као страх јесте заправо страхопоштовање, другим речима бојазан да се не повреди онај ко се воли, То је тај „страх Божији“ у коме и јесте почетак мудрости (Псалам 110, 10). Старозаветно тражење праведног Јова да га Бог ослободи страха у односу са Њим, јесте
пра-почетак Богословља љубави, ако Богословље сагледавамо у светлу дивног описа оца Георгија Флоровског, који Богословље види као
„људски одговор Богу, који је први проговорио човеку“ (Флоровски,
2005, 141).
Мада у Старом Завету не налазимо реч – љубав, израз „за означавање самилости и саосећања преме човеку“ јесте hesed (ср. Пост.
24, 49, Ос. 11, 8, Рута 3, 10) (Пурић, 2020, 52). Друга једна реч којом
Стари Завет означава наше појмове – љубав и волим, јесте – ahab (у
8 У свом предговору за историјско-аналитички изузетну књигу „Страх на
Западу“, Жана Делимоа, преводилац са француског и писац предговора Зоран Стојановић, каже и ово: „Источна, православна Европа, је у раздобљу које је проучавао
Делимо била поштеђена патолошког подлегања страховима који су мучили западну, католичку. Православна црква није гонила и спаљивала вештице, није састављала индексе забрањених књига, није ширила апокалиптичке страхове, нити од својих верника тражила да нездраво рију по својим греховима“ (Стојановић, у: Делимо, 2003, 16).
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Новозаветном грчком – agape), и то се односило како на световну, тако и на религиозну област живота.9
И поред тога што је, у Старом завету, вера изабраног народа Божијег била много више религија закона него што је била религија љубави, ипак се читав међусобни, и веома динамични, однос „древног
Израљиља са Живим Богом може окарактерисати као дијалог узајамне љубави који се оснива на испуњавању Закона“ (Пурић, 2020, 54).
Господ Исус Христос као оваплоћена љубав Божија
Наговештај Богооваплоћења садржан је у тзв. Протојеванђељу,
то јест у оним речима које је Бог, после човековог пада, упутио змији
као узрочнику тога пада: И још мећем непријатељство између тебе
и жене и између потомства твојега и потомства њезина, оно ће ти
на глави стајати, а ти ћеш га у пету уједати (Прва Мојсијева 3, 15).
Многобројна Месијанска пророчанства, о доласку Искупитеља
дакле, изречена су у Старом Завету, али овде ћемо навести најснажније старозаветно исповедање вере у долазак Искупитеља, и то васкрслог Искупитеља:
Али знам да је жив мој искупитељ, и да ће последњи стати над земљом. И ако се ова кожа моја и уништи, опет ћу у телу свом видети
Бога. Ја исти видећу га, и очи моје гледаће га а не друге (Јов 19, 25-27).10

Новозаветна радост започиње благом вешћу, коју анђео Гаврило
доноси девојци Марији у Назарет најављујући оно о чему су проро-

9 „Профано значење обухвата односе према лицима и стварима и често укључује еротску компоненту. Ово значење обухвата однос између мушкарца и жене, родитеља и деце, однос међу пријатељима, господара и роба, и свега што се тиче друштвених односа. Међутим, у неким случајевима значење љубави се сужава на сапатњу, саучешће, милосрђе према онима којима треба помоћ, те се стога често користи као израз Божије љубави, и као такав поприма религиозну употребу и значење“ (Топаловић, 2006, 15).
10 Блажени Јероним је о овом тако снажном старозаветном исповедању вере
у васкрсење рекао да „...још од Христових дана нико није тако отворено говорио о
васкрсењу као што је то он (Јов) говорио пре Христа“ (Manley, 1997, 347).
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ци, вековима пре тога, пророковали.11 Анђео Господњи овако благовести Пречистој:
Радуј се благодатна! Господ је с тобом, благословена си ти међу женама...Не бој се Марија! Јер си нашла благодат у Бога! И ево зачећеш
и родићеш сина, и наденућеш му име Исус. Он ће бити велики, и назваће се Син Свевишњега... Дух Свети доћи ће на тебе, и сила Свевишњега осениће те, зато и оно што ће се родити биће свето, и назваће се
Син Божији (Лука 1, 28-35).

Није ни мало случајно што Анђео Гаврило казује Дјеви Марији:
Не бој се! Читајући Свето Писмо не треба никада заборавити да је
оно Богонадахнуто. У преношењу Речи Божије људи користе свој језик. И баш због тога и ваља нагласити да свако натприродно ( hyperphysin) дешавање није истовремено и неприродно дешавање (paraphysin).12 Не казује Бог узалуд нама људима, и то сваком поколењу
људскога рода, да постоји велика разлика између Његових и наших
мисли: Јер мисли моје нису ваше мисли, нити су ваши путеви моји путеви, говори Господ (Исаија 55,8). Људским умом сагледавано, природан је био страх Дјеве Марије пред нечим непознатим и необјашњивим, али надахнута анђеоским поздравом и благом вешћу, она вером
страх претвара у љубав и пристанак да прими Реч Божију, па је тако
и могла смерно да каже: Ево слушкиње Господње, нека ми буде по речи твојој (Лука 1,38).
Када су се витлејемски пастири, у ноћи Хростовог рођења, испунили страхом великим (Лука 2,9), Анђео Господњи их, ставши међу
њих, прво ослобађа од страха говорећи:
...Не бојте се, јер вам, ево, јављам радост велику која ће бити свему
народу. Јер вам се данас роди Спас, који је Христос Господ, у граду Давидову (Лука 2, 10-11).
11 Тако пророк Исаија, седам векова пре Христа, овако наговештава рођење
Спаситеља: Ето девојка ће затрудњети и родиће сина, и наденуће му име Емануило (Исаија 7, 14).
12 „Овде лежи чудо и тајна Библије: Библија је Реч Божија на људском језику..Човечански језик не издаје нити умањује величанственост Откривења, и не
ослабљује силу Речи Божије“ (Флоровски, 2005, 140).
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И у овом догађају, дакле, видимо да је пре него што је дошла радост уследило ослобађање од страха.
У опроштајној беседи, пред Своје страдање, Христос, не без разлога, апостоле ослобађа страха указујући им на разлику која постоји
између Божијег мира и мира овога света:
Мир вам остављам, мир свој дајем вам, не дајем вам га као што свет
даје. Нека се не збуњује срце ваше и нека се не боји (Јн. 14, 27).

Потом, Спаситељ, у наставку Своје опроштајне беседе, повезује
љубав и радост, казујући ученицима и ово:
Ако заповести моје одржите остаћете у љубави мојој, као што сам
ја одржао заповести Оца мојега и остајем у љубави његовој. Ово сам
вам казао да радост моја у вама остане и радост ваша да се испуни. Ово је заповест моја: да љубите једни друге као што ја вас љубим
(Јн. 15, 10-12).

По Христовом страдању, распећу, смрти и погребењу, жене Мироносице су, победивши страх у себи, што апостолима (мушкарцима!) тада још није било могуће, кренуле ка Христовом гробу да доврше све јудејске погребне обичаје. По Лукином сведочењу оне нађоше камен одваљен од гроба. И ушавши не нађоше тело Господа Исуса (Лука 24, 2-3). Занимљиво је да се оне нису уплашиле, али су се зачудиле: И док се оне чуђаху томе, гле два човека стадоше пред њих
у блиставим хаљинама (Лука 24, 4). Та два „човека“, два анђела заправо, поставила су Мироносицама једно веома једноставно питање:
Што тражите живога међу мртвима? Није овде, него устаде (Лука
24, 5-6). О каквим то „мртвима“ говоре анђели, када Христос није сахрањен „на гробљу“ него у једном лепом зеленом врту?
Ретко ко је, међу савременим проповедницима Христа распетог и
васкрслог, ово место из Јеванђеља протумачио тако „питко“, јасно, а
истовремено и прелепо, као што је то учинио савремени руски беседник протојереј Андреј Ткачов, написавши и ово:
Како је Христос нови Адам, глава новог, спасеног човечанства, прво
је требало да га угледају женске очи. Као што су и првог Адама у рај-
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ском врту угледале очи жене-супруге. Јеванђеље у свим значајним догађајима одражава чудесне догађаје древне историје, записане у књизи Постања. Дакле, около нема никаквих мртваца. Постоји лепота врта, и жене које траже тело Новог Аадама. У овим условима, питање
Анђела добија посебан смисао: „Што тражите живога међу мртвима?“
У правом смислу речи, Христос је једини живи у читавој васељени
мртваца, између осталог и међу нама. Христос, уставши из мртвих,
више не умире, смрт више не влада Њиме (Римљанима 6,9). Зато Христос међу људима и јесте „Жив међу мртвима“ (Ткачов, 2018, 167).

Када су Апостоли чули све оно што су им Мироносице исприповедале о томе што чуше и видеше: овима се учинише њихове речи
као бунцање, и не вероваше им (Лука 24,11). Истина, Петар је отрчао до гроба, али видевши само покрове како леже: отиде чудећи се
у себи томе што се догодило (Лука 24, 12). Али тог истог дана, двојица од њих (Лука и Клеопа) су ишли из Јерусалима за Емаус, говорећи успут о свему што се тих дана догодило. И тако, док су ишли и
разговарали: приближи се и сам Исус и иђаше с њима (Лука 24,15).
Наравно, они га не познаше. Међутим, ипак су се упустили у разговор са „незнанцем“ и бејаху не мало зачуђени установивши да он
„ништа није сазнао“ о свему ономе што се у Јерусалиму збило ових
дана (Лука 24, 18). И они му тада све испричаше о Исусу Назарећанину, који беше човек пророк, Како га предадоше првосвештеници и старешине наше, и разапеше га (Лука 24, 19-20). А уз то Лука
и Клеопа, пред „незнанцем“, открише и своје не мало, рекли бисмо,
разочарање: А ми се надасмо да је он тај који ће избавити Израиља (Лука 24, 21). Па онда своме сапутнику рекоше да је ето, већ трећи дан откако се ово догоди (Лука 24, 21). А онда наставише: А запрепастише нас и неке жене, које су биле рано на гробу, па не нашавши тело његово дођоше говорећи да су виделе појаву анђела који
говораху да је он жив (Лука 24, 22-23). И не само то, него два уплашена и разочарана ученика рекоше своме сапутнику да су и „неки
од наших“ отишли на гроб и све је онако „као што и жене казаше“,
али њега не видеше (Лука 24, 24). Чувши све то, „незнанац“ им рече:
О безумни и спорога срца за веровање свега што говорише пророци
(Лука 24, 25). А онда им је све разјаснио што је у свим Писмима о
њему писано (Лука 24, 27).
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С обзиром да је већ дошло вече, Лука и Клеопа позваше, за њихове
очи још увек, незнанца да преноћи код њих и да заједно обедују. Пристао је. И када му, као госту, указаше част да „благослови хлеб“, њима
се тада, покретима тих руку, истим покретима истих руку, баш као што
упамтише да се збило и у претходни четвртак, на Тајној вечери, њима
се: отворише очи и познаше га. И он поста невидљив за њих (Лука 24,
31). Тек онда је у њима „нешто“ проговорило, па они рекоше један другоме: Не гораше ли срце наше у нама док нам говораше путем и док нам
објашњаваше Писма (Лука 24, 32)? Одмах су се вратили у Јерусалим
и испричали осталима шта би. И баш тада: док они ово говораху, и сам
Исус стаде међу њих, и рече им: Мир вам (Лука 24, 36)! Њихова прва
реакција је била – страх. А шта би друго и могло да буде? Они се уплашише и будући устрашени помислише да виде духа (Лука 24, 37). Уверивши их да је то Он, њихов Учитељ, а не „дух“, рекао им је: Видите
руке моје и ноге моје да сам ја главом, јер дух нема тела и костију (Лука
24, 39). И тек тада је у њима засијала радост: И док још не вероваху од
радости, рече им: Имате ли овде шта за јело (Лк. 24, 41)? Као да су се
тек преко једног природног поретка ствари, а ту спада и потреба за храном, Апостоли заиста уверили да је то Он, њихов Учитељ.
Све ово, до у детаље овде препричано, или пак директно наведено из Јеванђеља, ту је као својеврсни „пролог“ у веома важну реченицу 24. главе Лукиног Јеванђеља (у делу од 12. стиха), реченицу 45.
стиха. Рекавши ученицима, наиме, да је све то тако морало да се испуни што је о Њему написано у Закону Мојсијеву и у Пророцима и у
Псалмима (Лука 24, 44), Христос им Тада отвори ум да разумеју Писма (Лука 24, 45). Тај моменат је веома значајан јер наглашава место
и улогу нашега ума, како у Боготражитељству, тако још више у непрестаном обитавању у Христу и са Христом. Али ког и каквог ума? Да
ли је овде реч о чисто когнитивним способностима, или о нечем другом? Реч је о ономе о чему Апостол Павле пише Коринћанима: А ми
не примисмо духа овога света, него Духа који је од Бога, да знамо што
нам је даровано од Бога (1. Коринћанима 2, 12), а затим и ово:
А телесни човек не прима што је од Духа Божијега, јер му је лудост, и
не може да разуме, јер се то испитује духовно. Духован пак све испитује, а њега самог нико не испитује. Јер ко познаде ум Господњи да би
га поучио? А ми имамо ум Христов (1. Коринћанима 2, 14-16).
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Зато се на свакој Литургији (Св. Јована Златоустог и Св. Василија Великог) у Православној Цркви, пред читање за тај дан одређеног одељка из Јеванђеља, говори ова молитва: Запали у срцима нашим, човекољубиви Владико, непролазну светлост твога богопознања, и отвори очи ума нашег да бисмо разумели твоје еванђелске проповеди (Служебник, 1998, 83).13
Свакако да не смемо, у овом одељку, занемарити ни оно чудесно, помало загонетно, па ипак неумољиво логично јављање васкрслог Христа, када долази међу ученике улазећи кроз затворена врата. А врата су била затворена у просторији где се беху ученици његови сакупили због страха од Јудејаца (Јован 20, 19). Знајући да у њима обитава страх, Христос стаде на средину и рече им: Мир вам (Јован 20, 21). У читаву динамику се сада укључује и неверни ученик,
по имену Тома, који је одбијао да поверује све док не видим на рукама
његовим ране од клинова, и не метнем руку своју у ребра његова (Јован 20, 25). Христос, очигледно, није журио са „разуверавањем“ неверног Томе, па се Својим ученицима поново јавља тек после осам
дана. Тада је и Тома био са њима, али је и страх још увек владао над
њима и у њима, јер дође Исус када беху врата затворена (Јован 20,
26). И опет им Христос, прво, даје Свој мир! А онда, обраћајући се
директно Томи, рече му: Пружи прст свој амо и види руке моје, и пружи руку своју и метни у ребра моја и не буди неверан него веран (Јован 20, 27). Тома то ипак није учинио, него је само рекао: Господ мој
и Бог мој (Јован 20, 28).
Ово јављање је од непроцењивог значаја управо зарад равнотеже између природног и натприродног, да се послужимо изра13 Отац Георгије Флоровски нас мудро, али не мање и смело, подсећа и опомиње када каже: „Црква је, у своме трезвеноумљу, била и историјскога ума. Заједно
са излагањем вероучења, у Цркви се свагда читала Света Библија, са сасвим јасном
намером да се верни подсећају на историјску основу и позадину свога веровања и
надања“ (2005, 144). „И у самом Новом Завету морамо јасно да разликујемо његове историјске од његових пророчких аспеката. Истинска тема читаве Библије јесте
Христос и Његова Црква, а не нације и друштва, нити небо и земља... После Христа
постоји само један „народ“, хришћански род , genus Christianum – или, по древном
изразу-tertium genus (трећи род) тј. управо Црква, једини народ Божији, и ниједан
други народ не може, позивајући се на Свето Писмо, да исказује било какве претензије нити да захтева привилегије: националне разлике припадају поретку природе и
неважне су у поретку благодати“ (Исто, 146).
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зима Флоровског (2005, 144). Страх у ученицима је био природан
и разумљив. Начин како је Христос дошао међу њих, кроз затворена врата, јесте натприродан, али веома логичан. Зашто? Запитајмо
се: када би се ико од Апостола усудио да устане и да Христу отвори врата, да је Учитељ, којим случајем, дошао пред врата, закуцао
и рекао: „Ја сам, Учитељ“? Зар заборављамо да су ученици били
оковани страхом? И зато Христос на натприродан начин улази међу њих, али показујући им видне и приметне, и по Васкрсењу дакле присутне, трагове Свога страдања, Он, нека нам је дозвољено да кажемо, успоставља равнотежу између природног и натприродног. Баш као и онда када је ученике запитао да ли имају нешто
за јело (ср. Лука 24, 41).
На крају овог одељка не можемо а да се не осврнемо и на оно јављање васкрслог Христа, које се десило на мору Тиверијадском (ср.
Јован 21, 1-25). Не улазећи сада у све детаље овога јављања, веома
значајне по динамици којом су описани, задржаћемо се на томе да је
тим јављањем Христос желео да Петра врати у достојанство Апостола. Петар се свога Учитеља три пута одрекао (ср. Матеј 26, 69-75), па
га је Христос на обали Тиверијадског мора (језера заправо) три пута
питао: Симоне Јонин, љубиш ли ме више од ових?... Симоне Јонин, љубиш ли ме?... Симоне Јонин, волиш ли ме? (Јован 21, 15-17). И сваки
пут када би Петар, не без изненађења, али и жалости, одговорио: Да,
Господе, ти знаш да те волим... Да, Господе, ти знаш да те волим...
Господе, ти све знаш, ти знаш да те волим (Јован 21, 15-17), Христос
би му рекао: Напасај јагањце моје... Буди пастир оваца мојих… Напасај овце моје (Јован 21, 15-17).
Зашто је овај дијалог између Христа и Петра толико важан? Важан је јер је својим трократним исповедањем Христа, Петар поништио своје одрицање од Учитеља, о дану Христовог страдања. А
затим, овај дијалог је значајан и по томе јер Петар овде заправо веру подиже на онај ниво где би она – вера, требало да обитава у сваком ко жели да буде не тек Хришћанин, него и Христолик, он веру исповеда љубављу! Али најважнија димензија овог дијалога је
у Христовим порукама Петру, порукама о напасању стада! У овим
порукама се огледа Христова љубав, као и Његова брига, према стаду. Када помиње реч - јагањци, Христос има на уму крхкост и рањивост свих оних који ће бити не тек у Цркви, него који ће бити Цр-
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ква.14 А напасање није само задатак поверен Петру и осталим Апостолима, него свима који ће после Педесетнице слободно и радосно
служити другима, угледајући се тиме на самога Христа Који је рекао: Јер Син Човечији није дошао да му служе него да служи, и да
даде живот свој у откуп за многе (Марко 10, 45).15
Светоотачка прецизност у описима страха
Свети Оци Цркве од Истока су најделотворнији тумачи Речи Божије, јер су, пре тога, постали најоданији извршиоци највеће заповести Божије. Заповести о љубави. О љубави према Богу и према ближњем. А о тим двема заповестима Христос је рекао - да баш о њима
виси сав Закон и Пророци (Матеј 22, 40). И колико год да светоотачке речи данас некима делују застарело и „несавремено“, светоотачка прецизност у сенчењу многих стања човековог бића показује, и то
баш у ове наше дане, њихово одлично познавање како блиставих, тако
14 Свети Теофилакт Охридски, префињени изданак Византијског богословља и културе XI века, овако тумачи помињање различитих речи, тј. јагањаца (грчки - arnion) и оваца (грчки - provaton): „Приметите да постоји разлика између јагањаца и оваца. Јагањци су почетници у вери, док су овце они који су мало зрелији у
вери. Зато ће онај који воли Христа и коме су поверени и јагањци и овце, заиста напасати јагањце, пружајући им нежну бригу за почетнике, али ће бити и пастир овцама, примењујући стриктније руковођење према онима који су мало зрелији у вери. Али чак и онима који су узнапредовали у вери, потребна је понекад веома брижна и осетљива пажња, па зато Господ поучава пастире да и овце, баш као и јагањце, треба напасати“ (Blessed Theophylact, 2007, 309).
15 Навешћемо овде само један пример из двадесетог века о томе какав су истовремени одјек имале Христове речи: Нека се не збуњује срце ваше и нека се не боји (Јован 14, 27) и: Напасај јагањце моје (Јован 21, 15). У потресно исписаном животопису Светог Серафима Вирицког (упокојио се 3. априла 1949. године у селу
Вирици, недалеко од Санкт-Петербурга), Валериј Павлович Филимонов описује и
оно што се догодило крајем 1927. године у Александро-Невској Лаври у Петрограду, тада већ Лењинграду. Наиме, Архиепископ Алексеј (Симански - потоњи Патријарх московски и целе Русије) дошао је по савет духовнику Лавре о. Серафиму. Архиепископ је био не мало уплашен и збуњен очекујући хапшење и прогон због свог
племићког порекла. Упитавши о. Серафима: „Оче Серафиме, не би ли било боље
да ја ипак одем у иностранство?“, добио је овакав одговор: „Владико! А коме ћете
оставити Руску Православну Цркву? На вама је да је напасате!“ А уз то му је старац рекао и ово: „Не бојте се, сама Мајка Божија ће вас заштитити. Биће много тешких искушења али, уз Божију помоћ, издржаћете. Останите, молим Вас“ (Филимонов, 2018, 36-38).
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исто и оних тамних, па самим тим често и сакривених и неистражених, простора људске душе. Привлачност у сваком времену присутне
светоотачке савремености јесте управо у томе „јер су се (Оци) бавили стварношћу, а не идејама, јер су се бавили не само оним у шта човек може веровати, већ, пре свега, оним што је Бог учинио за човека“
(Флоровски 2005, 126). С обзиром да је не тек само тема страха, већ
и његово реално присуство у животу, било оно што је и те како притискало сваку генерацију хришћана током протеклих двадесет векова, Оци су будно стражили над разноликим пројавама страха. Осврнућемо се овде само на нека од тих прецизних сенчења којима су Свети Оци разоткривали деловање страха. Можда се највише захваљујући њима – Оцима Цркве, као претечама стварне дубинске психологије, страх, а не мржња, јавља на супротној страни од оне где је љубав.
Свети Јован Касијан, који је живео, подвизавао се и писао у четвртом и петом веку16, видео је страх као један од мотива за уклањање
од греха, па о томе пише:
Велика је разлика између онога који ватру греха гаси из страха од пакла, или пак надајући се будућој награди, и онога ко се, покренут љубављу према Богу, ужаснуто окреће од зла и нечистоте. Такав вреднује
чистоту као драгоценост јер воли и жуди за целомудреношћу. Он уопште не гледа на награду која је обећана у вечности (St. John Cassian,
1985, 146).

16 Није ни мало случајно што овај део почињемо поменом Св. Јована Касијана, као једнога од уобличитеља хришћанске Европе, с обзиром да је баш он, дошавши 415. године из Египта у Марсељ, пренео источњачку монашку традицију Египта, Сирије и Палестине на запад Европе, помогавши тиме у формирању монаштва
на Западу. Данас би, чини нам се, када се све више говори о проблемима тзв. инкултурације, спонтани и историјски повезани методи којима је Касијан доприносио инкултурацији у своме времену били не од мале користи савременом свету. Ако
ишта његове дане чини да су толико блиски нашим данима, онда је то управо „исцепканост“ о којој Браун каже и ово: „У добу све веће исцепканости, Касијан је показао да мреже преноса информација у хришћанској цркви и даље могу да премосте велике раздаљине између истока и запада и између ‘римске’ и ‘варварске’ Европе“ (Браун, 2010, 150).
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Љубав је, по Касијану, много делотворнији метод на путу уклањања од зла и греха, него што је то страх. Већ само одсуство страха
чини да је лакше не враћати се греху од којег желимо да се сачувамо:
Шта више, онај ко се држи подаље од вештог ласкања греха само зато
јер се боји, тај ће, чим се уклони препрека коју је поставио страх, вратити објекту свога избора. Дакле, он неће стећи чврст став у погледу
онога што је добро (исто, стр. 146).

Да би се човек сачувао од страха, као од подсвесног оруђа помоћу којега страсти и те како умеју да усковитлају ум, Оци су посебно
наглашавали значај љубави и будности. Љубав је, пре свега, важна јер
Бог је љубав, и који пребива у љубави, у Богу пребива и Бог у њему (1.
Јованова 4, 16). Бог је човека створио слободним, и Он жели однос из
љубави, а не из страха, или пак из користољубља. Свети Климент љубав види као неодвојиву од стазе на којој се човек спасава, јер: „Бог
може све да учини, осим да примора човека да га воли. Благодат спасава, али само у сусрету љубави“ (St. Clement, 1993, 81). Са друге
стране, Свети Исак Сирин посебно истиче значај будности, као и непрестаног силажења у себе:
Непрестано силази у себе еда би приметио која од страсти коју видиш
почиње да слаби у твоме присуству. Које су потпуно нестале и сасвим
се повукле, а које од њих су почеле да бивају све тише. С једне стране то бива услед здравља твоје душе а не услед напуштања оних ствари које те подстичу, а с друге стране јер је твој ум научио како да влада над њима (страстима), а не услед тога што им недостаје оно што им
је узрок (St. Isaak The Syrian, 1984, 331).17
17 Будност над умом укључује и обазривост према чулима, према стању тела,
али и према сећањима јер, по речима Св. Максима Исповедника: „Ум прима страсне помисли на три начина: преко чула, преко стања тела и преко сећања. Прима их
преко чула када на њих делује оно према чему имамо страст, и то онда покреће ум
на страсне помисли. Преко стања тела, када услед неуредног живота, или пак под
дејством демона, или услед болести долази до поремећеног баланса у телу и то онда покреће ум ка страсним помислима, или ка мислима против Промисла. Преко сећања, када нам се у сећању враћају сликовите представе о ономе према чему смо
били пристрасни, и тако се, на сличан начин, у уму опет покрећу страсне помисли“
(St. Maximos The Confessor, 1981, 77).
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Од оних Отаца који су се посебно бавили истраживањем страхова, дакле многих страхова, а не тек страха као јединственог осећаја, посебно треба издвојити Св. Јована Дамаскина. Многима је познат као богослов и учитељ Цркве, а посебно и као црквени песник,
химнограф, један од назаслужнијих за настанак Осмогласника, али
је Дамаскин, истовремено, био и веома деликатан у својим психолошким посматрањима. Говорећи о страховима, он их разврстава у
шест група, па тако разликује:
1) страх од „узнемирености“- услед „нечега што ће се догодити“, 2)
страх од „стида“- услед „очекивања осуде“, 3) страх од „јавне срамоте“
– услед „већ почињеног нечасног дела“, 4) страх од „пренеражености“услед „замишљања сликовитих представа“, 5) „панични страх“ – услед
„неочекиваног исхода замишљања сликовитих представа и 6) „уплашеност“, као „страх од неуспеха“ (John of Damascus, 2004, Book 2, XV, 33).18

Свакако да би овде требало нешто рећи и о најпогубнијем страху, који од настанка света и човека неминовно бива уткан у животну
свакодневицу, а то је страх од смрти. Један од најречитијих Отаца када је у питању тумачење овога страха јесте и Свети Јован Лествичник,
Игуман синајски, који је живео у шестом веку, а уснуо на почетку седмог века. Јован Лествичник, веома прецизним мислима страх од смрти види као једно од природних својстава, јер каже:
Страх од смрти јесте својство природе, које произлази од непослушности, а дрхтање пред смрћу јесте знак неокајаних грехова. Христос
се плаши смрти, али не дрхти, да јасно испољи својства две природе
(Свети Јован Лествичник, 1963, 68).
18 Међу савременим истраживачима феномена страха, свакако да би овде,
када говоримо о различитим врстама страхова, требало издвојити и Салмана Ахтара (Ahtar, 2017, 15-50), који страх (у целини) види као „дисфорично стање сниженог расположења“, али прави веома јасну разлику између страха, анксиозности и
фобија. Занимљиво је његово опажање да је фобија, на известан начин, шири осећај од страха, јер су и анксиозност и страх „присутни истовремено у склопу фобије“ (Исто, 21), мада су, закључује Ахтар „у својим чистим облицима и анксиозност
и страх сасвим другачији“(исто, стр. 21). Код савремених психоаналитичара пажњу
завређује и Лаканово (Lacan, 1997) мишљење да је, понекад, агресија један од начина психолошке одбране од страха, посебно када је страх изазван ма којим видом
раздвајања и расцепканости.
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Веома смелом анализом сећања на смрт, али и описима неосетљивости срца, која „ослепљује ум“ (Исто, 69), Синајски игуман управо
у сталном сећању на смрт види и најбољи метод којим се ослобађамо
страха од смрти: „Као што оци тврде да савршена љубав не може пасти, тако и ја мислим да је савршено сећање смрти слободно од страха“ (Исто, 69).
Међу Оцима двадесетога века, који су увек наглашавали место и
улогу љубави у животу, а као најделотворнију одбрану од свих облика страхова, свакако да треба поменути и Светог старца Порфирија
Кавсокаливита. Из његове делатне љубави према Богу свакодневно је
израстала и несебична љубав према ближњем, као што је и љубављу
према ближњем у њему све више јачала и љубав према Христу:
Љубав је изнад свега. Оно што треба да заокупља нашу пажњу, децо
моја, јесте љубав према другом човеку, јесте његова душа. Што год
да чинимо, - молитва, савет, опомена, - све чинимо са љубављу.
Без љубави од молитве нема користи, савет вређа, опомена шкоди
и упропашћује другог, који осећа да ли га волимо или не волимо и
реагује на одговарајући начин... Ближњи, ма какав да је, јесте тело од
нашега тела, јесте наш брат, а ми никоме нисмо ништа дужни осим
да љубимо једни друге, по апостолу Павлу (Римљ. 13, 8) (Сестринство
манастира Хриспопиги, 2005, 385-388).19

19 Од свих психолога савременог доба, мисаоној дубини Отаца Цркве
од Истока, у осликавању значаја и снаге љубави, највише се приближио Виктор
Франкл. Његово потресно лично искуство из проживљених патњи у Нацистичком
концентрационом логору, искуство које је највише допринело сазревању његовог
система логотерапије, имало је у своме епицентру колико вољу за смислом, толико
и љубав, коју Франкл назива „духовним чином“. Овако Франкл пише о значају љубави: „Љубав је једини начин да схватимо друго људско биће у најскривенијем језгру његове личности. Нико не може добро разумети суштину друге особе ако је не
воли. Духовни чин љубави га чини способним да уочи битне црте и особине вољене особе и шта више, да види и оно што се у њој потенцијално скрива, што још није остварено али се може остварити. Особа која воли, својом љубављу оспособљава вољену особу да оствари те прикривене могућности будећи у њој свест о ономе шта може и шта треба да постане и тако подстиче остварење тих потенцијала“
(Frankl, 1984, 114).
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Православна химнографија о победи љубави над страхом
Духовна музика Цркве Православне, ма о којој традицији да је
реч, и стихови које она одева рухом мелодија, јесте заправо певано
богословље. Певање није тек само део обредног живота Цркве, него
је пулсирајућа лепота која собом пројављује богословље и предање,
а као вазда живо присуство Педесетнице у сваком нараштају. Истина, било је међу ауторима црквених химни и оних који нису, стриктно
гледано, били богослови. Тако, на пример, Роман Слаткопојкац, чувени аутор многих Кондака, „није био аутор теолошких трактата, али је
био богослов у смислу у ком је то био преподобни Јефрем Сирин, за
њега богословствовати није значило „философирати о Богу“, него певати о Богу“ (Алфејев 2010, 110-111).
Исувише бисмо далеко отишли ако би чак и покушали да сагледамо макар тек обрисе химнографског описа сучељавања љубави и
страха у стиховима православне химнографије. Ограничићемо се зато само на неколико примера из Великопосне и Пасхалне химнографије, али и на један стих из Нисибијских песама преподобног Јефрема Сирина. У њима се најбоље види победоносни усклик Љубави, јер
Васкрсење и јесте својеврсни тријумф Љубави над пролазношћу, смрћу и трулежношћу.20
Човеку данашњице, ненавикнутом не тек на читање, већ на стрпљиво ишчитавање литургијске поезије, али зар не и поезије уопште,
многи богослужбени текстови, а већина њих је у форми стиха, могу да зазвуче као ишчезавајући ехо прохујалих времена, или пак као
улепшана форма неких древних и неразумљивих садржаја. Али вредело би покушати, барем покушати, па у химнографији Цркве видети

20 „Богослужбени текстови који су у употреби у Православној Цркви припадају оној традицији теолошке поезије која је свој израз нашла у стваралаштву преподобног Јефрема Сирина и Романа Слаткопојца. Како у делима ових аутора, тако и
у богослужбеним текстовима као основно средство изражавања јавља се језик метафоре и симбола, а нипошто језик догматских дефиниција. То никако не снижава
догматски значај богослужбених текстова, напротив, тај начин приближава ауторе
богослужбених текстова исконској интуицији хришћанства, чије је основне истине
изложио њен Оснивач – не језиком тачних теолошких дефиниција, већ језиком приче и метафоре“ (Алфејев, 2010, 127).
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и неодвојиви део Светог Предања, оног предања које, по речима Флоровског, „сапостоји“ са Светим писмом.21
Химнографија Цветне седмице, а посебно је то приметно у химнографском тону Лазареве суботе, садржи описе о томе како се, наслућујући шта ће се збити, осећала и сама смрт, као најпогубније оруђе палога анђела – Деннице. Тако у Сједалну на Јутрењу петка Цветне седмице, чују се и ове речи: Због Лазара почиње да се плаши смрт
која све прождире, која је из давнине заробила род човеков (Посни
Триод, 2017, 881).
Повезаност Старог и Новог завета има своје посебно место у химнографији Велике, или Страсне седмице. Тако се, на пример, Адамов страх из Раја обраћа у радост, о чему пева 88. стих Друге статије на Јутрењу Велике Суботе: „Уплаши се Адам када Бог хођаше по
Рају, а радује се када је у Ад сишао, Адам који је некад пао а сада подигнут (Исто, 1187).
Сам Ад (Шеол), речима химнографије, пролази кроз не мали пораз и страх, осећајући у себи присуство Онога Који дошавши по Своје све их васкрсава. Друга стихира на Господи возвах, на Велику Суботу, славослови овако:
Данас Ад стењући вапије. Разруши се моја власт, примих мртвога као
једног од умрлих. Њега више држати не могу, но губим са Њим и оне над
којима царовах. Ја имадох мртваце од века, но Овај, гле, све васкрсава.
Слава Господе, Крсту Твоме и Васкрсењу Твоме (Исто, 1216).

Стихира на Хвалитне, на Јутрењу Велике Суботе, описује од чега то дрхти Ад, осећајући у гробу присуство Сведржитеља све твари:
Данас гроб држи Онога, Који држи у руци твар. Камен покрива Онога
који врлином покрива небеса. Живот спава, а Ад дрхти, и Адам од
окова би разрешен. Слава твоме домостроју којим извршивши све
вечно упокојење даровао си нам, Боже, свесвето из мртвих Твоје
Васкрсење (Исто, 1210).
21 „Свето Писмо и Црква се не могу одвојити једно од другога нити супротстављати једно другом. Свето Писмо, то јест правилно поимање Светога Писма, јесте искључиво у Цркви, будући да њоме руководи Дух Свети (Флоровски, 2005,
465).
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Из пребогатог циклуса Пасхалних стихова, издвојићемо овде оно
што заиста представља срж Пасхалног јутрења, текст „који је у православној традицији чврсто везан за име светог Јована Златоустог –
Слово оглашенима на свету Пасху“ (Алфејев, 2010, 194):
Нико нека се не боји смрти, Јер ослободила нас је смрт Спаситељева.
Погубио ју је Власник њен. Освојио је ад сишавши у њега.
Огорчио се ад окусивши Његову плот. И предвидевши то, Исаија
Је завапио: ад се огорчио сусревши Те доле, огорчио се јер је био
Исмејан, огорчио се јер је био свргнут, огорчио се јер је био свезан.
Примио је тело, а дочекао Бога, примио је земљу – и сусрео небо,
Примио је шта је видео – и допао Ономе Кога није видео.
Смрти, где је жалац твој? Аде, где је твоја победа?
Васкрсе Христос – и ти си свргнут!
Васкрсе Христос – и пали су демони!
Васкрсе Христос- и радују се анђели!
Васкрсе Христос – и живот царује!
Васкрсе Христос – и ни једног мртвог нема у гробу!
(исто, 194)
Неколико пута овде поменусмо име преподобног Јефрема Сирина, знаменитог црквеног песника из четвртог века, па би било прикладно да овај одељак завршимо баш његовим стиховима, и то једанаестим одељком 36. Химне из циклуса Нисибијски стихови, у којима
сама смрт дрхти јер је први пут светлост засијала у шеолу:
Благословен је Онај Који ме је победио,
И Који је васкрсао мртве у славу Своју.
Смрт је окончала своју надмену беседу,
И глас Господа нашега зачу се у шеолу, и ускликнуо је Он
И провалио гробове, један за другим.
Дрхтај обузе смрт,
Јер шеол који никада не беше осветљен,
Сијањем озарише страже које уђоше да поведу мртве
У сусрет Ономе Који беше мртав, а свима живот дарова.
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Изашли су мртви, и застидели су се живи
Због онога ко је мислио да победи Дародавца живота свих.
(Исто, 275)
Једно дечије виђење љубави и слободе
Колико год се ми одрасли и наизглед зрели, али никада довољно
сазрели, трудили око несебичног давања љубави, та љубав, нажалост
веома често, има и своје сенке. А те сенке нису ништа друго до наша
надања, очекивања, а понекад и отворени захтеви од оних које „волимо“. Тако се понашајући, ми одрасли, а посебно ако за себе још и кажемо да смо „хришћани“, само доказујемо колико у баштама наших
душа још увек нису изникли цветови праве љубави, од којих један од
тих цветова треба да одише миомирисом апостолских речи о томе да
љубав не тражи своје (1. Коринћанима 13, 5).
Оно што, услед ко зна како вешто смишљених разлога, не полази за срцем нама одраслима, изгледа да много лакше, брже и лепше ниче у, још увек, неупрљаној дечијој души. И зато, хајде да сви заједно барем ослушнемо, али пажљиво ако је то могуће, ехо из дна једне детиње душе. Не, није бајка, већ је један „обичан“ исечак из наше
свакодневице. Исечак непроцењивог сјаја, који је са мном поделила
једна негдања колегиница са студија, а у деценијама после тога и веома близак пријатељ. Она је, већ одавно, бака. Као и многе друге баке
око нас, и она је особа од посебног поверења својих унука, а посебно
је то била у најранијим годинама малог Михаила. Михаило више није мали, али је његово ондашње, а желео бих да верујем – и данашње
- живљење љубави остало ако не исто, а оно барем слично оном великом извору из његове душе, управо оном извору са кога је упио речи
које су суштина ове малене истините приче. Наш јунак, мали Михаило, када му је било четири и по године, поверио је својој баки да се заљубио у једну Сању из вртића. И тако је бака, из дана у дан, пратила
све јаче откуцаје Михаиловог срца, откуцаје који би свој траг добијали у руменилу његових образа, баш сваки пут када би се, између њега
и његове баке, коју је звао- Баки, повео поверљиви разговор о свему
што је Сања рекла, урадила, како га је погледала, како је загризла сендвич итд. А онда, једнога дана, Михаило се сав снужден вратио из вртића и одмах је дотрчао својој баки да прво, и једино, са њом подели
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своју, тада, највећу тугу и бол. – Шта је Михаило -, упитала га је бака. – Зашто си тако тужан данас? – Замисли Баки, ма замисли, молим
те, Сања и ја више нећемо ићи у исти вртић. – А зашто? – упитала је
изненађено бака. – Њени тата и мама су решили да се преселе у други
део Београда, па ће тамо негде, далеко од мене, ићи и у неки нови вртић- . Да би, колико толико, отопила велике санте леда које су већ опколиле Михаилово срце, бака је покушала да полу шаљиво, а изгледа
и веома озбиљно, изведе ту ствар „на чистац“, па је упитала унука: А добро Михаило, па зар се око нечег тако важног не питаш и ти? Не
могу они тек тако одједном да се реше на селидбу, спакују ствари и
оду -. Није бака ни завршила све што је хтела да каже, а Михаило је,
истина – са сузицама у очима, прекину и тужно, али мирно, рече: - А
не, Баки! Када се воли, онда мора да се пусти!- Бака као да није добро чула те речи, па је упитала унука: - Шта си то рекао? - Добро си
чула Баки: Када се воли, онда мора да се пусти!
„Од чега страх страхује? Само од љубави!“
(Свети Владика Николај)
Некоме можда чудан, али мени веома прикладан наслов за оно
што следи, а
Уместо закључка
Пре осамнаест година, било је то 2003. године, служио сам Опело једној баба Милици, у нашем новом храму у Ленсингу. Бака Милица је поживела деведесет и три године. У Америку је дошла тек
неких пар година пре своје смрти, еда би последње године живота
провела близу својих синова и својих унука. Живела је код једног од
својих синова и његове породице. Током Опела пажњу ми је привукао један веома чудан предмет, једно, мени тада, „непознато нешто“
а што је баба Милица држала међу прстима својих скрштених и избораних старачких руку. Прво сам помислио да је то марамица, знајући за обичај у нашем народу да се старијим женама, о дану сахране,у руке, а заправо међу прсте, стави чиста бела марамица. Тај обичај није без разлога, јер наше баке су, присетите се само, увек уз себе имале чисту белу марамицу. Па ако би кинуле, или се пак зака-
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шљале, оне би марамицу ставиле преко својих уста и нико око њих
не би био „заражен“. Зар нису наше баке биле много мудрије од многих од нас, данас замаскираних? И то пред најездом вируса страха!
О не, нема овде неспоразума! Наше баке су много, али много више
водиле рачуна о хигијени од нас који просто не знамо куд даље да
се денемо у још неистраженим просторима свеприсутне стерилности. Не верујете? Ево доказа: па рекох вам да су наше баке уз себе
увек имале чисту, да, да – чисту белу марамицу. За разлику од многих међу нама, који би слободно могли да се пријаве на такмичење
које се, мада још није „званично“ проглашено за такмичење, већ више од годину дана одржава, наиме - надметање у што дужем ношењу једне исте маске.
Вођен, признајем, знатижељом, а збуњен не баш чисто белом бојом марамице између прстију баба Милице, као и веома неправилним
обликом те „марамице“, која ми је, па јесте, не тек деловала, него је
и била налик нечем изгужваном, ја се реших да опипам „то нешто“.
Али како? У једном моменту, док сам, изговарајући Јектенију за покојне, стајао сасвим близу сандука у коме је лежала баба Милица са
„тим нечим“ међу прстима, ја сам, осењујући тело покојнице Часним
Крстом, са два прста десне руке додирнуо „то нешто“ и у трену остао
слеђен. Баш тако. На кратко прекинух Опело и приђох мом вршњаку
Марку, унуку баке Милице, који је стајао у првом реду. Само сам почео упитну реченицу: - Марко, да ли је оно -? И не сачекавши да завршим питање, Марко је, свакако читајући занемелост из мојих очију,
само климнуо главом и рекао: - Да оче, то је камен. Камен наше куће
из Далмације. Једино што је остало од куће и једино што је баба понела са собом у Нови свет.
Чувши то и уверивши се да је то заиста био камен далматинског
крша, а заправо непроцењива драгоценост која је баба Милицу увек
подсећала на речи: Господ даде, Господ узе, да је благословено име Господње (Јов 1, 21), ја сам, у себи, потпуно изменио и редослед и садржај онога о чему сам се спремао да проповедам на том Опелу. И заиста, сваку моју реч.. не, не моју, него сваку реч коју сам чуо да је излазила из мојих уста, сваку ту реч клесао је камен у рукама покојне баке Милице. И говорих тада о њој, о баки Милици као камену темељцу једне старе српске породице, али и као о камену крајпуташу непрекидне историје српских страдања и из њих изниклих сеоба.
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Све време док сам говорио имао сам у себи неки чудан осећај да
нешто, ипак, није на своме месту. Али шта? И пред сам крај проповеди, ја схватих шта није на своме месту. Било је то лице баке Милице. Лице какво она никада, али никада у своме животу у огледалу, док
је косе плела, није видела. Лице нашминкано, напудерисано, усне накарминисане, коса напирлатана и све остало по патолошким рецидивима холивудског страха од смрти и америчке опседнутости „лепотом“. Да, све је то део „нове вере“ Новога света, да покојник и тада,
то јест – нарочито тада – у сандуку, мора да изгледа „савршено“. Погребник, да не употребим еуфемизам Funeral director, је ту да удовољи свим захтевима породице покојника/покојнице, а у вези са изгледом тела у сандуку.
Пред сам крај проповеди, сишао сам са солеје22, спонтано извадивши своју чисту белу марамицу из џепа и овако се обратио присутнима:
Када сте, сви ви, баба Милицина децо, снаје, унуци, а и ви - остала браћо и сестре, када сте било коју од наших старица и бака видели
да су нашминкане, накарминисане, са напирлатаном косом? Да је ово
моја бака, а јесте по много чему и моја, као што сам и ја њен, ја бих
сада, не, не ја бих, него – ја ћу сада да урадим оно што би и свако од
вас требало да пожели да уради овога часа.
Схватили су у трену. Осетили су. Први је пришао Марко са својом марамицом, па Јован са својом, Маркова жена Нада, Јованова Ружа, па снаја Стана и даље редом- сви су они пришли и са сузама у очима, заједно са мном, брисали пудер и осталу шминку, као и кармин са
лица баке Милице. Спазивши пар старијих жена, које су биле убрађене у мараме, као и све наше старице у Староме крају, пришао сам
једној од њих и замолио је да скине своју мараму да би је ставили баки Милици на главу, да би на онај свет отишла, што но кажу - „како
Бог заповеда“.
После Опела у храму и погреба на гробљу, опет ми је пришао
Марко и наставио причу о камену. – Знате оче, муку смо мучили са
тим каменом и нашом баба Милицом. Никако да се растави од њега.
– Због чега то чуваш баба?-питали би је без престанка. – Зар камен са
камена и овде у Америци на онај крш да те подсећа, на крш и на стра22 Узвишен простор који брод храма, такозвани наос, повезује са иконостасом и олтаром.
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дање? А баба би - рекао је Марко - само мирно одмахивала руком и
говорила: - Ништа ви не знате. То је камен љубави! Камен који чува
од страха! Камен вере! – Шта причаш баба? Каква љубав, када су све
срушили и све истерали из те лијепе њихове? - А бака Милица би нас
само погледала и опет рекла - Ништа ви не знате! Да, да, камен љубави је то. Па кажите ви мени, који „све знате“, зар то није камен љубави, када је на њему стајала кућа у којој вам се и прађед и ђед и отац,
а у којој сте се и ви родили? Толико рађања без Бога и без љубави не
бива! Зар вас сваки камен те куће, од које је остао само овај један који уз себе имам, не чува од страха? Да не погрешите! Да коме зло не
учините! Да се, не дај Боже, не би завадили међу собом! Зар на том
камену нисмо Славу славили и бадњаке палили?
Плакао је Марко док ми је то причао, а плакао сам и ја слушајући га..
Да ли се заиста треба питати – Како то љубављу постајемо, а
страхом нестајемо? Зар нисмо баш ту животну лекцију учили, а надам се – и научили, од наших прабаба, баба и мајки?
Богу хвала на таквим бакама и мајкама, које нас, што марамицом,
што каменом, а понајвише љубављу и вером у себи, подигоше и лик
Божији у нама учврстише. И ко онда да не понови речи: Смрти, где
ти је жалац? Аде, где ти је победа?
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WE EXIST BY LOVE,
WE DISAPPEAR BY FEAR
Summary
The first confrontation of love and fear is found on the initial pages of the Holy
Scriptures, in a conversation between God and Adam, after the original sin. This work
demonstrates the existence of a rather picturesque dynamic of the relationship of love
and fear, through Biblical examples, of which the example of Job is of particular significance. The Lord Jesus Christ, as love incarnate, is certainly a central figure in the very
polyphonic relationship of love and fear, but is a figure that, for all who wish to be Christlike, relieves fear not through philosophical theories, but rather through the power of His
love. In this paper, particular attention is paid to the appearances of the Risen Christ to
the Myrrh-bearing Women and the Apostles. With the breath of His love, Christ sets them
all free. That same love did the Saints breathe, and the Holy Fathers write of, illuminated by the light of Christ, and removed – through the ascetic experience – fear of suffering,
sickness, and the fear of death. Particular attention in this work is given to the preponderance or love in relation to fear, poetically expressed through the hymnography of the Orthodox Church. In the text of this work are also interwoven two examples which illustrate
that There is no fear in love; but perfect love casteth out fear (1 Jn. 4:18).
Keywords: God, love, joy, fear, Holy Scriptures, Sacred Tradition, Saints, Holy Fathers, life, illness, suffering, death.
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LJUBAV I STRAH U RELIGIJSKOM VASPITANJU
Rezime
Ljubav i strah su dve stvaralačke i pokretačke snage rađanja, razvoja i čuvanja života. Najveća vrednost jeste život, život kao datost koja se prenosi s generacije na generaciju. Čovek u potrazi za smislom života upoznaje sebe kao biće koje se menja i razvija i
u isto vreme traga za spoznajom onoga od koga je potekao – on kao pojedinac, i svet kao
oblik postojanja dostupan ljudskoj spoznaji. Na tom putu povezivanja karika lanca roditeljstva dolazi se do Boga koji je sve stvorio i iz koga sve ishodi. Istraživanja pokazuju da
većina ljudi veruje u Boga i da mu pridaje osobine i oca i majke, osobine koje ulivaju mir
i poverenje, ali i osobine koje ih plaše a povezane su sa strahom, krivicom, stidom. U radu je posebna pažnja posvećena porodici i razvijanju vere ali i straha od Boga, te kako
se u empirijskim istraživanjima ispituju manifestacije vere i straha u svakodnevnom životu vernika. Galupova istraživanja daju posebnu osnovu za razumevanje problema pojma
Boga i ta istraživanja će biti prikazana u radu.
Ključne reči: ljubav, strah, Bog, otac, majka, opraštanje, kažnjavanje.

Uvod
Ne budi mi strah, ti si utočište moje u zlu.
Jeremija 17 : 17.

Budući da već više od godinu dana živimo u jednom neobičnom, globalnom pandemijskom strahu koji je pokrenut pojavom novog virusa i njegovih mutacija, u strahu koji je podgrejavan svakodnevnim izveštavanjem
o širenju zaraze, a ponajviše o broju umiranja na svakodnevnom lokalnom
i globalnom nivou, nameće mi se potreba da prvo razmišljam o strahu od
smrti i o religiji. Izgleda da ovo vreme pretenduje da problem života i smrti poveri medicini umesto religiji i porodici.
Lekari i zdravstveni radnici savremeni su sveštenici nove svetovne religije koja ima globalni karakter, te je preuzela prirodni poredak rađanja i
umiranja i preselila ga u zdravstvene institucije. Moć zastrašivanja od bolesti i smrti, kao i moć davanja nade u ozdravljenje i život, sada je u ru1 Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, zoricakuburic@gmail.com
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kama medicine i farmacije. I kao što je politika znala da upotrebi religiju za neke političke ciljeve, tako se danas događa da se medicina koristi i
u političke i u ekonomske svrhe kada je reč o sintetičkim lekovima i vakcinama. Takvoj pojavi suprotstavljaju se stručnjaci koji imaju teistički pogled na svet i veruju da je Bog stvorio ovaj svet i čoveka, odbacujući pritom verovanje da je svet nastao evolucijom. Time veći značaj pridaju prirodnoj medicini i propagiraju je takođe u formi nove religioznosti (Kuburić, 2018a; Kuburić, 2019).
Da pojava obogotvorenja medicine i lekara i očekivanje da im se bespogovorno veruje nisu odskora ukazuje nam zapažanje Aleksandre Pavićević o medicini kao novoj svetovnoj religiji u knjizi Vreme (bez) smrti,
Predstave o smrti u Srbiji 19–21. veka:
„Paradoksalno, iako u smrti vidi isključivo fiziološku činjenicu, medicina implicitno manipuliše osećanjem besmrtnosti, postajući tako svojevrsna svetovna religija, sa do sada najvećim brojem poklonika. Lekovi,
eliksiri i najnovija dostignuća, te realna činjenica produženja ljudskog veka u poslednjih dvestotinak godina ubedljivo podržavaju ovu spasiteljsku
misiju medicinske nauke, čija glavna moć leži u iluziji da se smrt nalazi u
njenim rukama“ (Pavićević, 2010 : 241).
Sen Simon, kao osnivač sociologije, zastupao je tezu da nova, pozitivna nauka mora doći na mesto tradicionalne religije. Ogist Kont je smatrao
da bi religija trebalo da bude zamenjena naukom, sociologijom, a sociolozi bi trebalo da predvode čovečanstvo na putu u bolju budućnost. Dizajnirao je i odeću koju bi trebalo da nose pripadnici sociološkog sveštenstva,
smislio je obredni sistem ove religije i osnovao Pozitivističku crkvu nadajući se konačnom oslobođenju od religije (Filipović, 2005).
U ovom trenutku društvenog razvoja na sceni su umesto sociologa,
kako se očekivalo, stupili zdravstveni radnici, a skafanderi, maske, viziri
zaista postali posebna odeća novog sveštenstva. U predviđanju budućnosti
često se koriste statističke metode, te se na osnovu podataka iz sadašnjosti
predviđaju perspektive za razvoj ispitivane pojave u budućnosti. Tako vidimo da se nauka dobro utemeljila u svetovnoj religioznosti. Ipak, paralelno pored svetovnog opstaje i „sveto“.
U ovom radu želim da se bavim pre svega religijskim strahom. No,
pre nego što se pozovem na savremena empirijska istraživanja koja ukazuju kuda vodi religijski strah, podsetiću na istraživanja koja razotkrivaju
manipulacije strahom u politici. U knjizi Vojina Dimitrijevića (1984) Stra-
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hovlada, u predgovoru drugom izdanju (1997), autor iskazuje veru u konačno oslobođenje od straha, što se, nažalost, nije dogodilo. Naprotiv, vladanje putem izazivanja straha i strepnje kao političko sredstvo usavršilo se
i umnožilo do globalnih razmera.
Strah
Strah kao osnovna emocija je prirodna pojava. Međutim, zloupotreba
straha je manipulacija kojom se ostvaruju neki tuđi ciljevi. Razliku između „normalnog“ i „izmanipulisanog“ straha možemo prepoznati po tome
što normalni strah predstavlja koristan odbrambeni odgovor kako za pojedinca tako i za društvo, jer ih po pravilu osposobljava da se pred mogućim opasnostima brane. Difuzni strah je pak jalova strepnja za onoga ko
ga oseća, jer ne usmerava i ne mobiliše – takav strah ga uništava (Dimitrijević, 2016 : 159).
Ako se pitamo kako nastaje patologija straha, jedan od odgovora leži u iracionalnom uverenju da je strah moguće savladati jedino ako čovek
ima apsolutnu moć, to jest svemoć. Tako uplašeni počinju da vladaju drugim ljudima da bi ublažili vlastiti strah. Budući da je čoveku nemoguće da
bude svemoćan, te da je nemoguće ukloniti sve opasnosti i postići potpunu sigurnost, čovek upada u začarani krug. U tom začaranom krugu vrte
se i žrtve i nasilnici.
Da paradoks bude veći, nasilnici koji vladaju strahom, apsolutizacijom sopstvene moći, očekuju još i ljubav, ali pošto nisu sigurni da li je ljubav iskrena ili licemerna, oni razvijaju emociju besa, te se krug nasilja nastavlja. Strah je sredstvo kontrole, sredstvo pokornosti, sredstvo kojim se
ukida sloboda. Vojin Dimitrijević prepoznaje naopaku verziju odnosa straha i ljubavi:
„Totalitarni režim nije zadovoljan time što ga podanici poštuju i što
mu se pokoravaju: on traži da ga oni bezgranično vole i tu ljubav hoće da
postigne strahom. Nemoć prinude da izazove više od pokornosti, neprikladnost sile da osvoji srce i dušu, osnovni je paradoks nasilja. Kao što
je bes mučitelja izazvan time što nikada ne zna da li je nanetim bolom
nagnao mučenoga da mu kaže pravu ili samo simuliranu misao; kao što inkvizitor nije znao je li na onaj svet poslao nekoga ko se iskreno ili lažno
pokajao i preobratio, tako i totalitarist ne zna jesu li pokazani znaci ljubavi, oduševljenja i obožavanja stvarni ili prividni. Raspolaganje ogromnom
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fizičkom moći, uz istovremenu svest da je ona ograničena, a u oblasti najvažnijoj za njenog nosioca nemoćna, ne izaziva ni rezignaciju ni odustajanje, već novi bes“ (Dimitrijević, 2016:143).
Indukovane emocije igraju značajnu ulogu u osećanju sigurnosti ili
nesigurnosti a potom i na kognitivni stil rešavanja problema. Ljudi koji
hronično osećaju nesigurnost više su skloni sistematskoj analitičkoj obradi informacija nego ljudi koji se osećaju sigurnim. Emocije kao što su sreća, zadovoljstvo i ljutnja proizvode osećaj sigurnosti, te ispitanici kod kojih su indukovane emocije povezane sa sigurnošću imaju više vere u svoja
predviđanja budućnosti, dok emocije straha, brige, iznenađenja, nade i tuge stvaraju osećanje nesigurnosti (Tiedens & Linton, 2001).
Emocije koje se neguju u porodičnom vaspitanju i emotivna klima koja vlada u porodici značajno utiču na decu i njihovo osećanje prihvaćenosti i odbačenosti, kao i na postignuće u životu. Pozitivne emocije razvijaju kreativnost, kognitivnu fleksibilnost, otvorenost prema novim iskustvima i informacijama. Osećanje prihvaćenosti doprinosi psihičkoj stabilnosti i poverenju kako u sebe tako i druge. Osećanje odbačenosti, strah, sukobi u porodici i vaspitni postupci bazirani na sprečavanju nasuprot podsticanju izazivaju pak neprijatna osećanja, frustracije, strah i ljutnju, što izaziva nepoverenje i utiče na razvijanje psihičkih smetnji (Kuburić, 2009).
Strah je emocija koja podstiče ljude da u budućnosti vide loše ishode
i vodi ih u pesimizam. Emocija straha vodi i u pasivnost, neaktivnost, te je
zato lakše manipulisati sa indukovanim strahom. Strah se javlja u situacijama velike neizvesnosti i slabog osećaja kontrole. Nasuprot strahu, ljutnja i bes imaju suprotno dejstvo: pokreću na akciju i daju veću dozu optimizma u budućim ishodima. Često se događa da se strah, pa i tuga, pretvore u ljutnju, čak i u stanje besa, posebno ako se bes doživi kao pravedni bes koji vraća osećanje moći.
Sećam se dok sam bila dete, moj ujak, tadašnji student prava, pričao
mi je kako postoji projekat u kome se radi na formiranju čoveka bez emocija. Pitanje je da li su takvi ljudi proizvod nekog genetskog inžinjeringa
ili prirodne „nadarenosti“. Kasnije sam čitala da zaista ima ljudi koji su netalentovani za emocije, poput daltonista koji ne razlikuju boje, te da takve
osobe imaju i druge probleme, da ne umeju da procene šta je rizično, da nisu sposobni da odlože zadovoljstvo, da im planiranje budućnosti ne ide od
ruke i da nisu u stanju da nešto nauče iz prethodnog iskustva. U tom kontekstu značajno je istraživanje na pacijentima koji nisu bili u stanju da ose-
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ćaju emocije. Zaključak tog istraživanja je da takvi ljudi ne mogu ni da donose odluke (Bechara & Damasio, 2005). To znači da su emocije neophodne u odlučivanju, te da emocije nisu suprotstavljene razumu. One su samo
neposredne u proračunavanju i brže u intuitivnom procenjivanju i odlučivanju od kognitivnog.
Značaj emocija za međuljudske odnose je veoma velik. Empatija kao
sposobnost uživljavanja u tuđa osećanja može se prepoznati već kod dece
i njihovog odnosa prema lutkama, u ponašanju koje ih tretira kao da su žive. Međutim, ostaje pitanje da li oni koji muče životinje imaju potpuno odsustvo uživljavanja u osećanja drugih ili pak imaju namerno uživljavanje
u strah i bolove drugog. Ta vrsta psihopatije ili sociopatije sve više postaje
predmet interesovanja. Adler smatra da se takvi ljudi interesuju za beznačajne stvari i misle samo na sebe. Nedostatak uživljavanja vodi do odbijanja svake saradnje sa drugima (Adler, 1984).
Anka Matić (1954) piše da dovođenje dece u neugodnu situaciju i izazivanje straha nije dobra navika. Ponašanje roditelja koje navodi kao negativno jeste kada se oni zabavljaju sa malim detetom na taj način što ga bace povrh sebe, a zatim dočekuju na ruke. Bledilo dečijeg lica i ukočeni pogled govore jasno o njegovom strahu zbog gubitka ravnoteže i nesigurnog
položaja. Smeh, kad se dete ponovo nađe u rukama odraslih, samo je izraz
njegove ponovno nađene sigurnosti. Nažalost, taj smeh daje podsticaj odraslima da decu ponovo stavljaju u neugodnu situaciju. Gledala sam mnogo puta kako roditelji, posebno očevi puni osećanja moći i sigurnosti u sebe, bacaju dete uvis. Međutim, sećam se da sam davno u nekom udžbeniku iz medicine pročitala da bacanje deteta uvis nije dobro za dečiji mozak
zbog toga što se poremeti dotok krvi u mozak, što može dovesti do njegovog oštećenja.
Strah kod dece može imati pozitivnu ulogu, jer ih upozorava na opreznost. Međutim, to svakako ne znači da dete treba vaspitavati u strahu. Naprotiv, naglašava Anka Matić (1954), dete treba oslobađati od svakog nepotrebnog straha koji može delovati kao kočnica njegovom razvoju i formirati u njemu plašljivu i nesigurnu ličnost. Naročito je opasan sputavajući strah koji koči dečiju aktivnost, sputava njegovu volju, elan i inicijativu.
Strah može dovesti do poremećaja u govoru i do mucanja. Nepotrebno zastrašivanje pretnjama je takođe rizično za psihičko zdravlje dece. Mnogim
roditeljima ne manjka „kreativnost” u izmišljanju zastrašujućih situacija –
plaše decu različitim životinjama, stvarima, situacijama. Štetno je razvija-
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ti kod dece strah od vila, vukodlaka, hladnih i mračnih podruma, samoće,
kao i teranjem od roditelja, plašenjem deteta da će ga prodati… Zastrašivanje, pretnje i same kazne koje izazivaju strah ne samo da nemaju vaspitno
dejstvo već su štetne za razvoj deteta, jer je nervni sistem još nedovoljno
razvijen da bi dete razlikovalo ono što je moguće od onog što je nemoguće.
Dakle, strahovlada nije dobra ni u porodici niti u politici. Svaka pedagoška sila može dovesti samo do neuspeha. Osnovni princip vaspitanja jeste da se dete od početka navikava na nešto od čega se ne treba plašiti, kao
što je na primer strah od mraka. Dete treba učiti da savladava strahove razvijanjem njegovih veština i spretnosti, jačanjem samopouzdanja. Ako dete već ima strah, uobičajen postupak oslobađanja od tog nepotrebnog straha pred nečim jeste da ga dovodimo u slične situacije i nastojimo da razvijemo kod njega u tim situacijama prijatno osećanje (Matić, 1954).
Izgleda da sve potiče od porodice. Potom se strahovi umnožavaju u
školi, pa i u crkvi umesto da se rasplašuju. U svojoj doktorskoj disertaciji Nikola Jović (2020) istražuje kako emocije utiču na proces donošenja
političkih odluka i iznosi nekoliko značajnih nalaza: da emocije utiču na
aspekt odlučivanja koji nazivamo procenjivanje; da emocije utiču i na procenu rizika i na izbor rizičnih opcija ako su pod uticajem ljutnje i tuge; da
emocije tuge, ljutnje i straha podstiču ispitanike da narušavaju doslednost
preferencija, pojačavajući efekat refleksije; u procesu pregovaranja emocija ljutnje podstiče ispitanike da budu fokusirani na sebe i maksimalizaciju
sopstvenih dobitaka. Značajno pitanje koje je bilo predmet istraživanja jeste da li je ljudima više stalo do slobode ili do sigurnosti. Autor zaključuje
da ukoliko je ispitanik srećan, onda će preferencija slobode biti primarna.
„Podaci iz studije pokazuju da su donosioci političkih odluka pod uticajem ljutnje i straha mnogo više skloni da moralnost procenjuju na osnovu principa pripadnosti naciji nego ispitanici koji se nalaze pod uticajem
tuge i sreće. Ovaj nalaz je posebno značajan i može se primeniti u situacijama u kojima je potrebno rešavati etničke probleme koji unutar sebe sadrže fundamentalne moralne dileme“ (Jović, 2020 : 176).
Ovaj podatak rečito govori o prirodi etničkih i verskih sukoba, kao i
ratovima na prostoru Balkana. Jasno je da je politika izazivanja straha i besa bila na snazi i u poslednjim sukobima u Bosni i Hercegovini. Retorika
podgrejavanja straha ne jenjava kao ni versko-nacionalna homogenizacija,
čime se normalizacija života i proces pomirenja na ovim prostorima otežavaju (Kuburić i Zotova, 2019).
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U religijskom kontekstu, u Bibliji, odnos ljubavi i straha je obrnuto
postavljen. Ljubav je dominantna sila, moć kojoj nije potreban strah. Ljubav se prvo pokazuje, pa se potom prima. Ljubav proizlazi iz odnosa slobode, kao i moralnost. Apostol Jovan je zapisao:
„I mi poznasmo i vjerovasmo ljubav koju Bog ima k nama. Bog je ljubav, i koji stoji u ljubavi, u Bogu stoji i Bog u njemu stoji. Tijem se ljubav
u nama savršuje da imamo slobodu na dan sudni; jer kao što je on i mi smo
na svijetu ovom. U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah
napolje; jer strah ima muku. A ko se boji nije savršen u ljubavi“ (1. Jovanova 4, 16–18).
Prva porodica
Strah od smrti predstavlja bazični strah i senku bazičnog poverenja. I
odmah posle nastanka života u spisima monoteističkih religija pojavljuje
se pitanje smrti, koje je u svom početku imalo uslovni karakter.
U Edemskom vrtu prva zapovest je bila data muškarcu i ženi koji su
stvoreni po obličju Božijem: „I blagoslovi ih Bog, i reče im Bog: rađajte
se i množite se i napunite zemlju, i vladajte njom, i budite gospodari od riba morskih i od ptica nebeskih i od svega zverinja što se miče po zemlji“
(1. Moj. 1, 28). Poruka života koji se nastavlja s generacije na generaciju.
Bilo da je reč o bukvalnom ili metaforičkom značenju, poruka je jasna. Život je vrednost od Boga data sa hijerarhijskim ustrojstvom, od Boga ka čoveku koji je imao ulogu održavanja i očuvanja celokupne prirode.
Najava moguće smrti bila je samo upozorenje: „I zaprijeti Gospod Bog čovjeku govoreći: jedi slobodno sa svakog drveta u vrtu; Ali s drveta od znanja dobra i zla, s njega ne jedi; jer u koji dan okusiš s njega, umrijećeš“ (1.
Moj. 2, 16–17). Opasnost koja je označavala granicu bila je spoznaja zla. I
ono se dogodilo u danu kada su im se „oči otvorile“ (1. Moj. 3, 5). A drvo
života postalo je zabranjeno za čoveka (1. Moj. 3, 24).
Prva porodica u biblijskom kontekstu dogodila se s ove strane, posle
izlaska iz Raja. I tu je bilo prvo rođenje (1. Moj. 4, 1), prve ljubavi roditelja prema deci i prve ljubomore koja je dovela do prvog ubistva čiji su
motivi bili i verske prirode (1. Moj. 4, 3–8). Prvo ubistvo dogodilo se kao
vid porodičnog nasilja, i prva smrt nije bila prirodna, već nasilna kao bratoubistvo: „Tada reče Gospod Kajinu: gdje ti je brat Avelj? A on odgovori: ne znam; zar sam ja čuvar brata svojega? A Bog reče: šta učini! glas kr-
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vi brata tvojega viče sa zemlje k meni. I sada, da si proklet na zemlji, koja
je otvorila usta svoja da primi krv brata tvojega iz ruke tvoje. Kad zemlju
uzradiš, neće ti više davati blaga svojega. Bićeš potukač i bjegunac na zemlji. A Kajin reče Gospodu: krivica je moja velika da mi se ne može oprostiti“ (1. Moj. 4, 9-13).
Na prvim stranicama Biblije čitamo da su se na samom početku nastanka sveta dogodile i prve laži i prva neposlušnost i prvo prokletstvo.
Kazna za preživelog Kaina nije bila smrtna kazna niti „oko za oko, zub za
zub“, već život begunca koji će nositi svoju krivicu i svoj strah. Možda se
tada pojavio i prvi strah od života. Kajin konstatuje: „Evo me tjeraš danas
iz ove zemlje da se krijem ispred tebe, i da se skitam i potucam po zemlji,
pa će me ubiti ko me udesi“ (1. Moj. 4, 14). Ključna reč o kojoj želim da
u ovom radu govorim proizlazi iz ovog stiha u kome Kajin rezimira svoj
budući život kao život skrivanja od Boga. I Kainov otac Adam, spoznavši svoju golotinju, skrivao se od Boga osetivši prvi strah: „A Gospod viknu Adama i reče mu: gdje si? A on reče: čuh glas tvoj u vrtu, pa se poplaših, jer sam go, te se sakrih“ (1. Moj. 3, 9-10).
Pitanje koje se javlja već na početku Biblije nije pitanje da li postoji
Bog, već kakav je Bog. Kako razumeti Boga koji ne prima Kainovu žrtvu?
Kako razumeti svemogućeg Boga koji dozvoljava nevine žrtve? Da li je to
isti Bog? S jedne strane je Bog koji šalje Mesiju, Bog ljubavi koji je toliko
voleo svet da je dao sina svog da u njemu strada kako bi učinio put spasenja mogućim (Jovan 3, 16). S druge strane, predstavljen je Bog koji izaziva krivicu, kažnjava, sveti se i zastrašuje svojim prisustvom. Šta je to što
čini razliku između ove dve predstave o Bogu? Prvi odgovor pronalazimo
već u dijalogu između Boga i Kaina koji se dogodio pre Kainovog zločina prema bratu. Kain je dobio savet, dobio je jasnu predstavu o tome šta je
dobro a šta zlo: „Nećeš li biti mio, kad dobro činiš? a kad ne činiš dobro,
grijeh je na vratima. A volja je njegova pod tvojom vlašću, i ti si mu stariji“ (1. Moj. 4, 7).
Bila je to prva biološka porodica koja je utemeljila sudbinu sveta. Svi
potencijali su se postepeno realizovali u bezbrojnim varijacijama postojanja individualnosti. U isto vreme čovek je imao priliku da testira svoju slobodu opredeljujući se da čini dobro sebi i drugima ili pak da se prepušta
grehu, znajući unapred da tako postaje gubitnik.
Pitanje čovekove slobode pred životom, pred samim sobom i pred
Bogom jeste moćno pitanje koje ukazuje na vrednost slobode i na moć čo-
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veka da iz te slobode izabere dobro ili zlo. I kao da je od samog početka
tako predstavljen odnos između Boga i čoveka – kao odnos poverenja koji se bazira na slobodi izbora svakog pojedinca. Eva je prva povukla potez izbora i pokazala da nije starija pred iskušenjem, pred izazovima saznanja, pred vlastitom radoznalošću. Adam je krenuo istim putem, putem
udaljavanja od Boga, svesno birajući ljubav i ženu koju voli. Na tom putu slobodnog izbora između činjenja dobra ili nečinjenja dobra koje otvara vrata zlu – stoji svaki pojedinac iznova. Poruka svetih spisa jeste poruka slobode iz koje je svako pozvan da čini dobro, da bude aktivan u vlastitoj odgovornosti pred svojim životom, pred životom svog brata, pred životom prirode koja mu je poverena. Pasivan odnos je već po sebi pristajanje na put nemilosti.
Ako je ovako bilo na početku nastanka sveta, kakva je situacija danas
u svesti pojedinaca koji su civilizacijski nekoliko milenijuma daleko od
zapisane objave monoteizma? O tome upravo želim da razmišljam konsultujući pritom omiljene autore, imajući u vidu i rezultate empirijskih istraživanja iz kojih želim da izvučemo zaključak.
Duhovno roditeljstvo
Razmišljajući o Avramu, za koga se kaže da je otac vere, i o njegovoj
porodici, zaključujem da je vera stvar pojedinca – ne porodice ili čitave zajednice. Vera je lični odnos poverenja prema Bogu. Novozavetna definicija vere glasi: „Vjera je pak tvrdo čekanje onoga čemu se nadamo, i dokazivanje onoga što ne vidimo“ (Jev. 11, 1). Novozavetno razumevanje Kaina
i Avelja iskazano je u terminima vere: „Vjerom prinese Avelj Bogu veću
žrtvu nego Kain, kroz koju dobi svjedočanstvo da je pravednik, kad Bog
posvjedoči za dare njegove; i kroz nju on mrtav još govori“ (Jev. 11, 4).
Kako to da krv pravednika još govori? Odgovor sam pronašla u Hristovim rečima kritike onih koji proganjaju: „Zato evo ja ću k vama poslati proroke i premudre i književnike; i vi ćete jedne pobiti i raspeti, a jedne biti po zbornicama svojima i goniti od grada do grada. Da dođe na vas
sva krv pravedna što je prolivena na zemlji od krvi Avelja pravednoga do
krvi Zarije sina Varahijna, kojega ubiste među crkvom i oltarom“ (Matej
23, 34–35).
Kako je opasno podići ruku na drugoga! Kako je nepravedno osuđivati i proganjati! Verska netrpeljivost ne jenjava, verski ratovi i verska mr-
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žnja tinjaju i u vremenima mira. Teološka nastojanja da se putem naglašavanja da je Bog Jedan, da je isti za sve, i za pravedne i za nepravedne, i za
verujuće i za neverujuće, te različita mišljenja unutar istog verskog sistema nemaju moć da zaustave zlo. Kao da je neminovnost biti progonitelj ili
proganjan; biti nasilnik ili žrtva.
Paradoks se dogodio i otvorio problem žrtve na drugi način u primeru Avramove porodice. Otac i sin pred licem Boga i vlastitih iskušenja vere. Nebeski Otac i ovozemaljski otac otkrivaju svoj identitet u drami koja
zadire u najdublja osećanja ljubavi prema sinu i straha od njegove smrti.
Avram se našao pred još jednim iskušenjem sada suprotnim od onog pred
kojim je stajao Adam – pred iskušenjem da uradi ono što je protivno ljubavi, dok je Adam bio pred iskušenjem da ne uradi ono što je zabranjeno.
Kjerkegor u knjizi Strah i drhtanje iznosi svoje razmišljanje o ovom
iskušenju koje je Bog dao Avramu na putu u zemlju Moriju. To iskušenje
je bilo celoživotna inspiracija piscu da pokuša da razume čoveka koji kroz
takvu patnju prolazi. Kjerkegor počinje svoju priču:
„Bijaše jednom čovijek koji je još kao dijete čuo onu lijepu pripovijest (Post 22)2 kako Bog kušaše Abrahama i kako ovaj kušnju izdrža, vjeru očuva… Kad je odrastao, čitaše on cijelu pripovijest s još većim divljenjem, jer je život iz nje bio odstranio ono svojstveno pobožnoj jednostavnosti djeteta. Što je više stario, to se češće, u mislima, vraćao ovoj pripovijesti. Oduševljavao se njome sve jače i jače, a ipak mogaše je on sve manje i manje razumjeti. Na koncu zaboravi on sve osim nje; duša mu imaše samo jednu želju: vidjeti Abrahama, i samo jednu čežnju: biti svjedokom ovom događaju… Želja mu je bila sudjelovati u trodnevnom putovanju dok Abraham jaše s tugom ispred sebe i Izakom pored sebe. Želio je
biti nazočan u trenutku kad Abraham podigne pogled i u daljini ugleda brdo Moriju, u trenutku kad ostavi magarca i samo se s Izakom počne penjati na brdo, jer ono što je njega zanimalo ne bijeaše umjetnički vez mašte,
nego užas misli“ (Kierkegaard, 2000 : 13-14).
Kako je Avram savladao taj „užas misli“ koje su ga mučile na putu na
koji ga je Bog poslao sa nemogućim zadatkom? Kako je Isak sačuvao svo2 U Prvoj knjizi Mojsijevoj (Postanje ili 1. Moj. 22 glava) predočava nam se najteže iskušenje pred kojim se mogao naći čovek, gde se duša razapinjala između vere, emocija i logike. U tom
unutrašnjem konfliktu Avram je prednost dao veri u Boga koju je imao uprkos emocijama bola koje
su ga razdirale, uprkos razumu koji nije mogao da razume ono što Bog od njega zahteva.
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ju veru u Boga? Kjerkegor prepoznaje rešenje u posve neobičnoj dramatizaciji u kojoj se događa obrt od čoveka ka Bogu:
„Uspravi Abraham opet dječaka, uze ga na ruke i krenu dalje, a riječi mu bijahu pune utjehe i bodrenja. Ali Izak ga ne mogaše razumjeti. Pope se Abraham na brdo Moriju, a Izak ga ne shvati. Okrenu se na trenutak
Abraham od njega, a kad mu je Izak opet mogao ugledati lice, ono bijaše
izmijenjeno, pogled mu je bio divlji; izgledao je zastrašujuće. Zgrabi Izaka za prsa, baci ga na zemlju i reče: ’Glupi mladiću, vjeruješ li ti da sam
ti ja otac? Ja sam jedan idolopoklonik. Vjeruješ li da je Božija zapovijed?
Ne! Ovo činim iz užitka.’ Na to zavapi Izak i zazva u strahu: ’Bože na nebesima, smiluj mi se; Bože Abrahamov, smiluj mi se; ja nemam oca na zemlji pa ti budi moj otac!’ Abraham tiho reče u sebi: ’Gospode na nebesima, hvala ti; bolje da Izak misli da sam nečovjek, nego da izgubi vjeru u
tebe’“ (Kierkegaard, 2000 : 15).
Tezom da je bolje sačuvati veru u Boga nego u čoveka, da je bolje prepustiti dete veri u Boga nego zadržati ga i vezati za sebe, Kjerkegor u različitim varijacijama te teze završava ovu priču o čoveku koga je proganjala
misao o Avramovom putu i njegovom „užasu misli”:
„Kada dijete treba biti odviknuto od dojenja, tada majka pri ruci ima
neku jaču hranu, da dijete ne strada. Blago onomu koji pri ruci ima neku
jaču hranu. Tako, i na mnoge slične načine razmišljaše o ovom događaju
čovjek o kojem pripovijedamo. Svaki put kad bi se vraćao kući s nekog od
svojih putovanja na brdo Moriju, padaše od iznemoglosti, sklapaše ruke i
govoraše: ’Ipak, nitko ne bijaše tako velik kao Abraham. Tko bi ga uopće
mogao razumjeti?’“ (Kierkegaard, 2000 : 18).
Dihotomija kojom nastavlja da razmišlja Kjerkegor sadržana je u metafori pesnika i junaka. Pesnik ne može učiniti ništa što junak čini, ali može da mu se divi, da ga voli i da mu se raduje. Tako su svi naši junaci izvor
ljubavi koja u ovom smislu znači divljenje. Pred tim junacima koliko god
da je čovek s druge strane samo posmatrač, on (odnosno pesnik) nema osećanje manje vrednosti, bezvrednosti i očajanja, već razvija u sebi ljubav.
Tako nastaje genije pamćenja koji se priseća onoga što je već učinjeno. Pesnik, kako kaže Kjerkegor, sledi izbor svog srca i ide od vrata do vrata pevajući i hvaleći svog junaka da bi mu se i drugi divili i ponosili se njime.
Biti junak znači boriti se, a snaga borbe ima tri nivoa: borba sa svetom, borba sa samim sobom i borba sa Bogom. I to su ujedno tri najvažnija pitanja koja se u psihoterapijskoj praksi prepoznaju kao značajna za psi-
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hičko zdravlje čoveka: kakav je ovaj svet? da li je to dobro mesto za život
ili je to mesto zastrašujuće? ko sam ja i koji je smisao mog života? kakav
je Bog? To je ujedno i razvojni put odrastanja svakog deteta – da razvije
poverenje, bazično poverenje u život, u ljude, u svet, u Boga. Prema Eriksonovoj teoriji, to se događa u prvoj godini života u porodici, u odnosu povezanosti, u odnosu iskustva sa roditeljima (Erikson, 2008).
Duhovno roditeljstvo odgaja junake, pobednike u različitim oblastima. Za duhovno roditeljstvo vrline su biti jak u svojoj fizičkoj snazi. Tako se pojavljuje u Bibliji junak po imenu Samson, tragičan junak neizmerne fizičke snage i neobuzdane ljubavi prema ženi koju je zavoleo (Sud. 14,
3). Mudrost kao vrlina intelektualne moći je takođe nešto čemu je vredno
težiti, a pohvalu iz tog aspekta nosi mudri Solomun, jer je zapisano: „Tako
car Solomun bijaše veći od svijeh careva zemaljskih bogatstvom i mudrošću” (1. Car. 10, 23). Duhovni junaci neguju nadu kao vlastitu moć. Duhovni junaci znaju šta je ljubav, a u toj vrlini majke su paradigma ljubavi. U poglavlju Hvalospev Abrahamu Kjerkegor zaključuje: „Ali najveći
bijaše Abraham, velik po snazi čija je moć bespomoćnost“ (Kierkegaard,
2000:21). I apostol Pavle uzvikuje: „jer kad sam slab onda sam silan“ (2.
Kor. 12, 10).
I dobro je kada se doživljaj bespomoćnosti pretvara u poverenje i mir
putem vere i poverenja u Boga. Tako se, poput priče o Avramu iz ugla
Kjerkegorove ključne rečenice: „Gospode na nebesima, hvala ti; bolje da
Izak misli da sam nečovjek, nego da izgubi vjeru u tebe“ (Kierkegaard,
2000 : 15), siguran put religijske vere premešta sa čoveka, ovozemaljskog
oca, na Nebeskog oca. Tu prelaznu rečenicu kada dete postaje samostalno
i kada preuzima odgovornost za svoj život odvajajući se od roditelja, čula sam davno od naše kćeri koja je moju zabrinutost povodom njenih adolescentskih izlazaka smirila rečenicom: „Ne treba ti više da me čuvaš, mene treba da čuva Bog.“
Alfred Adler (1984) u knjizi Poznavanje čoveka piše o pojedincu i
značaju zajednice, o porodici i vaspitanju dece koje ostavlja duboke tragove, opisujući kako nastaje dečija zastrašenost od sveta i života, zatvorenost pred osećanjima i okrenutost ka negativnim pojavama. Kada dete ne
upozna pravu ljubav, kasnije teško uspostavlja nežnost ili pak izbegava nežnost. Ako roditelji utiču na dete vaspitnim maksimama, ona imaju strah
od osećanja. Nedostatak svake ljubavi, koji izbacuje nežnost, koči sve naklonosti. Ta deca su ogorčena, povlače se iz bliskog kruga. Ako se nađe
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jedna osoba koju dete jako zavoli, ono ne može da proširi svoj krug druženja prema drugima.
Kada se posmatra kontinuum autonomija – kontrola kao pokazatelj
disciplinirajućeg ponašanja, vaspitanje se odvija na dimenziji od razmažene dece do suviše strogo vaspitane dece. U Ronerovoj (Rohner, 1984) teoriji roditeljskog prihvatanja – odbacivanja ponašanje roditelja prema detetu posmatra se na dimenziji emocionalne topline. Na jednom kraju te dimenzije je prihvatanje deteta i pokazivanje ljubavi prema njemu, a na drugom kraju je odbacivanje deteta koje se izražava agresivnim ponašanjem
i zanemarivanjem. Ljubav je operacionalno definisana u postupcima fizičkog izražavanja putem poljupca, zagrljaja, milovanja, dodira, igranja i gledanja u oči. Ljubav se verbalno izražava pohvalama, komplimentima, upućivanjem lepih reči detetu, pevanjem pesmica, pričanjem priča.
Istraživanja rađena u Americi (Potvin, 1977) i u drugim kulturama
(Rohner, 1975) pokazuju da deca koja su rasla s ljubavlju sklona su da vide Boga kao milostivo i dobro biće, biće koje zna da voli. Odbacivana deca
sklona su da vide Boga kao biće koje je pakosno, neprijateljski raspoloženo,
koje kažnjava, biće koje je sposobno da nanese nesreću, bolest pa čak i smrt.
No, ipak, Adler (1984) naglašava da je loše vaspitanje krivo samo dotle dok ga deca sama prihvataju. Roner (Rohner, 1984) ističe da nije sve do
roditeljskog ponašanja, već ključnu ulogu ima način kako dete doživljava i
tumači postupke roditelja. Neka deca rano nauče da sama štite sebe od psihičkih povreda i tako se osamostaljuju. Sloboda se uči, ona daje mogućnost
iskustva i doživljaja koji čine temelj sazrevanja. Dejstvo doživljaja dobija
dobar smer ako dete iz toga uči i svoj život usmerava ka cilju. Zato je i u
terapiji najvažnije saznati cilj kojem čovek teži. Taj cilj je individualan, on
pokreće sve čovekove akcije. Kad čovek ima cilj pred očima, on preduzima sve da bi se kretao ka cilju. Svaki čovek slika sam sliku svog života, jer
je biće koje se kreće. Čovečja volja nije više slobodno lutajuća i besciljna
čim se jednom veže za jedan cilj i kada pronađe svoj smisao. Viktor Frankl
(1981) prepoznaje značaj tog nečujnog vapaja za smislom, koji kada se pronađe, najčešće u ljubavi, biva lekovit i u najtežim životnim okolnostima.
Ljubav
Ljubav i njeno nastanjivanje u iskustvu svake ličnosti ima svoje razvojne faze. Prva faza je faza akumulacije ljubavi od drugih, pre svega od
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roditelja. Ako roditelji zakažu, pojavljuje se proces privlačenja pažnje drugih značajnih osoba ili se, u slučaju neuspeha, formira odbrambena nezavisnost kao vid zatvaranja za buduća emotivna povređivanja. Ovde je čovek najznačajniji sebi, ulaže u sebe, akumulira znanja i ljubav, dodire, ukorenjuje se. Stiče najveće bogatstvo, emotivni kapital. U ovoj fazi akumulacije značajno je da dominira JA, koje ima ko da neguje.
Druga faza razvoja je egalitarna faza ljubavi. Ljubavna razmena ravnopravnih karakteristična je za period u kome dominira MI odnos. Ovde
je prepoznatljiva orijentacija na reciprocitet i razmenu, formiranje odnosa
koji omogućava sazrevanje ličnosti, realno doživljavanje stvarnosti, negovanje ljubavi kroz koju se sazreva. Odnos jednakih prepoznajemo obično u
međusobnom odnosu između dece u porodici, u odnosima među vršnjacima, u partnerskim odnosima i međuljudskim odnosima jednakih. Svakako
je najjača erotska ljubav, koja je funkciji integracije sopstva, dok je bratska ljubav u funkciji diferencijacije sebe od drugog jednakog u hijerarhijskom smislu. O snazi ertoske ljubavi i ljubomore čitamo u Pesmi nad pesmama: „Metni me kao pečat na srce svoje, kao pečat na mišicu svoju. Jer
je ljubav jaka kao smrt, i ljubavna sumnja tvrda kao grob; žar je njezin kao
žar ognjen, plamen Božji“ (Pesma 8 : 6).
Treća i poslednja faza razvoja jeste faza ljubavi koja omogućava nesebičnost davanja, zrelost koja se prepoznaje u sposobnosti davanja prioriteta drugome, u odgovornosti za partnera, decu, roditelje. To je faza moći
vladanja i kontrolisanja sopstvenih nagona na zadovoljavajući način. Ovde
je pojedincu najvažnije da se ostvari dobrobit drugog. Možemo je nazvati:
faza dominacije TI odnosa. Pojedinac je spreman da se odriče, da voli i daje ne očekujući pri tome da mu davanje sebe bude uzvraćeno. Sazrevanje
se postiže putem lične odluke da se i pored poraza, neuspeha, razočarenja
ide dalje u razvijanju i jačanju sopstvene ličnosti. Tu se ne radi o osećanju
već o odluci, o cilju koji integriše sve potencijale ličnosti da bi se ostvarila dobrobit onoga ko se voli. Kvalitet požrtvovane ljubavi jeste u čvrstini i
istrajnosti. Paradigma zrele ljubavi jeste majčinska i božanska ljubav. Prorok Isaija je to iskazao ovim rečima: „Može li žena zaboraviti porod svoj
da se ne smiluje na čedo utrobe svoje? A da bi ga i zaboravila, ja neću zaboraviti tebe“ (Isaija 49, 15).
Dakle, put sazrevanja kojim se prošlo nikada nije dovršen – paralelno
se otvaraju nova polja, a stara nastavljaju da žive. U teorijskom konceptu
različitih psiholoških škola prepoznajemo terminologiju „id, ego, supere-
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go“ ili „dete, odrasli, roditelj“ i dominaciju jednog aspekta čovekove ličnosti u određenom vremenskom razdoblju. Važno je poštovati i negovati
sve aspekte svoje ličnosti u balansu.
Ono što je još značajno jeste postupak ispitivanja granica ljubavi. Kada želimo ispitati koliko nas osoba pored nas voli, onda tražimo granice,
idemo baš tamo gde je zabranjeno. Prekršitelj ostavlja trag da bi bio pronađen. Na taj način daje šansu voljenoj osobi da ga prihvati uprkos vlastitoj krivici, ili odbaci. Test ljubavi je ujedno i test slobode. Paradoksalno,
ali sloboda i ljubav idu ruku pod ruku. Svako zarobljavanje je izdaja ljubavi. Možda zato i Bog ćuti.
Bog
U hrišćanskom nasleđu prenosi se s generacije na generaciju slika o
Bogu. U svetim knjigama u kojima je objavljena religija Bog je sebe predstavio u istoriji odnosa sa izabranim narodom i izabranim pojedincima.
Vrednosti na kojima počivaju religijske poruke su univerzalne i zagovaraju vrednost života, slobode, mir, poštovanje, poverenje, vernost, iskrenost,
poštenje, pravdu (Kuburić, 2018).
Da religijski strah nije poželjna osobina za psihičko zdravlje vernika,
odavno je poznato. I Žan Delimo (1986) u knjizi Greh i strah jasno na to
ukazuje. U časopisu Religija i tolerancija objavljen je rad Radmila Bodiroge
o religijskom strahu i njegovim psihološkim posledicama (Bodiroga, 2004).
Predstave o Bogu koje žive u svesti pojedinaca bile su predmet istraživanja u kome sam i sama učestvovala u okviru Galupovog projekta Balkan Monitor. U istraživanju su bile uključene Srbija, Crna Gora, Makedonija, Albanija, Kosovo, Bosna i Hercegovina, Bugarska i Hrvatska. Uzorak je imao skoro 10.000 ispitanika (Kuburić, 2009).
Prema rezultatima istraživanja dominantan stav jeste da Bog postoji
bez ikakve sumnje – 61% ispitanika tako tvrdi. Onih koji veruju u Boga sa
izvesnom sumnjom ima 11%, a 7% je reklo da ponekad veruje. Da postoji
neka viša sila, veruje 6% ispitanika na Balkanu, što sve skupa predstavlja
85% verujućih, s većom ili manjom sumnjom. Samo 3% ispitanika odgovorilo je da ne veruje ni u šta izvan fizičkog sveta. Ostalih 4% ispitanika
odgovorilo je da ne zna, a 6% je reklo da nema mišljenje.
Ponuđeno je šesnaest osobina koje opisuju kakav je Bog, a rezultati su
se tako grupisali da na prvom mestu dominira slika Boga koji je pravedan.

48

Zorica Kuburić

Na drugom mestu je Bog onaj koji oprašta, potom sledi slika Boga koji je
svepristuan, te slika Boga koji je ljubav. Osobine koje ispitanici prepoznaju kao karakteristične za Boga su i: prijateljstvo, ljubaznost, apsolutnost,
očinski, kraljevski, majčinski, popustljiv, prigovara, kažnjava, distanciran,
surov i ljut (što je najmanje zastupljen stav).
Ne ulazeći u analizu razumevanja Božije pravednosti i milosti koja se
iskazuje u opraštanju grehova, niti u analizu razumevanja Božije sveprisutnosti, želim da pažnju usmerimo na reč ljubav i kazna. Kada uporedimo
predstavu o Bogu koji je ljubav u odnosu na predstavu Boga koji kažnjava,
dobijamo podatak da je znatno više ispitanika (a među njima je bilo pripadnika svih religija na Balkanu) sigurno u svom stavu da je Bog ljubav
(50%). Što se tiče predstave o Bogu koji kažnjava, nešto manje od 20% ispitanika veruje da Bog prvenstveno kažnjava.
Ono što želim najviše da naglasim i što je ključni rezultat ovog dela
istraživanja (pitanja koje sam sama odabrala da budu deo Galupovog istraživanja) jeste ukrštanje varijabli verovanje u Boga sa načinom odgovaranja na pitanje kakav je Bog. Zaključak jeste: što je pozitivnija slika o Bogu, o Bogu ljubavi, to je i vera u njegovo postojanje jača. Ljudi koji su na
pitanje o svom verskom stavu rekli da ne veruju u Boga, na pitanje kakav
je Bog pretežno su odgovorili da je Bog onaj koji kažnjava. Čak i 83%
onih koji nema mišljenje o tome da li Bog postoji ili ne postoji smatra da
Bog kažnjava. Pri tome, značajno je naglasiti da ljudi koji veruju u Boga
kao neku kosmičku silu takođe su u 76% slučajeva mišljenja da je ta sila
više sklona da kažnjava nego da pomaže. To je nešto poput groma, oluje,
nešto nepredvidivo a moćno.
I učestalost posete bogosluženju takođe je povezana sa predstavom o
Bogu. Verskoj zajednici redovno pristupaju više oni koji imaju pozitivnu
sliku o Bogu. Bog koji je ljubav jači je religijski motiv od predstave Boga
koji zastrašuje. Tako se verskim vođama može uputiti poruka da se strahom od Boga ljudi ne mogu privući crkvi. Pozitivna slika o Bogu ukazuje na to da je Bog celovito biće u koje čovek ima apsolutno poverenje ne
zbog moći, strogosti i mogućnosti kažnjavanja, već zbog ljubavi, mogućnosti zaštite i spasenja koje znači večno zajedništvo s Bogom. Budući da
slika o Bogu omogućava proces identifikacije, uloga religije sasvim je vidljiva u svakodnevnom životu vernika.
U novijem istraživanju koje smo izveli na reprezentativnom uzorku u
Vojvodini od novembra 2018. do maja 2019. godine, na uzorku od 1.255
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ispitanika, postavili smo pitanje: KOJA REČ NAJVIŠE OPISUJE BOGA? Prema rezultatima na prvom mestu se nalazi reč onih koji smatraju da je Bog onaj koji prašta (40%). Bog je onaj koji oprašta, predstava je
o Bogu koja je zastupljenija kod žena više nego kod muškaraca. Muškarci više od žena misle da je Bog onaj koji kažnjava. Jednom rečju – Bog je
onaj koji oprašta. Da je Bog LJUBAV, smatra 33% ispitanika, i tu su žene
brojnije od muškaraca. Da je Bog PRAVDA, smatra 17% ispitanika (isti je
broj ispitanika, nema razlike u pogledu značaja Božje pravednosti između muškaraca i žena). Da je Bog KAZNA, smatra 5% ispitanika (veći broj
muškaraca smatra da je Bog onaj koji kažnjava). Za 2% ispitanika Bog je
KRIVICA (nema razlike između muškaraca i žena).
Svakako, ovakvim rezultatima doprinosi i proces vaspitanja dece koji
je zasnovan na roditeljskoj ljubavi i disciplini. Ta vrsta socijalnog kontakta
doprinosi životu i izgradnji bića koje se zove dete, potom čovek. Ako čovek ne komunicira sa svojom prirodnom i socijalnom sredinom, to jest ako
ne uzima vazduh, vodu, hranu, ne dobija ljubav, ne čuje reči i nema kontakata – neće biti ni njega. U nedostatku razmene bića i sredine dolazi do
nestajanja. Čovek je biće odnosa. Religijsko vaspitanje prvenstveno ima
za cilj da poveže čoveka i Boga putem vere koja je utemeljena u ljubavi.
Zaključak
Na kraju, zaključak sledi iz konteksta pandemijskih godina 2020/2021.
Naši svetovni junaci su lekari, njima se zahvaljivalo, njima se verovalo, od
njih se očekivalo, njima se odlazilo. Smrt se pratila u statističkim trendovima javno, putem medija koji su povezali čovečanstvo u jednu zajednicu
straha. Stoga, čini nam se da se ispunjava proročanstvo: „Ljudi će umirati
od straha i od čekanja onoga što ide na zemlju; jer će se i sile nebeske pokrenuti“ (Luka, 21:26).
Junak monoteističkih religija jeste Bog, kome se divi, kome se veruje, kome se peva, kome se raduje. Religijsko vaspitanje je uspešno tek onda kada se fokus sa čoveka prenese na Boga. Prorok Jeremija to iskazuje
ovim rečima: „Ovako veli Gospod: da je proklet čovjek koji se uzda u čovjeka i koji stavlja tijelo sebi za mišicu, a od Gospoda otstupa srce njegovo“ (Jer. 17 : 5).
Čovek junak jeste umetnik i pesnik koji nadilazi svoju bespomoćnost
i smrtnost verom, identifikujući se sa Gospodom. U fokusu vernika jeste
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život, a ne smrt, jeste ljubav, a ne strah, jeste vera nasuprot beznađu. Snaga
vere utemeljena je u snazi jakog i zdavog tela, u snazi bistrog uma, u snazi zdravih i snažnih emocija. Verom u Boga čovek povezuje sebe s večnim
vrednostima koje su utemeljene u ljubavi i pravdi Božijoj.
U hrišćanskoj kulturi, u teoriji i praksi, deca su Božiji dar zasnovan
na ljubavi. Deca u sebi nose i prenose najveće vrednosti – vrednost života,
vrednost slobode, vrednost bezuslovne ljubavi. Deca su bespomoćna i zavisna bića koja izrastaju iz poverenja. Hristova poruka o potrebi preobraćenja, novog rođenja odraslih u duhovnom smislu upućuje na značaj bezbrojnih mogućnosti sopstvenog razvoja ako čovek odluči da krene putem
koji vodi u Carstvo nebesko. Tada je potrebno samo poverenje da je ljubav
Hristova dovoljna, poput ljubavi majke koja u interakciji s detetom razvija u njemu sve dispozicije date za razvoj. Bez prisustva majke, oca, sredine nema carstva zemaljskog, kao što bez prisustva Boga u čovekovom životu nema Carstva nebeskog.
Svako začet od oca i majke na putu je ostvarivanja sebe tokom večnosti prolazeći lavirinte iz utrobe majke, potom lavirinte života, preko lavirinta smrti do večnosti. Pritom čovek nosi svoju jedinstvenost u kojoj su
se utkali uticaji nasleđenih gena u interakciji sa uticajem sredine u kojoj je
nastao, te vlastito aktivno, prihvatanje života kao vrednosti. I kako je zaključio akademik Vladeta Jerotić (1996), na tom putu „samo dela ljubavi
ostaju“.
Lepota detinjstva izrečena je u Hristovim rečima prema kojima Carstvo nebesko pripada deci. To su anđeli čija krila treba ojačati podrškom,
ljubavlju, stimulativnom sredinom koja daje mogućnosti da se leti, da se
voli, da se veruje i istražuje. Učenje je proces kroz koji ličnost nastaje. Rano učenje upija ljubav, te ako se to ne dogodi u primarnoj porodici, i kasnije ne pronađu novi izvori ljubavi, u religijskom smislu novo rođenje odraslog čoveka podrazumeva duhovni povratak Bogu kao roditelju, na izvore
ljubavi kojima se predaje bez rezerve. Jer kako apostol Jovan piše: „Ljubazni! da ljubimo jedan drugoga; jer je ljubav od Boga, i svaki koji ima ljubav od Boga je rođen, i poznaje Boga. A koji nema ljubavi ne pozna Boga;
jer je Bog ljubav“ (1. Jov. 4 ,7-8).
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LOVE AND FEAR IN RELIGIOUS EDUCATION
Summary
Love and fear are the two creative and driving forces of birth, development and preservation of life. The greatest value is life, life as a given that is passed down from generation to generation. Man in search of the meaning of life knows himself as a being who
changes and develops and at the same time seeks the knowledge of their origin – he as an
individual, and the world as a form of existence accessible to human cognition. On the
way of connecting the links of the chain of parenthood, one comes to God who created
everything and from whom everything comes. Research shows that most people believe in
God and attribute to him the qualities of both father and mother, qualities that instill peace and trust, but also qualities that frighten which are associated with fear, guilt, shame. The paper pays special attention to the family and the development of faith, but also
to the fear of God, and how the manifestations of faith and fear in the everyday life of believers are explored in empirical research. Gallup’s research provides a special axis for
understanding the problem of the concept of God, which will be presented in the paper.
Keywords: love, fear, God, father, mother, forgiveness, punishment.
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ХРИШЋАНСКА ЉУБАВ И СТРАХ БОЖЈИ
Резиме
Уобичајено дефинисана као дијаметрално супротна осећања, љубав и страх у
контексту религијског искуства откривају и карактеристике које их чине комплементарним. Као што постоје различите врсте љубави, тако и страх има више
својих облика. Имајући у виду потребу за адекватним значењским одређењем тих
различитих емоционалних нијанси, аутор на примеру страха божијег сагледава
његов значај као примарног емоционалног набоја који претходи доживљају највишег ентитета. Развијено до љубави која и представља саму суштину хришћанског
поимања Бога, то осећање постаје основ и човековог моралног преображаја. Од појединца који пред вишим страхује за себе, постаје биће које је из љубави спремно
да се жртвује за другог.
Кључне речи: религија, паганско, старазаветно, хришћанско, разлике, страх,
љубав.

Током свог досадашњег културног развоја, човек је у одређеним
периодима стварао и карактеристичне представе о савршеном наднаравном бићу. Уколико је са становишта верника неупитна егзистентност тог бића, онда се у сенци његовог савршенства као константе
и одвијала еволутивна промена човекових схватања о наднаравном.
Историја досадашњих религија и веровања је еволуција човекове
представе о Богу за коју су везана и карактеристична осећања страха
и љубави. За разлику од првобитних конкретних представа божанстава, потоња схватања карактерише све већи степен апстрактности највишег бића, али претходно искуство одређивало је однос према њему
дајући му и одгварајућу емоционалну вредност. Будући да процес индивидуације има и шире антрополошко значање и да је карактеристичан не само за појединца, већ и за човечанство, пут индивидуације и
обожења подразумева и приближавање Богу као апстрактном ентитету који се настоји конкретно доживети. Осећање страха, које прати ово
кретање може не само да преусмери или заустави човека, већ и да га
стимулише и охрабри у одважном искораку ка Богу као ка себи самом.
1 Ниш, Србија, jovanovic.b@gmail.com
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Врсте страха
Иако се одређује првенствено по свом екстремном и интензивном емоционалном испољавању, страх се препознаје и у својим блажим облицима као бојазан или трема у тренуцима неизвесности пред
непознатим када душевно треперење донесе узнемирење и узбуђење.
Уколико је та неизвесност појачана опасношћу, онда је реакција страха израженија са карактеристичним симптомима: бледилом, лупањем
срца, укоченошћу. Међутим, како се овим термином означава и многи
видови емоционалних реакција на стварну или фиктивну опасност:
страх је постао и симбол за многа осећања угрожености.
Различите врсте страха препознају се у широм спектру од стрепње као неодређеног страховања због одсуства конкретног узрока опасности, преко фобија као нереалних страховања од нечега и бојазни
као слабог страха израженог благом узнемиреношћу до јаког паничног страха. У односу на узрок, постоји страх од смрти, страх од отвореног простора – агорафобија, или затвореног простора - клустофобија, страх од висине, страх од других, страх од контаката и блискости. Непревладани страх је показатељ индивидуалне немоћи и узрок
греха који неослобођен постаје одредница индивидуалног идентитета не само у овоземаљском, већ и у оноземаљском свету.2 С обзиром
на манифестацију, неважно је да ли је узрок страха стваран или фиктиван, јер као што је најдубљи страх од смрти, тако и смрт може бити
узрокована интензивним страхом.
Иако су доминантна осећања строго дефинисана, многа друга се
не могу значењски прецизно одредити коришћењем познатих појмова. Однос према наднаравном, божанском, као непознатом и несхватљивом, обојен је различитим емоцијама: од игнорисања, преко побожности, богобојажљивости и узнемирености, до страхопоштовања.
Упркос постојању тих веома различитих емоција, постоји и тежња да
се различити облици страха сведу на један. Тако је, на пример, Свети Августин сматрао да је узрок сваког страха у осећању које настаје због губитка онога што се воли. Поједини аутори су тумачили Ав2 У предворју Дантеовог пакла налазе се страшљивци, а њихово место је одвојено реком Ахеронт одакле почињу кругови у којима су зависно од својих грехова смештени грешници. У првом кругу, у лимбу, душе нису изложене мукама, већ само безнадежној чежњи.
Ту бораве и некрштене душе Платон, Аристотел, Цезар, Хорације, Овидије.
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густиново схватање да сви страхови проистичу из осећања љубави у
којем се човек плаши да може изгубити вољено.3 Међутим, овде није
реч о страху из љубави, већ о страху од губитка и одвајања, који се као
осећање може свести на страх од смрти. Тај страх од могућег губитка
вољене особе, живог бића или ствари – објекта, због великог бола који може бити узрокован тим губитком постаје препрека за дубље емоционално везивање са њим.
Међутим, другачија емоционална треперења, узбемиреност и
дрхтање пред страшном тајном Божјег постојања показују да такав
страх може бити и увод у љубав којом се прихвата Бог. Иако га нико
није видео, представа о њему и веровање у њега чини га егзистентним, а страх пред њим узрокован је његовим непознавањем и тајанственошћу. Божји страх као нешто посебно, не омета човека у функционисању, није потребна терапија, а тај страх уводи у мистичко искуство које доприноси бољем функционисању.
Одређивањем љубави и страха као супротних и међусобно непомирљивих емоција, истиче се да једна изгони другу, односно да као
што страх спречава љубав, тако и љубав изгони страх (Јн. 4, 18 ). У радикалној изведници ових опозиција човек је због свог божанско дела
биће љубави, па зато пред страхом нестаје, поништава се, а са љубављу постаје. Међутим, то су само емоционални екстреми, јер су осећања љубави и страха осенчена својом супротношћу, а њихова недовољна диференцијација и помешаност основа је амбивалнтног осећања које одређује однос према другом.
Несвесни аспект страха
Страх је примарно несвесна реакција на опасност, која се може
одглумити, али не и свесно произвести. Ту несвесну и невољну емоционалну реакцију показују, на пример, животиње и људи чије панично понашање блокира њихове инстинктивне механизме самоодржања због чега својим понашањем наносе себи штету. Пред највишим бићем се трепти и дрхти, односно реагује елементарним импулсима као примарном енергијом. Дрхтање није свесно и као невољна
активност потиче из дубине човековог бића. На питање шта је страх
3 V. Jerotić, „Dva lica straha“, Neuroza kao izazov, Medicinska knjiga, Beograd – Zagreb,
1988, 74.
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и да ли он води порекло од разума или од душе, одговарало се да се
плашимо због тога што нам разум говори да је нешто страшно и да је
у разуму снага, а не у души.4 Иако је разум највиши принцип, страх је
примарна емоционална реакција својствена и бићима која немају разум, али осећају опасност и реагују на њу страхом.
У страху божијем се у човеку испољава дух, а управо његова манифестација разликује људско од привидно идентичног животињског
осећања. У односу, дакле, на уобичајено одређење овог емоционалног стања, страх божји је душевна устрепталост пред творчевом величином праћена вером у његово постојање са којим је на овај начин
човек и стварно повезан. Страх, односно страхопоштовање је базично осећање у комуникацији са Богом, па зато Антоније Велики истиче да је важно говорити само истину и клонити се лажи које одагнају
страх Божији.5 Може се, дакле, лажима и самообманама храбрити до
неустрашивости, али губећи страх човек прекида фине душевне и духовне трептаје комуникације са Творцем. Страх од Бога нестаје у онима код којих превлада жеља за влашћу и богаћењем, па посежући за
силом и преваром утишавају до нечујности божји глас савести у себи
сматрајући да им је све допуштено да чине. Зато када за њих не постоји страх не постоје ни опасности, али ни ограничење стидом као
чуварем од кршења закона и правила. Уколико се не стиди ничега, не
осећајући нелагодност због кршења друштвених и моралних правила, онда човек може без страха починити и највећа зверства.
Међутим, у околностима када човек свесно игнорише ризик, његово тело показује да је мудрије од њега. Унутрашњим треперењем
сигнализира му и упозорава га на опасност. То „аблендовање“ је показатељ животног ризика и императив да сходно стварности прилагоди
своје понашање. Страх је емоционална енергија која попут природне
силе, воде или ватре, може бити корисна када се успостави контрола над њом, али када она овлада и постане стихија која доминира човеком, онда има негативно значење. На то указује анализа тог осећаја који долази због упитне ситуације у којој се човек налази. Неизвесност отвореног догађања је могућност неповољног исхода и делује
опомињујуће, позива човека на опрезност. Иако се првобитни страх
4 Х. Хајне, Пут по Харцу, Савез новинара, Београд, 1950, 68.
5 А. Велики, Откривени бог: хришћанство и мистика, прир. Б. Јовановић, Градина,
Ниш, 1991.
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може увећавати, у својој динамици ово осећање је подложено промени која настаје превладавањем њене супротности.
Страх има своју природну, биолошку функцију заштите индивидуе и врсте од опасности, али се он превазилази путем ка вишој истини која љубављу осмишљава човеково животно постојање. У тој реалности заједништва са Творцем, појединац постаје нешто више и
смисленије од пуке индивидуе одвојене од Творца која се дрхтањем и
страхом може све више удаљавати од њега. И управо такво осећање
и одликује идолопоклонички однос према овоземаљским култовима,
оличеним у диктаторима, које потчињени и послушни, видећи у њима
заштитнике, глорификују као своја идеолошка божанства, али када се
суоче са изневереним надањима заузимају према њима негативан однос, па их после некритичког слављења вандалски руше.
Страхом божјим човек жели, како вели Антоније Велики, да стекне љубав Божју. На путу ка том циљу, он треба да придобије великог
огњеног духа чије присуство у телу доноси смирење срца и могућност откривања велике тајне ослобађања од страха, од људи и зверова. Испуњен је тада небеском радошћу и осећањем блиском оном које имају они у царству небеском. Имајући у виду да се стеченом љубављу, човек ослобађа страха, претходно искуство емоционално одређује однос према највишем бићу. У том смислу се и осећање божјег
страха исказује као другачије од уобичајеног страховања, а како божји страх није јединствено осећање може се разликовати страх од Бога
и страх пред Богом. Страх од Бога је страх од његових санкција, јер
кршење етичких правила има за последицу осећање греха и очекивану казну, због чега се човек осећа несигурним и заплашеним. Непокајање и неиспаштање тих грехова приближава га злу и удаљава од добра и љубави оличених Богом као алфом и омегом постојања.
Уколико се због свог непримереног понашања којим су прекршени постојећи закони и морална правила страхује од Бога и његове казне, страх пред њим долази од могућих негативних импликација
свог понашања и мишљења. Спречавајући га, дакле, да подлегне искушењима, представљеним као ђаволске силе над којима влада Сатана, страхом пред Богом човек је уплашен због последица својих поступака. Зато се у аскези, свођењу својих прохтева и редуковање својих захтева, осећа сигурним да неће прекршити божје законе. Будући
да је суштински несазнатљив, Бог је велика тајна чија непознатост и
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изазива узнемирење и страховање, идентично оном пред непознатим
које скрива и одређену опасност. Пред великим подвигом приближавања Богу, тај страх се и увећава, али не као пред опасношћу, већ као
пред најдубљом животном тајном. Стигавши до прага увида у ширу
реалност, већу од могућности дотадашњег поимања, човек и осећа
страх пред тим доживљајем, искуством које проширује свест. Превазићи тај страх, значи осмелити се за чињење подвига и стећи потребну моћ да се он и оствари, јер ко сме, тај и може. Зато се онај ко савлада тај страх као и онај ко победи бол, може приближити Богу, стећи
искуство животног преображаја, па тај одсудни корак приближавања
и доживи као поистовећење са наднаравним, изражено у осећању да
је и сам постао Бог, однос део његове енергије.
Да је страх божји другачији од уобичајеног страха, показује његова повезаност са љубављу. Јован Лествичник вели: „са порастом
страха Божјег, јавља се у човеку и љубав“.6 Тврдећи да је једини сигуран лек против страха љубав, апостол Јован пише: „У љубави нема
страха, него савршена љубав изгони страх напоље; јер страх има муку. А ко се боји, није савршен у љубави“ (Јн Прва посланица 4, 18).
Љубав је, дакле, и начин, метод ослобађања и превазилажења страха, па и страха божијег. Природна датост божанског страха, обележава примарну човекову емоционалну реакцију у суочавању са великом
тајном коју не може да спозна, али открива као могућност свесног
превладавања и преображаја таквог осећања. Свест може да утиче на
ту емоцију и њен задати преображај ка новом осећању страха божијег и љубави. Страху божијем као обазривошћу се учи, па сваки хришћанин треба да се суочи са њим и савлада ту лекцију у свом односу
према Богу. Тај однос претпоставља да је Његову просторновременску и онтолошку јединственост оличену љубављу која узноси човека
и омогућује му да превлада искушења своје подвојености и страха од
негативних последица тог подвајања.
Свесни аспект страха
Осим несвесног, битан је и фактор свести у отклањању и стварању страха. Довољно је да човек створи довољно убедљиву кон6 Св. Ј. Лествичник, Лествица, Свети архијерејски Српске православне цркве, Београд, 1963, 206.
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струкцију у коју као реалност поверује, па да се у њој ости сигурним. Осмишљавајући таквим представама своје постојање, он престаје да буде несигуран и уплашен, јер стиче осећај да може да контролише своје поступке, утиче на свет око себе и нада се повољном
исходу. Иако су те представе и поступци, почев од првобитних магијско анимистичких до развијених обредних и верских садржаја, само комплементарни прагматичним поступцима који непосредно показују свој ефекат, поментуте конструције смањују осећај нелагодности и увећавају осећање човекове сигурности. У том смисли се и каже да прво треба створити такве представе, односно филозофирати, а
тек после се бавити прагматичним пословима, односно живети.7 Прави егзистенцијални значај тих представа се показује у екстремно неизвесним животним ситуацијама, попут оних у нацистичким логорима у којима су могли да преживе првенствено они који су имали неки животни смисао.8 Изградњом свог мисаоног света, попут митова и
религијских представа, човек на дивљи начин филозофира и као „дивљи филозоф“ најпре мисли, а тек онда живи. Стварајући, дакле, прво представу о свету, а тек потом живети у њему, човек укорењен у
својој реалности стиче жељену сигурност. Уколико се без тих представа најпре живи, онда се суочава са неизвесношћу и природно реагује страхујући за себе и бојећи се од онога што сматра да га угрожава. Имагинација помаже човеку да превазиђе своје неизвесно егзистенцијално стање, а стварањем целовитог, кохерентног и смисаоног погледа на свет стиче психолошку сигурност и тиме смањује и
отклања страх од непознатог.
Међутим, осим тог позитивног значења, стварање и одређених
натприродних бића, попут вампира, вештица за које верује на угрожавају његову заједницу, човек је изграђивао логички систем веровања и представа тих бића у чије је постојање веровао, а интензивно
доживљавајући њихово присуство било је повод вршењу одређених
обреда, попут убијања повампиреног покојника и његово поновно сахрањивање, што је имало негативну конотацију. Овим се доказује да
одређене представе о натприродном могу имати супротно значење, и
7 Упор. В. Јеротић, „Страх и религија“, Изабрани огледи, Српска књижевна задруга,
Београд, 2000, 205-237, 194.
8 Упор. V. Frankl, Zašto se niste ubili? – uvod u logoterapiju, izdanje prevodioca K.
Prendivoja, Zagreb, 1978. V. Frankl, Bog podsvesti – psihoterapija i religija, izdanje prevodioca K.
Prendivoja, Zagreb, 1980. V. Frankl, Nečujan vapaj za smislom, Naprijed, Zagreb, 1981.
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да свест не доприноси само сузбијању страха, већ је и чинилац стварања страха. У „Хамлету“, аутор вели: „Tако свест страшљивце прави од свих нас“.9 Будући да се Бог као највише биће не може спознати, нејасне представе о њему не могу спречити јаке човекове емоције
пред њим нити страховања од њега.
Паганско, старозаветно и хришћанско
Одређени и првобитним представама наднаравног, најпре у оквиру магијско-анимистичких схватања, а потом и развијених теистичких творевина, страх и љубав у паганству су зависни су од непосредног и конкретног искуства. Извршавање обредних обавеза није подразумевао увек и адекватан божји одговор. Уколико би изневерили
њихова очекивања, људи су мењали однос према својим божанствима, који је био амбивалентан и уколико би сматрали да они не испуњавају њихова молбе, показивали су своје незадовољство према њима. Овај примарни стадијум је важан у сагледавању архетипских религијских основа страха и љубави и одређења примарне човекове
емоције према Богу. Природа бога је, према Цицерону, таква да човек,
који га доживљава као вечног господара, страхујући од њега и дану и
ноћу тим својим осећањем изражава прави однос према њему.10 Изазвани страх у човеку је потврда разлике између божанског и људског.
Страхом божји у паганском добу људи пазили да не прекрше постојећа правила и норме, сматрајући да оне одржавају божански поредак
на земљи. Нарушавање тих правила и прекорачење утврђених граница било је као хибрис божански кажњиво. Људи су страховали од
божјег гнева, јер је још старозаветни Јахве знао да се расрди као и његов савременик Зевс. Виђење себе као недостојног Бога је ужас, али
је управо тај страх божји важан у процесу човекове индивидуације.
У оквиру старозаветних представа, страх божји је Соломон означио почетком мудрости, ( Приче Соломонове 9, 10), па зато уколико
се тежи мудрости онда је неминовно суочавање са тим страхом. Једна од функција тог страха је спречавање и одвраћање од чињења зла.
„Страх је Господњи мржња на зло; ја мрзим на поноситост и на охолост и на зли пут и на уста опака“ (Приче Соломонове 8, 13). Одвра9 В. Шекспир, Хамлет, Чин Трећи, Сцена Прва, Култура, Београд, 1966.
10 М. Т. Цицерон, О природи богова, Св. Симеон Мироточиви, Врњачка Бања, 1989.
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ћајући од искушење чињења зла, страх Божји је, у ствари, страх пред
Богом, јер онај који се боји Господа хода право, док онај ко га презире
подлеже на свом путу искушењима зла и потаје опак ( Приче Сол. 14,
2). Безбожник се не плаши да би га Бог могао казнити због његових
поступака, па зато лако чини зло. Божански разум је моћ за остварење
добра и правде и као такав постоји пре божанског стварања ( Ибид, 8,
22-23), зато је разум основа мудрости ( Ибид, 8-14), и ко га нађе открива живот и добија божју љубав ( Ибид, 8 – 35).
Како се од божанског страха и поверења у божански разум као
основе света, добра и правде, открива прави живот и задобија божја љубав, то значи да ту љубав не може задобити онај који је безуман, односно луд. Одбацујући Бога, као што су то чинили незнабошци у паганству, они су незнајући за Бога чинили зло и били удаљени од његове милости и љубави. Тај разум о којем говори Соломон је онај људски којим
се остварује овоземаљско добро и правда и утолико је он и божји. Међутим, у хришћанству се управо то људско мерило вредности разума,
односно ума, доводи у питање, јер са божјег становишта он представља
супротност божјем уму. Ко хоће да буде уман, треба да буде безуман,
дносно луд. Та обрнута перспектива значајна је и за схватање божје љубави, због чије се доминантне ирационалности она и одређуе као луда.11
Љубав божја је луда, односно неразмљива, нерационална, односно ирационална. И управо у тој ирационалности као осећању љубави, скрива се човеково страховање. Парадоксалност Христовог постојања и његове луде љубави не може се схватити рационално нити математички тачно дефинисати. Та ирационалност љубави извор је страха,
божјег страха. Будући да је Бог љубав, и Христос је љубав и као принцип супротна је рационалном. И у тој љубави се растварају сви рационални елементи, калкулације, рачуни. Апостол Павле вели да онај који воли Бога и упознаће Га. Хришћанска љубав, као и вера, изнад су
рационалног поимања света, јер превазилазе разум који је користан за
прагматичко сналажење и опстанак у свету. Љубав омогућује превладавање моралних искушења и потврђивање верске принципијелности
чија снага се огледа у могућности човековог преображаја.12
1993.

11 Евдокимов, П., „Луда“ љубав Божија, Манастир Хиландар, Света Гора Атонска,

12 Б. Јовановић, Љубав и опраштање, Партенон, Ars Libri, Задужбина Владете Јеротића, Београд, 2011.
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Разум и љубав
Означено у досадашњој људској историји као један од најзначајнијих догађаја, Васкрсење Исуса Христа се и прославља Ускрсом
(Васкрсом) као највећим хришћанским празником. Том догађају претходи најтрагичније збивање на Голготи, страдање и смрт Новог Месије који је као Син Божји и дошао да искупи људе од њихових грехова.
Бог жртвује свога сина као израз највеће љубави према људима који
су злоупотребом слободе кршили његова правила и законе. Не кажњавајући их, дакле, за грехе почињене у датој слободи као претпоставци сваке па и његове љубави, Он их својом жртвом настоји да ослободи и изведе из зачараног круга како би прихватајући његову, овладали својом вољом и сходно свом знању могли да чине добро које желе.
Садржан у најбитнијем тренутку лутургијског процеса, догађај
на Голготи постао је образац који полази од почетне емоција страха.
Живот је литургија, а богослужење се у најбитнијем моменту обреда исказује светим узношењем анафоре. Када ђакон позива да стојимо смерно и са страхом пазећи да свети принос у миру узнесемо, онда се тиме настоји да обрати пажња на стање наше душе и положај тела у најсвечанијем тренутку богослужења. Тај страх и трепет пред Господом је утолико важнији као мотиватор да своје помисли, према Јовану Златоустом, ослободимо земаљске тежње и духовно се узвисимо да бисмо своју будну и смерну душу показали пред лицем Господњим. Иако је у тренутку страха човеку тешко да поверује, зрак божанске тајне открива му пут ка превазилажењу датог природног осећања.
Треперење сопствене душе је повод да крене тим путем и сагледа божанско пулсирање живота у његовој непосредној преображавајућој
моћи и васкрсавању којом се и обзнањује коначна победа над смрћу.
Парадокс човековог постојања се огледа у његовој подвојености
и разлици између знања и његовог животног и хуманог потврђивања.
Још је Еурипид указао на то да знање о томе шта је добро, а шта зло,
не утичу битно на људе да чине зло, а апостол Павле је осветлио тај
парадокс и дубинским увидом у људску природу рекавши да човек не
извршава добро које хоће, већ чини зло које неће. То што неће и не
жели, а ипак ради, показује моћ оне друге силе у њему коју не би требало одредили као снагу греха, већ пре као тежњу природног и анималног којом настоји да задовољи своје нагоне и оствари жеље крше-
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ћи постојеће законе и морална правила. И управо су негативне последице таквог људског понашања у контексту римске окупације јеврејског народа и мотивисале да се из идејно богате гностичке традиције профилише месијанско учење Исуса Христа који је доследно живећи онако како је говорио стекао верне ученике и бројне симпатизере.
Због сукоба са тадашњом влашћу, осуђен је и погубљен, али је његово
учење постало основа веровању које је људима далу нову наду у спасење као начин осмишљавања њиховог постојања. Оно што је живо у
том учењу актуелно је и данас за разумевање човека.
Уколико се из потреба за адекватним и целовитим схватањем
страшног догађаја Исусовог страдања и његовог васкрсења приближимо тој највећој драми као престоници људског бола и патње, онда се суочавамо са сплетом супротних веома јаких осећања страха
и љубави која одликују њене главне актере: Сина Божјег и његовог
Оца. Улога људи у овој трагедији не треба да помути духовно значење страдања Сина Божијег као очеве жртве учињене из велике љубави према људима за њихов спас.
Ма колико веровао у свог Оца, Исус се на крсту у тренутку највеће патње осетио напуштеним и усамљеним због чега је непосредно пре смрти и завапио: „Боже, Боже мој, зашто си ме оставио?“ Ове
речи одзвањају као страшни крик и исказују његово највеће искушење, веће и од оног у пустињи, када је превладао понуде Сатане, ојачао своју личност и могао потом да чини чуда. За разлику од одлуке да се добровољно повуче у пустињу, да би у самоћи могао да превазиђе сва искушења, принудним распећем на крсту доживљава да је
остављен. Уколико се Исус као Син Божији страдањем научио послушности, како вели апостол Павле у Посланици Јеврејима, онда његов
страх на Калварији кулминира у осећању да је непосредно пре смрти напуштен. Осећај усамљености је утолико страшнији што је остао
без очекиване помоћи у тренутку када му је она била најпотребнија и
када се суочио са смрћу као једином извесношћу. У својој усамљености, он не може помоћи себи и превазићи највећу невољу без помоћи другог, а осећање да га је тај Други напустио и да је остао потпуно
сам одређује његов трагични положај из којег је излаз једино у смрти.
Исусово страдање је симбол његовог жртвеног искупљења за
људске грехе, а његово васкрсење потврда преображавајуће божанске
моћи. Како се Бог не може убити нити може умрети, божанско у чо-
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веку опомиње да је само оно људско у њему нетрајно и непостојеће,
па зато и суочавање са Исусовим патњама и смрћу на Голготи показује најпре људску реакцију страха и отвара потом питање љубави у
таквом емоционалном контексту. Иако лимитира човеково овоземаљско постојање, са становишта Творчевих моћи и иманентног животног принципа, смрт се превазилази. Метафором о пшеничном зрну
које се умножава када умре и донесе свој род, Исус је указао на плодотворност смрти из које се рађа нови живот. За разлику од зрна које је пало на земљу и не умирући остало једно, васкрсење долази као
логичка последица смрти, па зато и онај који егоистички настоји да
сачува себе изгубиће свој живот, док онај који га се одрекне на овом,
сачуваће га за своје вечно постојање (Јн 12, 24). Имајући у виду овај
принцип, можемо разумети зашто Отац, жртвујући оно што му је најмилије, и оставља свог сина на крсту јер је његова смрт услов васкрсења којим се потврђује сам живот. Овај божански принцип и чини да
се смањењем великог и слабљењем моћног, афирмише значај и виталност нејаког и малог. Суштински, најважнији аспект живота се и одвија у микро свету ћелија и гена, а промене у њима тек потом постају видљиве и манифестне. Творац живота је на страни нејаких и његов принцип љубави се и исказује одрицањем од силе и могућности
да насилно уређује свет, јер управо љубав претпоставља слободу коју
људи злоупотребљавају кршећи божанска правила и међусобно чинећи једни другима зло. Тиме се удаљују од себе и од Творца, а страх од
њега у знаку је очекиваних негативних последица својих поступака.
Уобичајено се сматра да су осећања љубави и страха међусобно
супротстављена и да страх не може бити увод у љубав, зато што онога кога се плашимо не можемо волети и према њему можемо имати
страхопоштовање али не и љубав. Међутим, представљајући саму суштину хришћанског и православног поимања Бога, љубав није само
супротно осећање страху, већ и емоционална снага која доводи до човековог моралног и животног преображаја. Тај преображај се огледа
у промени односа према другом који није више повод спорењу и сукобу, већ појединац вредан довођења у питање сопственог опстанка и
жртвовања свог живота.
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Bojan Jovanović13

CHRISTIAN LOVE AND FEAR OF GOD
Summary
Commonly defined as diametrically opposed feelings, love and fear in the context
of religious experience also reveal characteristics that make them complementary. Just
as there are different kinds of love, so fear has several forms. Having in mind the need
for adequate semantic determination of these different emotional nuances, the author, on
the example of the fear of God, sees its significance as the primary emotional charge that
precedes the experience of the highest entity. Developed to love, which represents the very
essence of the christian understanding of God, that feeling becomes the basis of man’s
moral transformation. From an individual who fears for himself in front of a higher, he
becomes a being who is ready to sacrifice himself for another out of love.
Keywords: religion, pagan, Old Testament, Christian, differences, fear, love.
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Стаменко Шушак1

ПАТОАНАТОМИЈА ЈЕДНОГ СТРАХА
НА ПУТУ КА ЉУБАВИ
Резиме
Рад представља покушај аутора да као верујући лекар, користећи светоотачку литературу и Свето Писмо, представи своје скромно лаичко виђење страха, како оног којег свакодневно примећује у очима болесног човека, тако и оног свеопштег страха који све нас прати током живота у времену и простору.
Кључне речи: страх, љубав, страхопоштовање, грех, покајање, Бог, Христос

„Нема ничег страшнијег од страха”
Ф. Бекон
„И бјеше тама над безданом; и дух Божји дизаше се над водом. И
рече Бог: Нека буде свјетлост. И би свјетлост. И видје Бог свјетлост да
је добра; и растави Бог свјетлост од таме“ (Пост. 1,2-4).
„А створи Господ Бог човјека од праха земаљскога, и дуну му у
нос дух животни; и поста човјек душа жива“ (Пост. 2,7).
„И жена, видећи да је род на дрвету добар за јело и да га је милина гледати и да је дрво врло драго ради знања, узабра рода с њега и
окуси, па даде и мужу својему, те и он окуси“ (Пост. 3,6).
„Земља да је проклета с тебе; с муком ћеш се од ње хранити до
својега вијека; Трње и коров ће ти рађати, а ти ћеш јести зеље пољско; Са знојем лица својега јешћеш хљеб, докле се не вратиш у земљу
од које си узет; јер си прах, и у прах ћеш се вратити“ (Пост. 3,17-19).
Ако би се људски геном у потпуности могао дешифровати и превести на језик разумљив човековом поимању, засигурно бисмо у њему наишли на ове речи Постања које су као семе дубоко посејане у
људском архетипу. Људском оку на невидљив начин такво семе засигурно чини крстолику основу Вотсон-Криковог двоструког хелик1 Редовни професор Медицинског факултета, Универзитет у Новом Саду, prof.susak@
me.com
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са људске ДНК. Са таквим семеном ствара се сваки човек. Са њим се
он и рађа, живи и умире. То семе му даје онтолошко усмерење у времену и простору, док му у ткиву атонално одзвањају речи: „тама над
безданом“, „прах земаљски“ и „јер си прах, и у прах ћеш се вратити“.
Вратити се из постојања у непостојање. То мучи свакога човека. Мучи га повратак у ништавило. Ту муку човек назва страхом. Сагреши
Адам, гордељиви земљанко, и наста страх. На тај начин, страх и гордост, осећање зависности и самопотврђивање стоје у динамичком односу једно према другом. Настаде, дакле, вртоглави страх човека на
пучини живота, над безданом, између звезданог неба и дубоког плаветнила океана. Ето нам плода злоупотребе семена слободе – кјеркегорски речено вртоглавица слободе. Такав вертигинозни човек тумара ивицом бездана без могућности да погледа у звездано небо нити у
бескрајне дубине морскога плаветнила. Сâм је у вертигинозном страху од висине и дубине, од бездана, од пропасти, од ништавила. Тражи кривца за стање у којем се нашао, за непознато зло које се на њега,
недужнога, обрушило. Због свога грандиозног Селф-а, бежећи од самоспознаје, човек не признаје злоупотребу слободе и кривицу тражи
у другоме, а најчешће у Другоме. На тај начин раскида своју крстолику ипостас – философским речником речено трансцендентни однос
са Богом и иманентни однос са ближњима и целокупном творевином.
Уместо да буде сарадник Богу и ближњем, он им постаде супарник.
Остаде, тако, он сâм са собом, он-Селф, он индивидуа немоћан за самоспознају дубине бездана свога бића. Γνῶθι σεαυτόν, пише на улазу у Делфско пророчиште. Упознај самога себе! То је тачка у којој се
нашао он-Селф. Сада му је неопходан брод и поуздани крманош да
га „превезе по смрадном мору живота, управљајући га ка Божанственом пристаништу које је љубав“ (Добротољубље, Том II, Преподобни
Исак Сирин, Подвижничке поуке, стр. 253).
Пре него што запловимо бродом на који треба да се укрца онСелф, поставља нам се логично јунговско питање како је човек доспео у последњу фазу индивидуације, у фазу Селф-а, а да није спознао себе. Зар претходно није требао да се суочи са својом Сенком,
да победи Анимуса/Аниму, па тек онда да дође до Себе, до Селфа?
Изгледа да није. А требао је. Ко, онда, треба да се укрца на лађу и
да заплови ка „пристаништу љубави“? Рекли бисмо живо биће које постоји у времену и простору и које је само у потенцији самоспо-
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знаје и жеље да се препусти крманошу брода и немирном океану на
путу његовог коначног очовечења. Такво биће је немоћно без Божије милости и љубави, немоћно да угледа себе, а онда и друге и Другог. „Ко се удостојио да угледа самога себе, виши је од онога ко се
удостојио видети анђеле“ (Свети Исак Сирин). Шта се дешава у души таквог бића немоћног да спозна себе? Вероватно, дубоко у њој,
одзвањају речи из генома њеног бића: „Земља да је проклета с тебе;
с муком ћеш се од ње хранити до својега вијека“ (Пост. 3,17). Да ли
чује те речи? Да ли их разуме? Та проклета земља јесте он сâм. Ту
земљу, самога себе, он ће са муком обрађивати док поново не постане земља. Ето страшне, али спасоносне спознаје. Таква благодатна
спознаја код човека рађа спасоносни страх који представља тренутак његовог укрцавања на лађу спасења. „Почетак је мудрости страх
Господњи“ (Пс. 110,10). У души таквог бића, на самоме почетку његовог пута да постане личност, отвара се несагледив бездан којег ће
током пловидбе постепено обасјавати светлост. „Као што зрак сунца, који кроз прозор уђе у кућу, све осветљава, тако да се може видети и најситнији трун прашине што лебди у ваздуху, тако и страх
Господњи који уђе у срце, показује све његове грехе“ (Добротољубље, Том II, Преподобни Јован Лествичник, О покајању, стр. 19). Заиста, „човечији страх је страх човека пред самим собом, пред безданом небића који се пред њим отворио“ (Berđajev, 1985). Нашавши се над безданом своје огреховљене душе и плоти, сâм Псалмопојац завапи: „Уклони срамоту моју, од које страхујем“ (Пс. 118,39).
Тако, на исти или сличан начин, и наш путник, укрцавши се на лађу
спасења, у себи горко завапи, а у бездану испод њега само одзвањају ехои његових вапајних речи – срамоту и страхујем. У такве дубине, сократовски речено, тешко би било заронити и најискуснијем
делфском рониоцу. Спознавши своје пало стање, своју отуђеност од
себе самога, али и од других и Другога, човек осећа тескобу и смућеност, и још није способан да схвати да је „духовни дар од Бога човеку да опази своје грехе“ (Свети Исак Сирин). „Срце се моје смути у мени, и страх смртни нападе на ме“ (Пс. 54,5). Тек када осети
покајање за све што је учинио делом, речју и помишљу, у знању или
не знању, намерно или ненамерно, када на лицу осети покајне сузе
уз необјашњив тремор целога тела, приметиће да се његова лађа већ
отиснула на пучину.
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Ето друге благодатне спознаје код нашег путника – покајање.
„Покајање је друга благодат. Оно се рађа од вере и страха. Страх је
отачки жезал који управља са нама док не достигнемо до духовног
раја добара. Потом он (страх) одлази од нас“ (Добротољубље, Том
II, Преподобни Исак Сирин, Подвижничке поуке, стр. 252). Полако
почиње да схвата да је „Покајање лађа, страх његов кормилар и да је
љубав Божанствено пристаниште“ (Добротољубље, Том II, Преподобни
Исак Сирин, Подвижничке поуке, стр. 253). Страх и покајање човека
полако воде ка врхунцу самоспознаје коју достиже онда када спозна и
схвати колико је немоћан без Бога и ближњега. То му постаје компас
који ће га одвести до луке. Тај компас је веома специфичан. Крстолик
је. Има две сказаљке. Једна сказаљка је вертикално положена, а
друга хоризонтално. Обе су намагнетисане ка центру, ка месту где се
вертикална сказаљка спаја са хоризонталном. Тај центар представља
смер пловидбе. Дакле, човек спознавши своју немоћ и огреховљеност,
а (и једино) уз благодат и љубав Божију, полако васпоставља однос
са Богом (усправља давно изгубљену и заборављену вертикалу) и са
ближњима (али и са целокупном творевином као његовом онтолошком
хоризонталом). То су те две сказаљке на компасу које секу једна другу
у једној тачки. Та тачка, центар крста, јесте сам Богочовек Христос
који је истовремено и наша вертикала (син Божији) и хоризонтала
(Богочовек). У тој тачки, у центру голготскога крста, куцало је срце
Његово док је био разапет на Крсту. Зато преподобни Јефрем Сирин и
вели да на нашем челу увек треба да буде крст Христов, а у срцу страх
Божји (Добротољубље, стр. 27). У истој тој тачки, у центру крста, код
нас људи – када стојимо усправно и раширимо руке правећи од себе
крст – куца наше срце. Та тачка, срце које куца у нама, јесте место
где бисмо се требали срести и сјединити са Христом2. Дакле, центар
тога крстоликог компаса, центар самога крста, сâм Христос, смер је
пловидбе нашег путника који у овом тренутку свега тога још није ни
свестан. У његовим мислима постоји само страх и бол3 који прожимају
цело његово биће, али и кајање за почињена (не)дела у прошлости.
2 Изнад свега чувај срце своје, јер из њега излази живот (Приче 4,23)
3 Плотски гледано, страх и бол код човека имају један заједнички циљ, а то је очување
живота. Бол нам даје сигнал да се у нашем организму нешто дешава. Страх има сличну
заштитну функцију, јер нам говори да нам прети опасност и приморава нас да реагујемо.
Дакле, и страх и бол су сигнали за опасност коју треба да препознамо и избегнемо. Тако је и
у духовном смислу. Душевна бол, свест о нашој удаљености од Господа и страх пред лицем
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Тај страх у њему јесте прво светло које обасјава његову душу и које на
видело доноси сву прашину (грехе) која лебди у њој. До тог тренутка
он је размишљао само о телу. Страховао је од болести и умирања.
Страховао је за тело. Тај страх код људи понекад бива тако силан да
често остају неспособни да изврше било шта славно и узвишено. Тек
када страх за тело уступи место страху за душу, тада страх за тело
ишчезава, као што восак нестане од топлоте (Добротољубље, Том II,
Преподобни Исак Сирин, Подвижничке поуке, стр. 24). Крст наш је
страх Господњи, давно рече преподобни Јован Касијан Римљанин.
Као што распети више не може да окреће или помера удове по жељи
своје душе, тако и ми морамо да усмеравамо своју вољу и своје жеље
према закону Господњем, и ономе што Он заповеда, а не према ономе
што нам је сада пријатно и што нас увесељава. Као што приковани
за крсно дрво не гледа са дивљењем на садашње, не помишља на
своје страсти, не расејава се на старања и бриге о сутрашњем дану, не
познаје жељу за стицањем имања, не заноси се ничим гордим, ничим
заједљивим, не жали што су данас хулили на њега, а прошле хуле више
и не памти, већ сматра да је у сваком смислу умро иако још дише у
телу, па управља очи свога срца тамо где ће се несумњиво преселити,
тако и ми морамо да распнемо себе страхом Господњим према свему
томе, то јест, морамо бити мртви и према телесним страстима, али
и према самим њиховим почецима, морају наше духовне очи бити
упрте тамо где ћемо се преселити (Cassianus, str. 35).
Са покајањем и спознајом греха, дакле, страх за тело постепено прелази у страх за душу који је следећа тачка пловидбе. Човек се
у таквом новонасталом и спасоносном стању постепено ослобађа неизвесности са којом је до тада битисао, која га је држала у плотском
страху и због које га је у његовим мислима стално опседао осећај опасности која може да угрози све што му је вредно4. Страх за душу, пак,
вечне смрти, усмеравају нас ка једином Заштитнику Који нас избавља од свих искушења,
неизвесности и опасности које вребају.
4 Аристотел је страх дефинисао као „очекивање зла“. Дакле, не мора значити да ће се
то зло и десити. Страх у садашњости није реалан. Заснован је на илузијама, мислима. Када
погледамо на време које неумитно тече, јасно нам је да је наша прошлост испуњена само
сећањима (философски речено, сећања имају карактер непостојећег), а да се наша будућност
односи само на могућности (такође имају карактер непостојећег). Дакле, садашњост
представља само један тренутак прелаза из једног облика непостојања (сећање) у други
(могућност). Виктор Франкл је за садашњост рекао да представља спој вечне стварности
прошлости и нестварности будућности (питање је да ли ће се та нестварност оваплотити).
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подразумева страхопоштовање, тј. присуство Бога и тада више нема
никакве по човека угрожавајуће неизвесности. Страхопоштовање јесте извор вере и представља со људске побожности. Свети Исак Сирин каже да је страх Божији и почетак врлина које настају у срцу човековом када човек удаљује свој ум од немира овога света да би га
усредсредио на богоугодне мисли кроз молитвено размишљање о свету који ће доћи. Све тешкоће које човек претрпи ради стицања тих врлина човек би требало да цени као и саму врлину (Свети Исак Сирин, Аскетске Омилије, стр. 207). Због тога овај дивни светитељ и каже да док год човек неприлично живи, он осећа страх од смрти (плотски страх). А када се за живота приближи Богу, он задобија спасоносни страх од Његовог суда. Међутим, каже Свети Исак, када човек заволи Бога, онда Божија љубав гаси оба та страха (Свети Исак Сирин,
Поуке).
Код савременог човека, у већини случајева, нажалост, доминира
гноза и епистемологија. Код њега је познање на основу научног
истраживања јаче од вере и он нема наду у Бога при сваком делу
које чини. Такав човек другачије схвата Бога и Божију промисао
о човеку и целокупној творевини. Ослања се само на своја чула и
искуство. Код њега доминира ratio. Ево једног примера! Научници
веле да све у природи подлеже Другом закону термодинамике, то
јест да су сви природни процеси и цео космос усмерени од стања
већег ка стању мањег реда, то јест од стања реда ка стању потпуног
хаоса (ентропије). Људска свест јесте исто тако природна датост као
и све остало. Међутим, људска свест се не покорава овом закону
термодинамике. Човек тежи да превазиђе тај хаос и да створи ред.
Како? Зашто? Човек све посматра својим „разумским бићем“, својим
чулима. Користи логику. Ствара слику о свету и доноси закључке на
основу досадашњег (са)знања и искуства. Та слика у већини случајева
представља само исечак целокупне истине о целокупној творевини
и природи (некада је, чак, далеко од истине). На основу тог исечка
Ако на тај начин посматрамо време и страх као карактеристику само садашњости, онда и тај
страх није реалан јер представља могућност која се може (а не мора) десити у будућности.
У духовном смислу, пак, ми већ живимо вечност као безвременску садашњост. Вечност није
будућност. Она је и прошлост и садашњост и будућност. У њој нема места за страх. Има
места само за ону нам (за)датост, а то је подобије – да оправдамо Лик Божији Којег носимо и
да у срца наша пустимо само Господа. Тада ћемо осетити две нераздељиве благодати – љубав
и страх(опоштовање).
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човек уређује природу без целокупног сазнања о творевини, о свему
видљивом и невидљивом, приведеном из небића у биће, из непостојања
у постојање. На основу тог исечка човек доноси и закључке шта је ред
а шта неред (хаос). Какво би изненађење доживео човек да п(р)огледа
„онтолошким тродимензионалним“, духовним очима! Видео би да у
космосу постоји „савршени неред“ (ентропија) а не хаос и ништавило,
да је цео човек „савршени неред“ у којем владају Божански закони
невидљиви људском оку и неспознајни људском уму. Због таквог
„разумског слепила“ људска свест иде супротно наведеном закону
термодинамике. Тамо где је ред, наше очи виде неред, и обрнуто.
У светлу тога, замислимо сада људске страхове. Страхове на основу
нашег чулног искуства и сазнања истргнутих из исечка потенцијалне
истине, који нас чак могу и убити. Страхове због потенцијалне
опасности (нестварност будућности). Управо због тих страхова човек
се логички супротставља Другом закону термодинамике и (не)свесно
језди ка „несавршеном реду“ и удаљава се од „савршеног нереда“.
Повратак „термодинамици“ могућ је само помоћу Светлости која
треба да просветли људско (не)знање и да обасја све дубине човекове
душе, када ће на видело изаћи сва прашина људске спознаје која је до
тада руководила људским разумом.
Због свега тога човек и јесте подложан страховима, управо због
замки непријатеља који својим стрелама стрељају у мраку (Пс. 10,2).
Непријатељ заче неправду, затрудне бол, и роди безакоње (Пс. 7,15).
Такав човек страхује само од бесмислености живота и смрти. Страх
од греха и страх од Бога, као једини спасоносни страх, поприма тек
када се приближи Њему. Наш путник, рекли смо, већ се приближио
Господу. Са лађом се отиснуо на пучину и у својим рукама, у срцу
своме, чврсто и са страхопоштовањем држи компас који га по олујном
мору живота непогрешиво води ка мирној луци. Код њега и даље постоје страхови, али и бол. Међутим, сада више није изгубљен у вртоглавим координатама странâ света. Почео је да схвата разлику између
„савршеног нереда“ и „несавршеног реда“. Жироскоп његовог компаса усмерен је ка центру луке. Истовремено се срце нашег путника необјашњиво све више отвара за дарове од самога Господа и то ће му,
током његове пловидбе, помоћи да буде способан протумачити сваки
покрет сказаљки на компасу. Свети пророк Исаија наводи седам дарова: дух мудрости и разума, дух знања и побожности, дух савета и си-

74

Стаменко Шушак

ле, као и дух страха Господњег (Ис. 11,2). Са тим даровима већ опажа
копно и пристаниште његовог брода. Тамо ће страхопоштовање прерасти у љубав. Тамо ће коначно спознати љубав.
Док брод полако прилази пристаништу наш путник се сећа свог
стања пре пловидбе и узнемирености када је ступио брод. Созерцавајући своје пало стање и свој пут ка сигурној луци, постаде му јасно
да је уздржање од свих (не)дела, које је раније чинио, почетак покајања које га је довело на брод. Почетак покајања, пак, јесте почетак спасења. А почетак спасења је добра воља. Добра воља рађа труд. А почетак труда су врлине. Почетак врлина је цват, а цват врлине – делање. Пород врлине је навика. Плод и пород упорне бриге о својој души је обичај. Од њега се рађа чињење добра. А чињење добра је мајка страха Божијег. Страх Божији рађа држање заповести, како небеских тако и земаљских. Држање заповести је знак љубави. А почетак
љубави је огромна смиреност. Огромна смиреност је кћер бестрашћа.
А стицање бестрашћа је пуноћа љубави, или коначно усељење Бога у
оне који су кроз бестрашће постали чисти срцем. Јер, они ће Бога видети (Мт.5,8) (Добротољубље, Том II, Преподобни Јован Лествичник,
О врлинама и страстима и о борби са страстима уопштено, стр. 108).
Без икаквих страсти упловљава у пристаниште. У таквом стању бестрашћа роди се у њему љубав са којом ће искорачити и са којом ће се
сјединити на тлу луке. Заиста, љубав се рађа од бестрашћа, бестрашће
од наде у Бога, а нада од трпљења и дуготрпељивости. Оне се рађају
од свеобухватног уздржања, уздржање од страха Божијег, а страх од
вере у Господа (Добротољубље, Том III, Свети Максим Исповедник,
Четири стотине поглавља о љубави, Стотина прва, стр. 2).
Ево нашег путника у луци. Одједанпут угледа познато Лице. Да,
Он му је познат. Био је с њим током пловидбе. Иманентан му је целога живота, али га до сада није могао видети све док му очајнички није
завапио „погледај, услиши ме, Господе Боже мој. Просветли очи моје, да не заспим на смрт“ (Пс. 12,4). Од сада ће његове очи свагда бити окренуте ка Њему (Пс. 24.15). Како, после овакве спознаје, апсурдно звуче ничеанске речи Кирилова у роману Достојевског „Зли дуси“: „Бог је бог страха и смрти. Ко победи бол и страх, тај ће сам постати бог... човекобог“. Према речима Светог Јустина Ћелијског парадокс човека и јесте у чињеници да се од пута ка Богочовеку окренуо
ка човекомишу који умишља да је човекобог (Поповић, 1995). Код та-
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квог човекобога нема места за страхопоштовање. Код њега доминира слободна воља, коју – наравно – злоупотребљава и целокупну творевину покушава да потчини својој вољи. Када на крају своје агоније
спозна шта је учинио, као и наш путник пре укрцавања на брод, човек
– искрено се покајавши – попут праведног Јова горко изусти покајне
речи: „Што ми није затворила врата од утробе и није сакрила муку од
мојих очију? Зашто не умрех у утроби? Не издахнух излазећи из утробе?“ (Књига о Јову 3,10-11). Какав само страх обузме човека када спозна своје грехе. Не треба занемарити и оно што носи у своме генотипу. Дакле, од самога зачећа човека прати страх, али и љубав. Љубав и
страх су у сталној вези. Мајка рађа дете са помешаним осећајем страха и радости (љубави), па се и дете рађа са таквим осећајем. Ту касније имамо и страх од одвајања. Дете се одваја после 9 месеци боравка у утроби мајке где је боравило тачно испод њеног срца. Касније ће имати страх и од одвајања његове душе од сопственог тела. Мало је „полубогова“, попут Гилгамеша, који су трагали за вечним и који су имали страх. Он, Гилгамеш, херој и полубог, има страх од смрти
и трага за животом вечним. „У срце ми туга улази и бол у дубину душе. Страх ме смрти захвати и ево се по пустари скитам“ (Николић &
Николић, 1990, стр. 40).
На крају, вратимо се нашем путнику. Осетивши љубав и сјединивши се са Богочовеком Христом он више не осећа страх. Заиста,
савршена љубав изгони страх напоље; јер страх има муку. А ко се боји није савршен у љубави (1.Јн. 4,18). Једино савршена љубав стиче
преображавалачку моћ над тврдокорним страхом човековим. Ово сам
вам казао, да у мени мир имате. У свијету ћете имати страх; али не
бојте се, ја сам побиједио свијет (Јов. 16,33).
Љубав, дакле, побеђује свет. Побеђује страх. Побеђује све. Супротност љубави није мржња, бећ управо страх. Сваки човек има слободу да бира да ли ће живети са страхом или у љубави. Једини страх,
који би човек заиста требао имати, јесте страх од самога страха који
га одвлачи од Истине.
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Stamenko Šušak5

PATHOANATOMY OF A FEAR
ON THE WAY TO LOVE
Summary
The paper represents an attempt by the author, as a believing doctor, using the patristic literature and the Holy Bible, to present his humble layman's view of fear, both the
one he observes every day in the eyes of a sick man and the general fear that accompanies us all in time and space.
Keywords: fear, love, awe, sin, repentance, God, Christ
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Драган Стаменковић1

САМО ЉУБАВ ИЗГОНИ СТРАХ НАПОЉЕ
Резиме
Страх је универзални људски феномен присутан од памтивека. Представља
природну реакцију на опасност унутрашњу или спољашњу, али углавном препознатљиву. До нас су страх, анксиозност, депресија, епифеномен, најдоминантнији израз индивидуалног начина постојања савременог света. Покушај човека да се по
сваку цену ослободи ове болне емоције без жеље да прочита поруку са њеног извора, довело је до тога да страх постане још интензивнији и раширенији. Једина екстатична сила која може да изведе појединца из овог индивидуалног начина постојања – из нездравог простора самодовољности и самољубља а самим тим да исуши корен страха јесте љубав. Љубав је покретачка снага обожења или индивидуализације, чији је пут преображаја од индивидуе до личности.
Кључне речи: љубав, страх, здравље

Страх и љубав су универзални људски феномени у свим епохама и културама, али нигде нису тако прецизно јасно и дубоко дефинисани као у хришћанству, где се човек по први пут у историји открива у неисказаној дубини и висини, као личност, јер се Бог објавио као
личност.
„Ахјах ашар ахјах- Ја сам онај који јесте; Бог Аврама, Исака и Јакова“ Одговор је Бога Мојсеју на Синају када га овај пита, шта да каже синовима Израиљевим како ти је име“. А онда се Бог објављује у
својој пуноћи као Света Тројица у Новом Завету. Заједница љубави
три личности-Оца, Сина и Светога Духа.
Тек из онтолошке перспективе, сусрета човека са Вечнобитијем,
сусрета личносног човека са личним Богом, можемо разумети страх
и љубав као егзистенцијалије много више укорењене у онтичком него
у емоционалном. У тој равни налазимо одговор на најтежа егзистенцијална питања – Ко сам ;одакле сам; куда идем и који је смисао мога живота. У тој равни добијамо најпотпунији и најдубљи одговор на
питање – откуда страх и како га превладати и лечити.
1 Дом здравља Ниш, Србија, dragan.stamenkovic1958@gmail.com
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Адам и Ева у Рајском врту нису имали страх. Страх су осетили
када су изгнани из Раја остали без божије заштите. Препуштени природним стихијама (унутрашњим и спољашњим). Oбхрвани кривицом
због непослушности и одвајања од Бога, заробљени природном нужношћу и неумитном смрћу, ставили су печат и уградили код у све
потоње генерације кроз историју да дрхте од губитка слободе, изгубљеног смисла, неразрешене кривице неумитне смрти.
Уместо да се разреше ове егзистенцијалије које су условиле страх
и дрхтање, савремени токови су променили њихово значење, не у циљу разрешења проблема, него да би човека увели у другачији начин
постојања и наметнули му нови систем вредности. Промена значења и вредновања круцијалних појмова је почетак сваке манипулације.
Са одбацивањем духовне вертикале, смрт је постала неминовност и крајња извесност, самим тим извор бесмисла и страха. Слобода више није духовна категорија, која са љубављу чини нераскидиви
постамент личности. Она је сведена на природни избор, као израз самољубља, а не љубави без које слобода постаје анархија. У неолиберализму слобода за другог заменила је слобода од другог. Слободу од
зла заменила је слобода у злу. О слободи се више не пева, о слободи
се не сања за њу се више не умире. Савремени човек се плаши слободе. Кривица и грех су одбачени од многих психолошких и социолошких школа, као непотребна датост, којом су религије обремениле и
разболеле човека, За следбенике психоаналитичке школе, човек није крив, него је криво лоше наслеђе и лоше васпитање и зато су грех
и кривица болесна стања. Тако је реална кривица кроз разне психолошке механизме одбране преведена у неуротични доживљај кривице, кога као сенка прате страх и депресија. За Јунга криза индивидуације је праћена страхом, јер кад човек престане да тече и да расте он
се разболи.
Ми данас знамо или мислимо да знамо како да лечимо страхове од траума или негативних искустава. Шта ћемо са страховима који
долазе из неприступачних дубина и тајних ходника наше душе где лежи заробљен, нашим грехом и кривицом израњављени прволик. Његов призив пригушујемо, а поруке фалсификујемо. У тим нашим дубинама леже сви наши демони и анђели све наше лажи али и све наше мудрости. Не усуђујемо се да се сусретнемо са Прволиком јер ће
његова светлост обасјати сенку у нама коју кријемо и од које стиди-
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мо и плашимо, иако наслућујемо да тај скривени лик јесте пут истина и живот.
Није просветљен онај који држи светлост него онај који је осветлио своју таму. Који је то кључ који ће отворити та тешка врата душевног лавиринта. Која је сила која ће нас суочити са нашом сенком,
помирити са нашим ближњим и Богом у нама. Да ли је то љубав, једина покретачка сила обожења или индивидуализације о којој говори Јунг.
То је она надкосмичка сила коју Христос поставља у средиште
постојања човека и света. Сам Бог је љубав. Христов пут је пут љубави. Јеванђеље, Блага вест је истинита прича о љубави. Христово жртвено страдање за човека је највиши израз љубави. То није љубав као
страст, прикривена жеља за поседовањем, патетика или самољубље.
То је искрена непатворена жртвена љубав. Све књиге овога света писане на ову тему, сажете су у две заповести Христове „ Љуби Господа
Бога свога свим срцем својом, свом душом својом и свим умом својим и Љуби ближњега свога, као себе самог. Блажени Августин је говорио „Поштуј ове заповести и чини што год хоћеш нећеш погрешити“ У ове две заповести крије се једини могућ начин постојања за живот , а не за смрт. То је једина надкосмичка формула исцељења човека.
Исцељења, а не излечења. Излечење је враћање поремећене функције органа или система органа у нормално физиолошко функционисање. А исцељење како то сама реч каже довођење човека у целовитост
у изгубљено јединство са Богом, ближњим, природом и са самим собом. И само тако створена личност је предуслов стварања једне здраве стабилне заједнице, пре свега породице, која као таква сада отвара
пут човеку да буде биће смисла слободе и креативности.
„У љубави нема страха, него савршена љубав изгони страх напоље. А, ко се боји није савршен у љубави“ Јеванђеље по Јовану Глава
4 . Стих 18.
Некада реакција на опасност данас у савременом свету страх је
епифеномен, најаутентичнији израз индивидуалног начина постојања. То је живот само за себе за своје интересе са доминантном центрифугалном силом, која усисава све унутра. Тај индивидуални, егоцентрични начин постојања је највиша вредност неолибералног света, где други није мој ближњи, мој брат него средство за задовољење политичких, статусних, економских и сексуалних интереса. Ја сам
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слободан ако сам еманципован од сваког колективног идентитета: од
Цркве, традиције, нације, породице, а онда од свога пола па и себе самога, што и јесте крајњи циљ трансхуманизма поништавање човека
до нивоа химере и киборга.
Зашто је страх доминантна сила у оваквом начину постојања. Зато то што его, који средишна тачка тог система потврђује себе на три
начина. Ја сам оно што имам (здравље, знање, имање, статус, титулу,
здравље): ја сам оно што радим; и ја сам оно што други мисле о мени.
Увек се над овим пропадљивим вредностима надвија страх да ћу их
изгубити. Шта ће онда бити мој ослонац и мој циљ.
Овакав начин постојања је у физици представљен као ентропија.
То је затворени систем који је прекинуо било какву енергетску повезаност са другим системима. Крајњи исход је самоурушавање или самопоништење.
Начин да изађемо из тог загушљивог простора самодовољности
и да се спасимо самопоништења је прелазак на пут индивидуализације или обожења. Дакле да пређемо из индивидуалног у личносни
начин постојања. Једина екстатична сила која може извући човека из
тог понора је жртвена љубав која себе распиње на крст за другог а не
другог ради себе.
Љубав и страх нису само конститутивни елементи, мање или више заступљени у нашем бићу. Они нису непроменљива датост него су
директно зависни од нашег погледа на свет и нашег система вредности. Пре свега зависни су од нашег става и слободне одлуке којој ћемо се страни у животу приволети и да ли ћемо на животној раскрсници изабрати пут успеха и моћи или пут смисла и слободе. Од те слободне одлуке не само да ће зависити судбина једног човека него у даљој перспективи и судбина човечанства.
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ONLY LOVE BANISHES FEAR
Symmary
Fear is a universal human phenomenon present since time immemorial. It is a
natural reaction to an internal or external danger, but mostly recognizable. Next to us are
fear, anxiety, depression, epiphenomenon, the most dominant expression of the individual
way of existence of the modern world. A man's attempt to get rid of this painful emotion
at any cost, without wanting to read the message from its source, has led to the fear
becoming even more intense and widespread. The only ecstatic force that can bring an
individual out of this individual way of existence - out of an unhealthy space of selfsufficiency and self-love and thus dry out the root of fear - is love. Love is the driving
force of deification or individualization, whose path of transformation is from individual
to person.
Keywords: love, fear, health
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Julijana Kojić1

STRAH OD TIŠINE
Rezime
Istorija interesovanja za tišinu kao esencijalno vaznu duhovnu disciplinu je duga
i često povezana sa duhovnom disciplinom samovanja, tako da su ove dve discipline
ponekad posmatrane kao jedna. U fokusu ovog rada je mesto tisine i samovanja u
praktikovanoj duhovnosti i važnost odvajanja vremana za tišinu da bi naše unutrašnje
biće otvorili za Božju blagodat i autentičan život. Međutim, usresređena tišina može biti
opasna jer otvara mogućnost upitnog suočavanja s time ko smo mi pred Bogom. Strah od
osećanja usamljenosti i ispraznosti, svest o ograničenosti i smrti, kao i druge neprivlačne
realnosti su deo onoga sa čime se možemo suočiti u tišini.
Ključne reči: tišina, samoća, strah, duhovna disciplina

Nije preterano reći da život žene ili muškarca u savremenom svetu
postaje skup zadataka, tako da se govor o tišini i tihovanju može doživeti
skoro kao kontrakulturalan. Efikasnost se smatra najvažnijom, dok se tišina obično doživljava kao nedostatak nečega, vrsta praznine. Skoro stalna
zauzetost ili distrakcija postala je način života mnogih savremenih ljudi.
Uglavnom ne vidimo mesto za tišinu među realnostima zivota, niti imamo
vremena za nju. Tišina o kojoj cemo ovde govoriti povezana je sa samoćom, odnosno samovanjem koje se u hrišćanskoj duhovnoj tradiciji smatra esencijalnim uslovom za susret sa našom unutrašnjom stvarnošću, a pre
svega sa Stvarnošću. Reč samovanje takođe uznemiruje, jer je ponekad
pogrešno razumevena kao samoća u smislu usamljenosti.
Moderan život kao da nam nalaže da izbegnemo samoću po svaku
cenu. Sami sa sobom u tišini, prisiljeni smo da se susretnemo sa realnošću svog unutrašnjeg zivota. Tišina i samovanje čine se neprijateljima koji nas podsećaju da se protiv njih moramo boriti. Možda bi se moglo slikovito reći da tišina može biti toliko „glasna“ da mora biti „utišana“ zvuci1 Univerzitet u Beogradu, Bogoslovski fakultet; St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary Njujork; Union Theological Seminary, Njujork; English Immersion, ejulijana@hotmail.com
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ma. Na raspolaganju nam je puno uređaja i sredstava za našu borbu protiv
tišine. Kompjuteri, pametni telefoni sa internetom i bezbrojnim aplikacijama, mašine i mediji služe da nas zabave i zaokupe svuda i uvek. Novine,
televizija, radio, pa čak i pilule za spavanje štite nas od preteće i opasne tišine. Više nego ikad očigledno je da da bi tišina ušla u naš život mi moramo da se diskonektujemo, da prekinemo, ugasimo, isključimo. Ponekad se
ovo čini kao žrtvovanje očigledno neophodnih stvari, ali ovakva pauza je
uslov koji vodi tišini i kontemplaciji u samovanju. U našem vremenu brzine čovek je posebno žedan za njima, a da toga nije ni svestan.
Tišina nas plaši i zato što ostavlja prostora da razne nepoznanice nađu
put do nas. Sami u tišini često smo pozvani da odustanemo od iluzije kontrole, da (stvari) prepustimo Bogu, da ispitujemo svoje izbore i vrednosti.
Osećanja samoće i praznine, svest o sopstvenoj neslobodi, ograničenjima,
smrti i ostale neprivlačne stvarnosti mogu obuzeti našu pažnju kada nema
ničega osim tišine. Ipak, u potrazi za duhovnim, ciklusi zauzetosti i zabave
moraju biti prekinuti, a tišini dozvoljeno da uđe u naš život. Ako ne odvojimo vreme za tišinu, odvajamo sebe od Boga. Boga je nemoguće naci u
žurbi, koja je zaista karakteristična za moderan život. Karl Gustav Jung je
jednom izjavio: Žurba nije od đavola, žurba jeste đavo.
I Morton Kelsi piše o potencijalnoj destruktivnosti stalne zauzetosti i
žurbe, poredeći ih sa porocima i upozoravajući da mogu biti štetniji za duh
od droge i alkohola jer ova „uživanja“ često vode do osećaja praznine, ponekad do očaja koji može dovesti do svesti o potrebi za Bogom i većoj duhovnoj prijemčivosti, dok „efikasan“ i zauzet život, proveden možda čak i
u činjenju dobrih dela, može biti štit od bilo kakve duhovne dubine i želje
za susretom s Bogom (Kelsi, 1976: 70).
Maks Pikard, švajcarski filosof i pisac napisao je knjigu Svet tišine.
On veoma ceni tišinu i pokušava da je afirimiše, i u tom kontekstu piše interesantno i ilustrativno poglavlje o radiju, kao o mašini koja po njegovom
razumevanju produkuje apsolutnu buku. Sadržaj programa, Pikard piše,
teško da ima važnost, i on doživljava radio kao proizvođača buke, mašinu koja melje reči u amorfnu masu i kreira situaciju gde niti više čeznemo
za rečima, niti za tišinom. Na ovaj način formira se čovek koji je pod konstantnim uticajem buke i ne usuđuje se ni da poželi tišinu, nego se protiv
mogućnosti iste bori. Kada bismo njegove reči izvukli iz konteksta, pogrešno bi protumačili da su one uperene protiv tehnološkog napretka, pa bi na
ovom mestu bilo dobro primetiti da se uopšte ne radi o tome, nego se na-
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glašava stavljanje upotrebe ovog uređaja na mesto dnevnog kompanjona/
pratioca čovekovog života, mesto koje mu ne pripada i služi da nas odvoji
od duhovnog i na taj način moze biti štetno (Pikard, 1988: 18-19).
Potrebno je izgovoriti više reči o tišini. Pikard je dao doprinos posmatranju ovog fenomena iz filosofske perspektive. Pita se da li je tišina negativan fenomen koji može biti definisan kao prosto odsustvo zvuka ili ona
ipak ima neku ontološku težinu? Iz ugla sveta koristi i dobitaka, na prvi
pogled tišina može izgledati kao beskoristan fenomen. Ona se u taj svet ne
uklapa. Svi ostali veliki fenomeni prisvojeni su i primenjeni od strane sveta profita i korisnosti, kao na primer vatra ili voda, koje su izgubile svoju nezavisnost i sada su posmatrane samo kao delovi našeg sveta, nama na
korist i upotrebu. Čak i prostor između neba i zemlje izgubio je bilo kakav karakter misterije, nego je postao samo prostor kroz koji prolaze avioni i ostale letilice. Međutim tišina je van sveta profita i korisnosti, ne moze
se eksploatisati, od nje se ne izvlači dobitak-ne dobija se išta. Neproduktivna je te se smatra bezvrednom. Ipak, Pikard tišinu naziva Sveta beskorisnost (Holy uselessness). Tišina ima svoju nezavisnu egzistenciju. Ponekad je prepoznata kao deo večnosti. Pikard kaze da mi ne možemo zamisliti svet gde postoje samo jezik i govor, ali da možemo zamisliti svet večne tišine (Pikard, 1988: 18-19).
Gde je tišina prisutna kao da ništa drugo nikad nije postojalo. Gde je
tišina prisutna, čovek je posmatran. Više tišina posmatra čoveka nego čovek tišinu. Čovek ne testira tišinu. Tišina testira kako religioznog, tako i
nereligioznog čoveka. Ništa nas ne pritiska tako glasno teškim pitanjima
kao sto to čini tišina. Za susret sa tišinom potrebna je hrabrost. Susret s tišinom dovodi nas u bliži kontakt sa sobom pred Bogom. Zbog ovoga je razumljivo zašto naša pala priroda izbegava tišinu. Ciklusi zauzetosti i zabave karakteristični su za svakodnevni život savremene osobe i pomažu da
fokus bude uvek negde drugo.
Ilustrativna je anegdota o svešteniku koji je došao kod dr Junga za pomoć. Bio je premoren, „pregoreo“ od rada i posvećenosti, na ivici nervnog
sloma. Radio je četrnaest sati dnevno. Ruke su mu drhtale i u očajanju je
tražio savet od Junga. Doktor mu je dao jednostavan ali iznenađujući recept: da skrati radni dan na osam sati, da spava takođe osam sati, a da preostalih osam sati provede sam sa sobom u svojoj sobi. Sveštenik se složio,
nadajući se da će njegove tegobe i tenzija biti ublažene. Odmah sledećeg
dana radio je samo osam sati. Objasnio je svojoj ženi šta namerava i zatvo-
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rio se u sobu, gde je ostao nekoliko sati. Pustio je Šopenovu Etidu i završio
roman Hermana Hesea. Sledeći dan je proveo na sličan način, spavajući i
radeći po osam sati, a uveče je započeo da čita Čarobni breg Tomasa Mana i slušao Mocarta. Nekoliko dana kasnije vratio se kod Junga i žalio se
da se i dalje oseća loše, a tako je i izgledao. Jung ga je pažljivo ispitivao o
tome kako je pratio uputstva i postavljao mu pitanja i potpitanja te shvatio
u čemu je problem: „Niste me razumeli“, rekao je Jung, „nisam Vam rekao
da provodite vreme s Heseom, Mocartom, Šopenom, niti Tomasom Manom. Želeo sam da budete sami sa sobom!“ Sveštenik je izgledao prestravljeno i uzdahnuo: „Ali ja gore društvo ne mogu ni da zamislim...“ na šta
mu je Jung odgovorio: „A ipak ovo je društvo kojemu izlažete ljude oko
sebe četrnaest sati na dan“.
Ova priča podstiče na razmišljanje o izlaganju sebe drugima, kao društva u kome ni sami ne možemo da uživamo. Ovo je ustvari priča mnogih od nas. Kasnije u tekstu pokušaću da istaknem poentu o važnosti tišine
upravo za izgradnju autentičnih ličnosti, a samim tim i autentične zajednice. Tačno je da većina ljudi ne zna kako da bude sama.
Kakvi mogu biti koreni straha od tišine? Da li smo uplašeni velike
praznine u nama ili nečeg uznemirujućeg što bi tamo mogli naći, ponekad
možda čak i demonskog? Zašto je bezbednije tamo ne gledati? Postoje li
realni psihološki razlozi za našu sklonost izbegavanja tišine?
Ester Bušholc sugeriše da strah od samovanja može vući korene iz detinjstva i bojazni od napuštenosti i zanemarenosti. Deca sebi ne mogu da
obezbede osnovne potrebe, a neki roditelji kažnjavaju svoju decu izolacijom, te samoća postaje neželjena za osobu u razvoju. Na ovaj način ljudi
mogu da povežu samoću sa neportebnim rizikom i antisocijalnim ponašanjem (Bušholc, 1997: 29).
Za druge je strah od samoće i tišine povezan sa strahom od dosade.
Ovde treba da primetimo da problem nije sama samoća, nego odsustvo
unutrašnjih resursa/kapaciteta da se kreativno bude u tišini sam ili sama
sa sobom i na taj način dobiju blagodati od nje. Dosada moze biti preteća,
ponekad je prati osećaj gubljenja duše, smisla i čak i vrednosti same ljubavi (Kelsi, 1976: 106).
Takođe je važno istaći da strah od smrti može doprineti strahu od samoće. Iako kod Pikarda nailazimo na povezivanje tišine sa večnošću i time njeno dalje afirmisanje kao nezavisnog fenomena u veoma pozitivnom
smislu, Mur piše da se u samoći i tišini nesvesno možemo plašiti smrti kao
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vremena kada ćemo biti ultimativno sami. Mur takođe primećuje, a to potvrđuju i sociološka istraživanja, da su i vernici izloženi ovom strahu iako nas vera uči da cemo u večnosti biti deo zajednice svetih. Ovo verovanje ne ublažava potpuno naš strah od smrti i na taj način ni strah od samovanja (Mur, 2001: 22).
Čovek se takođe plaši unutrašnjih čudovista u njemu samom, demona
sa kojima je zastrašujuće suočiti se kada su distrakcije odsutne. Zbog ovoga je takođe razumljiv strah od tišine. Međutim, iluzija je nadati se da će
oni nekako nestati ukoliko ih ignorišemo. Štaviše, ako gušimo svest o njihovom prisustvu i ne suočavamo se s njima, njihove ružne glave će se otkrivati našim porodicama, deci, prijateljima, onima koji najmanje zaslužuju njihove trikove. Na taj način ne štetimo samo svom duhu, nego i drugima, ljudima s kojima imamo najvažnije odnose.
Hrišćanski filosof Blejz Paskal primećuje da sva čovekova nesreća
proizilazi iz jedne jedine činjenice a to je da on ne može da boravi tiho
sam sa sobom u svojoj sobi. Strah od tišine i samovanja često čini da ljudi razviju veštinu ili naviku zauzetosti, uposlenosti i zaokupljenosti, bilo
da je to potrebno ili ne, bez obzira da li imaju puno ili malo posla. Uz zauzetost, i raznovrsne distrakcije mogu elastično „rastegnuti“ vreme, kao
npr. uobičajeni internet surfing, gledanje televizije ili šoping, a najcesce
ih kombinujemo da bi osigurali izbegavanje tišine koju razumemo kao put
ka nesigurnosti i usamljenosti. Eskapizam možemo naći u najrazličitijim
načinima na koje pokušavamo da kontrolišemo svoje raspoloženje, kao i
osećanja. Načini bega mogu biti intelektualni, kao i duhovni. Lista je praktično beskonačna, a moderni je aksiom da je cilj života da se po svaku cenu osećamo prijatno. Može se reći da naša kultura zaista marljivo radi na
pokušaju zadovoljenja ovakvog cilja. Mudrost sveta nas uči da sreću tražimo u zadovoljstvu. Međutim princip zadovoljstva nikad ne daje ono sto
obećava, nikada ne može utoliti žeđ ljudske duše za Bogom, već je samo
privremeno sakriti. U konzistentnom pomerenom pokušaju zadovoljenja
ove žeđi zadovoljstvo može postati neobični tiranin koji ljude vodi u razne kompulsije ili adikcije, kojima oni pokušavaju da kontrolišu svoju bučnu realnost. Nezadovoljiva žudnja za srećom bez poslušnosti Bogu koren
je svih poroka, a njihova moć nad ljudima bazirana je na samoobmani. U
tišini, gde nalazimo Boga, otkriva nam se da naša postignuća i ciljevi, pa
i sama sreća nisu tako važni kao što nam se čine u buci svakodnevnog života. U tihovanju se otvara prostor za mogućnošću prihvatanja sopstvenog
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stanja i potrebe za pokajanjem, odnosno preumljenjem koje vodi do autentičnog zivota. U tihovanju je prilika da prekinemo inerciju svoje prirode. Zbog toga ova disciplina nije laka. Otkriti sopstvene samoobmane čini nas ranjivima, vulnerabilnima i nemoćnima (mada ne i bespomoćnima).
Postoji popularno ali potpuno pogrešno mišljenje da su tišina i samovanje nešto što samo monasi rade jer su oni posebno pozvani da vode unutrašnje duhovne borbe, ali da to naprosto nije poziv za svakog od nas. Međutim, tihovanje jeste poziv za svako Božje dete. Ono nije samo esencijalno za čovekov odnos sa Bogom, nego i sa njegov odnos sa drugim ljudima. Ako ne odvojimo vreme da čujemo Najvažniji glas, ne mozemo posaditi seme večnosti u svome srcu.
Postoji engleska fraza, korišćena da se ukori lenjivac: „Don’t just sit
there, do something“. Kvekeri (Quakers) su izvrnuli ovu izreku u „Don’t
just do something. Sit there“. Skoro celokupno njihovo bogosluženje sastoji se od tišine u kojoj vernici otvaraju svoja srca za Božji glas i rad
Svetog Duha. Kvekeri su izrazito društveno angažovana verska zajednica. Istorija svedoči da su njeni vernici, duhovno oblikovani bogoslužbenim tihovanjem činili najhrabrija dela čovečnosti i podizali najjasniji glas
za pravdu u opasnim vremenima represije u Americi.
Mi smo ambivalentni prema tihovanju. Privlači nas, ali ga se plašimo.
Čak i Biblija, kao i bogata crkvena tradicija odslikava ovu ambivalenciju.
Obe prepoznaju opasnost u njemu, ali u isto vreme afirmišu i naglašavaju
njegov potencijal. U literaturi nailazimo na paralelu pustinje i tihovanja.
Ponekad nalazimo opis doslovne a ponekad duhovne pustinje kao mesta
opasnosti ali takođe i mesta preobražaja ili transformacije.
Samovanje nije usamljenost. Nasuprot usamljenosti u samovanje ulazimo svojom voljom. Biramo ga. Usamljenost je kompleksna emocija i ne
mora biti izazvana fizičkim odsustvom drugih ljudi. Čovek moze biti usamljen iako je okružen mnoštvom ljudi. S druge strane ni samovanje ne isključuje zajednicu. Vreme provedeno u samoći s Bogom i vreme provedeno s drugim ljudima povezani su usko jedno s drugim, zavisni jedno od
drugog i čine celinu zdravog i autentičnog duhovnog života.
Cilj hrišćanina je biti u prisustvu Isusa Hrista. U samovanju mozemo
otkriti da smo ustvari već s Njim. Na neki način pozvani smo na duhovnu
avanturu, gde pravo sopstvo ostaje svoje i posebno, ali takođe i sjedinjeno
s Bogom. Tišinu i samovanje kao discipline vidimo povezanim i zavisnim
jedne od druge, a koje učestvuju u gradnji i formiranju autentičnih lično-

Strah od tišine

89

sti koje zatim ulaze u autentičnu zajednicu i postaju deo kolektiva vulnerabilnih i hrabrih ljudi, otvorenih za rast u ljubavi i duhu. Integritet i empatija su darovi zajedničarskog tihovanja. Ovakvi ljudi podržavaju i hrabre jedni druge da u tihovanju otkriju da nisu sami i da to nikada nisu ni
bili. Odvajati vreme za tišinu i samovanje u svakodnevnom životu ne implicira individualističku i samocentricnu egzistenciju, nego naprotiv, ako
priđemo ovoj disciplini ponizno, učiće nas saosećajnosti i povezivanju sa
drugim ljudskim bićima. Činiće nas autentičnijima pred sobom i drugima.
Kao kontrast, dok mnogi osećaju nedostatak tihovanja, ljudi u našem društvu su sve usamljeniji, sami u borbi sa mnogim zadacima svojih života.
Društvo koje je zaboravilo vrednosti prakse tihovanja ironično produkuje
samotnjake, ekstremne individualiste na ivici socijalnog autizma. Možda
je ovo razlog sto je samovanje veća opasnost danas nego u prethodnim generacijama. Naš sekularni svet nema tradiciju kreativnog pristupa tihovanju. Zbog toga je izuzetno važno da se obrazujemo o vrednosti samovanja
i tišine kao duhovnih disciplina koje upravo štite od individualističke filosofije našeg vremena.
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THE FEAR OF SILENCE
Summary
The history of interest in silence, as an essential spiritual discipline is long and often involves the spiritual discipline of solitude and they are sometimes viewed as one. The
focus of this paper is the place of silence and solitude in practiced spirituality and the importance of dedicating time for silence in order to open our inner being to God’s grace
and an authentic life. However, deliberate silence can be dangerous because it opens a
real possibility of facing who we are before God. The fear of loneliness and emptieness,
awareness of limitations and death, and other unappealing realities are a part of what we
may encounter in silence.
Keywords: silence, solitude, fear, spiritual discipline
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Sergej Beuk1

LJUBAV PREMA NEPRIJATELJIMA IZMEĐU
HRIŠĆANSKE ETIKE I EGZEGEZE
Rezime
Poslednjih nekoliko decenija primetan je nedostatak stručnih radova na temu ljubavi prema neprijateljima kao kvinteseciji hrišćanske etike. Imajući u vidu značaj problema, pokušali smo da pomenutu zapovest osvetlimo iz više uglova, što podrazumeva, kako
njenu socijalno – istorijsku, tako i lično – emotivnu dimenziju koja egzistira od samih početaka hrišćanstva. U tom smislu, pokušali smo da promišljamo o značenju Agape ljubavi kao najvišoj tački gde se susreću Bog, čovek i njegova socijalna sredina koja predstavlja teritoriju ljubavi, vere i milosti koja je svima pružena podjednako.
Ključne reči: vera, milost, ljubav, neprijateljstvo, hrišćanska etika, egzegeza, teritorija.

Sredinom jula 1962. godine, doktor teologije i poznati borac za ljudska prava Martin Luter King (Martin Luther King, Jr.), tokom boravka
u zatvorskoj jedinici započinje pisanje serije predavanja na temu ljubavi
prema neprijatelju kao jednoj od temeljnih ideja hrišćanske etike. U borbi protiv rasne segregacije, društvene nejednakosti i siromaštva, spajajući
propovedanje, lično svedočanstvo i politički aktivizam, Martin Luter King
praktično teži da primeni zapovesti o ljubavi koju shvata kao soteriološki
uslov i etički imperativ. Iako na samom početku drugog predavanja konstatuje kako je ljubav prema neprijateljima svakako najteži zadatak koji
stoji naspram svakog vernika, kroz celokupni pisani materijal2 King pokušava da pruži odgovore na pitanja kao što su: kako oprostiti, kako voleti,
kako se Isusovim načelima suprostaviti nepravdi, mržnji i/ili ratu?
Opisujući agapističku formu ljubavi, King piše: „Na ovom nivou, mi
volimo ljude ne zato što smo im slični, ne zato što su njihovi putevi slični
našim, čak ne ni zbog toga što poseduju neku vrstu božanske iskre; mi vo1 Dom omladine Beograda, Centar za istraživanje religije i politike, sergej.beuk@domomladine.org
2 Prvo izdanje Kingovih sabranih homilija pod naslovom Strength to Love publikovano je
1963. godine u izdanju Harper & Row.
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limo svakog čoveka zato što ga Bog voli“ (King, 49). Pisac pod tim podrazumeva odnos ljubavi prema čoveku, a ne prema postupku, ne prema prekršaju koji nad nama neko čini. U tom smislu King ustaje protiv društvene opresije, podvlačeći distinkciju između bića i čina koji je skoro po pravilu rezultat indoktrinacije koja vodi do neprijateljstva i na kraju do uništenja svih aktera u sukobu. Tragajući za trajnim mirom, borci za ljudska
prava kao što su Martin Luter King, južnoafrički anglikanski episkop Dezmond Tutu (Desmond Mpilo Tutu) i indijski političar i pravnik Mahatma
Gandi (Mohandas Karamchand Gandhi), da navedemo samo najpoznatije
primere, u prvi plan su stavljali ideju ljubavi prema neprijatelju, jer su upravo u njoj videli potencijal za stvaranje novog i pravednijeg društva zasnovanog na uvažavanju razlika, solidarnosti i toleranciji.
Njihova argumentacija i društvene inicijative imale su izuzetan uticaj na stvaranje savremenog zakonodavstva, sagledavanja istorije i kulture
uopšte, čime su utabali put strategijama nenasilng delovanja, u teorijskom
i praktičnom smislu.3
Ako bismo želeli da na ovom mestu pomenemo nenasilje kao duhovno – etičku dimenziju religija, možemo jasno uvideti da, pored specifičnih
karakteristika koje svaka religija ima, poštovanje ljudskog života, pomirenje i dobročinstva predstavljaju okosnice vrednosnih sistema hinduizma,
budizma, judaizma, hrišćanstva i islama (Richmond, Pogodda & Ramovic,
2016). Sa druge strane, hrišćanstvo u prvi plan stavlja ljubav prema neprijateljima kao temeljni etički diskurs, jer sam Hristos, kao Drugo Lice Trojedinog Boga, nenasilje podvlači kao soteriološki uslov, bez koga savršenstvo hrišćanske prakse nije moguće. Biti – sličan – Bogu Ocu podrazumeva posvećenost na celoživotnom putu podviga vere, izlivanje Božije milosti i oproštenje naših greha Žrtvom na krstu.
Koja ljubav?
U Jevanđelju po Mateju možemo pročitati:
„Čuli ste da je kazano: Oko za oko, i zub za zub. A ja vam kažem da se
ne branite oda zla, nego ako te ko udari po desnom tvom obrazu, obrni mu
3 Od teoretičara naveli bismo francuskog filozofa Žan Mari Mulera (Jeana Marie Mullera),
američkog politikologa Džina Šarpa (Genea Sharpa) i nemačkog teoretičara nenasilne akcije Teodora Ebarta (Theodora Eberta). Posebno važnom smatramo ulogu austrijske teoretičarke nenasilja
Hildegard Gos Majr (Hildegard Goss Mayr) u promociji Hristovih poruka ljubavi u okvirima savremenih socioloških i politikoloških teorija (Deats, 2009).
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i drugi; I koji hoće da se sudi s tobom i košulju tvoju da uzme, podaj mu i
haljinu. I ako te potera ko jedan sat, idi s njime dva. Koji ište u tebe, podaj
mu; i koji hoće da mu uzajmiš, ne odreci mu. Čuli ste da je kazano: Ljubi
bližnjeg svog, i mrzi na neprijatelja svog. A ja vam kažem: ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu, činite dobro onima koji na vas
mrze i molite se Bogu za one koji vas gone; Da budete sinovi Oca svog koji je na nebesima; jer On zapoveda svom suncu, te obasjava i zle i dobre,
i daje dažd pravednima i nepravednima. Jer ako ljubite one koji vas ljube,
kakvu platu imate? Ne čine li to i carinici? I ako Boga nazivate samo svojoj
braći, šta odviše činite? Ne čine li tako i neznabošci? Budite vi dakle savršeni, kao što je savršen Otac vaš nebeski“ (Mt. 5, 38 – 48).

Slično prenosi i sveti apostol Luka:
„Ali vama kažem koji slušate: ljubite neprijatelje svoje, dobro činite onima koji na vas mrze; Blagosiljajte one koji vas kunu, i molite se Bogu za
one koji vas vređaju. Koji te udari po obrazu, okreni mu i drugi; i koji hoće
da ti uzme kabanicu, podaj mu i košulju. A svakome koji ište u tebe, podaj;
i koji tvoje uzme, ne išti. I kako hoćete da čine vama ljudi činite i vi njima
onako. I ako ljubite one koji vas ljube, kakva vam je hvala? Jer i grešnici ljube one koji njih ljube. I ako činite dobro onima koji vama dobro čine,
kakva vam je hvala? Jer i grešnici čine tako. I ako dajete u zajam onima od
kojih se nadate da ćete uzeti, kakva vam je hvala? Jer i grešnici grešnicima
daju u zajam da uzmu opet onoliko. Ali, ljubite neprijatelje svoje, i činite
dobro, i dajte u zajam ne nadajući se ničemu; i biće vam velika plata, i bićete sinovi Najvišega, jer je On blag i neblagodarnima i zlima. Budite dakle milostivi kao i Otac vaš što je milostiv“ (Lk. 6, 27 – 36).

Od vremena svetog Klimenta Aleksandrijskog (II vek n. e.) centar hrišćanske etike se nalazi u ljubavi kao vrhovnom moralnom načelu, što podrazumeva veru u Isusa Hrista i razvijanje individualne savesti prema pravilima Božije Objave (Mandžaridis, 2011). Uostalom, teološka istorija Istoka i Zapada ideju ljubavi pretpostavlja uvek kada govori o vertikalnom odnosu Bog – čovečanstvo i horizontalnom čovek – zajednica ljudi u kome
Bog kao Tvorac ljubavi očekuje od vernika delatnu veru putem oproštenja i milosrđa. Dakle, Sveto pismo Starog i Novog zaveta svedoče o više
relacija ljubavi: Ljubav prema Bogu (Mk. 12, 30; Lk. 10, 27); ljubav prema kreaciji i celokupnom živom svetu (Post. 2, 15); ljubav prema bližnjima
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(Lev. 19, 18; Rim 13, 10) i ljubav prema neprijateljima (Mt. 5, 44; Lk. 6.
27). Zapravo, Biblija govori o savršenoj i bezrezervnoj ljubavi prema celokupnom životu, ona je delatna bez izuzetka i obuhvata svakog pojedinca
nezavisno od pola, karaktera ili porekla (1. Kor. 13, 4 – 6).
Međutim, postavlja se pitanje o kojoj vrsti ljubavi govorimo? Na koji
način možemo razumeti poruku ljubavi samog Hristosa?
Biblijski jezik nam donosi četiri jedinstvene reči koje se odnose na
emociju ljubavi u njenim različitim oblicima: Eros označava romantičnu
ljubav, Storge porodičnu ljubav, Philia bratska/prijateljska i Agape Božanska bezuzročna i večna ljubav.
Upravo o toj ljubavi svedoči Hristos – prema Nebeskom Ocu i prema čitavom čovečanstvu. Agapistička ljubav ima izvor u Bogu i uliva se
u svakog pojedinca, ostvarujući specifičan oblik stanja koji se odnosi na
celokupnu ličnost. Takođe, Agape je i „Gozba ljubavi“, odnosno zajedništvo sa Svetim Sinom i Njegovom Žrtvom. Još jedan važan aspekt jeste da
Agape ljubav odražava i odnos ljubavi Hristosa prema Svetom Ocu u Trojedinom Bogu, predstavljajući jednakost Oca, Sina i Svetog Duha. Dodali bismo još dva značajna zaključka: 1. Poreklo ideje Agape ljubavi, što se
hrišćanstva tiče, nalazimo u judaizmu (Ponz. 6, 5) iz koga proishode i zaključci hrišćanske etike i 2. Sve svetske religije promovišu ljubav i razumevanje među ljudima, odnosno, Boga kao biće ljubavi i njen izvor (Templeton, 2008). Drugim rečima, religija podrazumeva odnos ljubavi Boga i
čoveka, ali Agape ljubav nije samo pravilo, zapovest ili primer, već stvarnosna veza ljubavi koja donosi nešto sasvim novo: obnovljenog i ponovo
rođenog subjekta koji korespondira sa svojim Izvorom, na način opisan u
Pismu i to ne samo kroz lični podvig, već kroz celokupnu istoriju i misiju crkve.
Ljubav kao milost
Milost Božiju možemo razumeti kao nezasluženi dar koji odražava
naklonost i okrenutost Gospoda prema čovečanstvu i svetu uopšte. Ona se
prvenstveno odnosi na mogućnost spasenja i nije u vezi sa ljudskim delima
i stremljenjima. Iako se milost odnosi i na stvaranje Univerzuma i čoveka,
nas u ovom radu zanima razumevanje odnosa na relaciji Ljubav – milost
bez koje nije u potpunosti moguće razumeti način delovanja Boga u svetu i istoriji, kao ni spoznaju Božijeg karaktera otkrivenog u Svetom pismu.
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Još od Adama i Eve i njihovog pada, milost ima vitalnu funkciju u pogledu spasenja ljudi, predstavljajući svojevrsan odgovor na pitanje o izvesnosti egzistencije, kako ovde i sada, tako i u večnosti. Bez nje, nije moguće ostvariti prvi kontakt sa Bogom, dok sa njom ostvarujemo dublji uvid u
sopstvene emocije koje nas redefinišu i reprezentuju ka spolja, ka svetu i
bližnjima. Shvatamo, putem uvida u Božiji karakter putem Objave, da milost predstavlja vrhunski odraz naklonosti i pretpostavlja izabranje (Jn. 15,
16), neograničenost (1. Tim. 2, 3 – 6) nezasluženost (Rim. 6, 23) i suverenost (Ef. 1, 11): „Milost … znači da nakon što nam je Bog u potpunosti
objavio Sebe u svome Sinu te su u Hristovoj smrti i vaskrsenju zadovoljeni svi Njegovi pravedni i sveti zahtevi, blagoslov je dostupan svima. Svima koji veruju daruje se oproštenje greha i dar Duha, tako da postoji snaga koja će ih preobraziti u uzvišeno merilo – koje pod milošću nije ništa
manje nego sam Hristos” (Hole, 2010: 19). Hristos je, dakle, Bog i Milost
Božija, istovremeno – On je most između Tvorca i palog čovečanstva, primer je, kao izvor i kao ishod. On je primer Očeve ljubavi, Nosilac ljubavi
i Učitelj ljubavi putem milosti (Schäfer, 2006). Na možda najbolji način o
milosti govore Psalmi: „Milost i istina srešće se, pravda i mir poljubiće se“
(Ps. 85. 10). Razumemo da su milost i istina (Božija) u interakciji, jer se u
milosti ogleda sila Logosa – kao – Istine, prisutnost Istinitog Boga u srcu i
svesti. Međutim, milost je i pravda Božija koja vodi do mira – pravda koja je sveobuhvatna i apsolutna. Dakle. hrišćanski Bog jeste milostivi Otac
čija pravda obezbeđuje mir i blagoslov.
Ljubav kao pokajanje
Iako termin pokajanje označava svesno okretanje od loših dela i njenih plodova, on u biblijskom smislu ukazuje na nešto mnogo dublje i složenije: naime grčka reč metanoia predstavlja promenu uma, tranformaciju
ili preumljenje. Ona je i reinterpretacija i reintegracija emotivnih, kongnitivnih i spiritualnih osobina vernika kroz proces rastućeg pouzdanja u Boga i prepuštanja Njegovom vođstvu što rezultira fundiranju u veri i ponašanju (Lk. 3, 8 - 14; Dl. 3, 19; 26, 20). Za pokajanje je važno ne samo šta
smo odbacili, već šta i kako smo prihvatili kao sopstveni put i identitet.
Podrazumevajuće odstupanje od sopstvenih grešaka, prvenstveno je teološke, a ne etičke prirode, što znači da je subjekt zakoračio na put hristocentričnosti, po milosti Svetog Oca i odžavajuću snagu Svetog Duha. On još
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nije nova tvar (2. Kor. 5, 17), ali jeste započeo transfiguracijski ciklus koji milošću i kroz pokajanje/preumljenje vodi do obraćenja i dalje, sve do
sigurnosti spasenja: „Isus poziva na pokajanje sve koji čuju – pobožne i
odbačene, jake i slabe, moćne i društveno marginalizovane – podrivajući
bilo koju vrstu religijskog, psihološkog ili sociokulturnog determinizma“
(Cox, 2000: 22). Hristos, dovodeći u pitanje autoritet i značaj mnogih pojedinaca, grupa i institucija, istupa kao revolucionaran mislilac i hrabri reformator, međutim, Njegov poziv na pokajanje (Mk. 1, 15) jeste upućen
našem unutrašnjem biću – našem srcu i našoj savesti.
Možemo zaključiti da je pokajanje esencijalni deo spasenja, pod aktivnim vođstvom Svetog Duha u i kroz Isusa Hrista. Stavljajući veru u centar Božanskog spasonosnog plana (Ef. 2, 8 – 9) razumemo da se pokajanje podrazumeva kao uslov vere, ali i vera, u hrišćanskom smislu, ne postoji bez iskrenog i potpunog pokajanja. Milost i pokajanje, u veri, razvijaju ljubav, a u ljubavi izliva se milost, podstičući pokajanje u sve snažnijoj veri u Hrista.
Ljubav kao vera
Religijska vera, kao psihološka datost, postoji još od samih početaka
istorije čovečanstva i uvek se odnosi na poverenje/pouzdanje u višu silu –
boga ili bogove (Bishop, 2016). Vera, takođe, podrazumeva intelektualnu
percepciju i razumevanje, kao i slaganje sa određenim religijskim konceptima i praksama (Zagzebski, 2010).
Hrišćansku religiju možda najbolje definiše sveti apostol Pavle u 11.
poglavlju Poslanice Jevrejima, koje možemo slobodno nazvati i poglavlje
o veri: „Vera je, pak, tvrdo čekanje onog čemu se nadamo, i dokazivanje
onog što ne vidimo“ (Jev. 11, 1). Na ovom mestu, pisac Poslanice naglašava parusijsku veru, ali i težnju za približavanjem Bogu kao nevidljivom i
sveprisutnom Duhu, koga dosežemo prvenstveno verom i istrajnošću. Odnos ljubavi i vere uvek je dinamičan: ako je vera prvi korak na putu spiritualnog zrenja, onda je ljubav finalni čin Božije milosti. Sa druge strane, ako
bez ljubavi nema spasenja, onda je vera osnov na kome Bog gradi Hram
u kome obitava. I vera i ljubav otkrivaju nam se u Bogu, a da pri tom sve
navedeno ostaje tajna i prisan susret čoveka sa Tvorcem: „Vera nije nešto
što označava samo jedan aspekt naše ljudskosti. Ona transformiše celokupan način postojanja i života“ (Wilson, 2004: 51). Navedenu promenu ose-
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ćanja i mišljenja uokviruje ljubav – ka Bogu i ka Drugom. Dakle, Bogu u
Drugom jeste Bog u meni/nama – lični Spasitelj, ali i Posrednik za sve. U
Njega verujemo i Njega obožavamo, međutim, kao nanovorođeni (Jn. 3, 3)
celokupna stvarnost postaje Božija Objava – ona koja jeste ljubav, odnosno On sam (1. Jn. 4, 16). Ljubav jeste cilj, ali i predmet hrišćanske etike
koja postaje zaokružen Weltanschauung i srž celokupnog života.
Ljubav prema neprijateljima
U navedenim tekstovima iz Jevanđelja apostola Mateja i Luke termin
„neprijatelji“ (grk: echthros) označava stranog zavojevača i personalnog
neprijatelja, odnosno osobu prema kojoj gajimo lični animuzitet. Takođe,
u kontekstualnom smislu, Hristos ljubav prema neprijatelju izmešta iz ličnog odnosa i premešta ga u polje univerzalno – praktičke etičke norme kojom stvaramo uslove za spasonosno delovanje u – i – kroz svet. Na kraju,
Hristos pozivom za sveopštom ljubavlju postulira princip nenasilja i pacifizacije, kako ličnih, tako i političkih odnosa u najširem smislu (Swartley,
1992). Iako možemo konstatovati da zapovest ljubavi prema neprijatelju:
„...opšta, apstraktna i podložna raznolikim interpretacijama sve dok je značenje termina ’neprijatelj’ neodređeno. Specifikacija neprijatelja... zahteva istraživanje u određenom društvenom i literarnom kontekstu u kome se
rečeno izgovara i prenosi“ (Isto, 80). Drugim rečima, danas pod terminom
„neprijatelj“ možemo podrazumevati čitav skup pojava, ponašanja, navika
i stavova koji se odnose na savremeni život, u opštem smislu, kao i na tradicionalne hrišćanske egzegetske paradigme koje se mogu na različite načine koristiti i razumeti. To svakako ne znači da je uobičajen termin „neprijatelj“ zamenjen, već je proširen i nadograđivan kroz vreme, a u skladu
sa promenama koje crkve danas doživljavaju, pogotovu na Zapadu. Možemo reći da postoje dva nivoa razumevanja navedenog problema: prvi podrazumeva naš lični odnos prema nekome koga doživljavamo kao suparnika/neprijatelja i drugi koji se odnosi na samu crkvu i njene stavove naspram promenjenih društveno – etičkih okolnosti u kojima crkva živi i deluje. Tu prvenstveno mislimo na pitanja bioetike, ali čitavog seta ekonomsko – političkih prilika sa kojima se crkva, kroz istoriju, nikada nije susretala. Sumirajući rečeno, možemo konstatovati da je ljubav prema neprijatelju najteži zadatak vernika koji želi da se približi božanstvu u sebi i Bogu u večnosti.
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Agape teritorija ili umesto zaključka
Promišljajući o tome šta Agape ljubav zapravo znači, mogli bismo dati čitavu lepezu odgovora koji bi bili manje ili više tačni, međutim, jedini
kompletan odgovor o osobinama takve ljubavi pruža nam apostol Pavle u
svojoj Himni ljubavi:
Ako jezike čovečije i anđeoske govorim a ljubavi nemam, onda sam kao zvono
koje zvoni, ili praporac koji zveči. I ako imam proroštvo i znam sve tajne i sva znanja, i
ako imam svu veru da i gore premeštam, a ljubavi nemam, ništa sam. I ako razdam sve
imanje svoje, i ako predam telo svoje da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne pomaže. Ljubav dugo trpi, milokrvna je; ljubav ne zavidi; ljubav se ne veliča, ne nadima se, Ne
čini šta ne valja, ne traži svoje, ne srdi se, ne misli o zlu, Ne raduje se nepravdi, a raduje
se istini, Sve snosi, sve veruje, svemu se nada, sve trpi. Ljubav nikad ne prestaje, a proroštvo ako će i prestati, jezici ako će umuknuti, razuma ako će nestati. Jer nešto znamo i
nešto prorokujemo; A kad dođe savršeno, onda će prestati šta je nešto. Kad ja bejah malo
dete kao dete govorah, kao dete mišljah, kao dete razmišljah; a kad postadoh čovek, odbacih detinjstvo. Tako sad vidimo kao kroz staklo, u zagonetki, a onda ćemo licem k licu;
sad poznajem nešto, a onda ću poznati kao što sam poznat. A sad ostaje vera, nada, ljubav, ovo troje; ali je ljubav najveća među njima (1. Kor. 13, 1 – 13).

Teritorija Agape ljubavi podrazumeva radikalno izmenjen status pojedinca koji se otvara ka Drugom, po Hristosu i ka Bogu, po Svetom Ocu
u kome je savršenstvo. Uz pomoć blagodati i sopstvenog hristocentričnog
uvida, pojedinac, kroz podvig vere koja se očituje putem dela, ostvaruje
svakodnevan i aktivan odnos, kvalitativno drugačiji od dotadašnjih iskustava i svetonazora. Vladar Agape teritorije je, svakako, Bog, koji svoj suverenitet ispoljava kao čistu ljubav prema kreaciji, na čelu sa čovekom i
njegovom neponovljivošću – beskrajnom u potenciji po Božijem Liku. Ta
ljubav ne poznaje granice, ne poznaje uslove ili ograničenja – ona je sve
u svemu i za svakoga sve. Drugim rečima, teritorija Agape ljubavi se prostire na ceo Univerzum koji se neprekidno širi, neomeđen po svojoj prirodi i zakonitostima, emanirajući na teritoriji srca onog koji čuje reči Bogočoveka.
Agape ljubav ne možemo, niti smemo vrednovati naspram ljudskih
okvira emotivnosti, jer sa jedne strane podrazumeva sve što osećamo, dok,
istovremeno, prevazilazi sve što smo osećali, mislili ili hteli bilo kad ili
prema bilo kome. Agape jeste gozba sa Gospodom, hrana koju konzumiramo svakodnevno i jedino je tako možemo živeti. U jednom trenutku lju-
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bav prema bližnjima i ljubav prema neprijateljima postaje jedno – prelivajući se i izjednačavajući se sa svime što nas okružuje. U tom trenutku, neprijatelj prestaje da biva pretnja, već biće Božije, jednako kao što su naši
bližnji i mi, zajedno sa njima.
U Bogu svi postajemo jedno u svojoj jedinstvenosti, kao što je On
Jedan u svojoj Trojstvenosti.
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LOVE OF ENEMIES BETWEEN
CHRISTIAN ETHICS AND EXEGESIS
Summary
In the last few decades, there has been a noticeable lack of academic papers on the
topic of love for enemies as the quintessence of Christian ethics. Having in mind the importance of the problem, we tried to shed light on the mentioned commandment from several angles, which implies both its socio - historical and personal - emotional dimension, which has existed since the very beginnings of Christianity. In this sense, we have tried to reflect on the meaning of Agape love as the highest point where God, man and his
social environment meet, which is a territory of love, faith and grace that is given equally to all.
Key words: faith, mercy, love, enmity, Christian ethics, exegesis, territory.
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ЉУБАВ И СТРАХ КАО ЕСХАТОЛОШКИ
ЕЛЕМЕНТИ ПРАВОСЛАВНОГ ХРИШЋАНСТВА
Резиме
Када се говори о православном хришћанству један од неретко употребљаваних термина свакако је термин љубав. Овај детаљ наравно да не треба чуди имајући у виду да новозаветни списи, али и списи православних богослова кроз векове,
у својој основи имају учење Исуса Христа. Христос је небројено пута својим ученицима казивао о љубави Бога према човеку. О је такође небројено пута указивао
на нужност човековог активног пројављења љубави према Богу и ближњима. Христови апостоли, а потом и њихови прејемници, у својим беседама и писаним делима настављају са позивањем верујућих хришћана да егзистирају и активној љубави, проширујући исту пре свега на Исуса Христа као Спаситеља, а потом на Цркву као заједницу верни и, ништа мање, на сваког човека који је, према хришћанском
учењу, дело и круна Божије творевине, па самим тим и неко ко је достојан љубави
упркос томе што можда није део Цркве Христове. Са друге стране, о страху се неупоредиво више говори у књигама Старог Завета, у времену пре доласка Спаситеља света, у времену када је човек од Бога Творца добио законе и обавезу да се истих
придржава. Ови закони, према учењу православне Цркве, представљали су својеврстан наговештај пуноће свецелог спасења омогућеног управо доласком Месије, Спаситеља о коме и казује старозаветни корпус. У новозаветним списима као и у богословској, светоотачкој литератури, појам страха добија приметно другачију димензију од оне коју је имао у времену пре Христовог оваплоћења. Страх у хришћанској Цркви од самог почетка њеног историјског постојања приметно постаје есхатолошка димензија. Хришћански страх престаје бити страх од овоземаљског догађаја, поготово престаје бити страх од смрти као тренутка разлучења душе од
тела. Хришћански страх прелази праг ововременог и ступа у метафизичке пределе
оностраног, у пределе вечног. Страх у православном хришћанству у највећој мери
је страх повезан са тиме шта ће са појединцем бити у вечности, то јест да ли ће
или неће бити удостојен заједнице са Спаситељем и Творцем зарад које је суштински и постао део Цркве као заједнице кроз коју је појединцу омогућено да васпостави ону заједницу коју су прародитељи имали са Творцем пре грехопада. Усредсређујући се управо на есхатолошку димензију страха али и есхатолошку димензију љубави, покушаћемо у овом раду да укажемо на разлоге због којих љубав и страх, у
подједнакој мери, чине елементе свакодневице ортодоксије и ортопраксије једног
хришћанина, као и Цркве као заједнице којој он припада и у којој, кроз лични подвиг,
управо настоји да постане, јесте и буде део Царства Божијег.
Кључне речи: Хришћанство, љубав, страх, Црква, есхатологија.
1 Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за европске правно-политичке студије Нови Сад, Република Србија, porodicaprodic@gmail.com
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Уводне напомене
Једна од најпрецизнијих дефиниција о томе шта је то љубав, наравно када говоримо о хришћанској Цркви и њеном поимању овог
термина, пружена нам је кроз речи апостола Павла у 13. глави Прве посланице Коринћанима.2 „Химна љубави“, како се обично назива ово поглавље поменуте посланице, чини део небројених богословских радова који су у различитим историјским епохама настајали са
намером да се не само верујућим хришћанима, него целокупном човечанству укаже на нужност љубави и њеном узрастању уколико се
жели живети животом достојним хришћанског имена.
За тему о којој желимо да говоримо важан детаљ представља чињеница да су речи апостола Павла у „Химни љубави“ упућене „Коринћанима“, то јест заједници верујућих хришћана која се, у тим првим годинама постојања хришћанства, окупила у Коринту, древном
граду у данашњој Грчкој, некада чувеној и богатој луци, речи које
своју употребну вредност имају како у самом времену настајања Прве посланице,3 тако и данас. У основи, ова Прва посланица Коринћанима настаје са конкретним разлогом. Наиме, цркву у Коринту, недуго након оснивања, започињу да раздиру сукоби верника, стварање
фракција, једноставније речено све оно што је карактеристика човека
који не живи хришћанским животом. Према апостолу Павлу, а ослањајући се на старозаветно доба али и оно што је забележено у Јеванђељима као учење Исуса Христа, он (Павле) указује на суштинску потребу постојања љубави према Богу и ближњем у свакоме понаособ,
те да је управо овакав облик љубави (љубав која није ерос, љубав која
није путена/телесна) елеменат који човека покреће на живот у врлинама и спремност да се поново сусретне са Христом.
Оно што је такође потребно нагласити када се говори о раној Цркви, је њена усредсређеност на скори и на од Њега обећани, други
Христов долазак. У најкраћем, други Христов долазак, парусија, представља тренутак када започиње време есхатона, време када ће, нагласимо, бити обновљена човекова заједница са Богом, заједница какву
2 У овом раду текст новозаветних књига цитираћемо према 3. издању превода Комисије Светог архијерејског синода Српске православне цркве који је објављен у Београду
1997. године.
3 Претпоставља се да је време настанка Прве посланице Коринћанима око 55. године.
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су са Творцем имали прародитељи Адам и Ева пре грехопада. Ишчекивање врхунског догађаја последње стварности унутар хришћанске
заједнице управо је било време преиспуњено љубављу и време преиспуњено страхом. Усредсређеност на будуће или својеврсно „сећање
на будућност“ дефинисали су Цркву као заједницу која је есхатолошки оријентисана и којој је садашњост и тренутност овоземаљог нешто крајње небитно. Они који су посматрали и посматрају Цркву из
угла овоземаљског свакако да су били и јесу у ситуацији збуњености
која је, како нам је то историја показала, неретко прелазила пут од неразумевања до мање или више изражене агресије.
Вишевековни, па чак можемо рећи и вишемиленијумски сукоб
хришћанства и „света“, то јест преостатка човечанства који није унутар Цркве, историјски посматрано, започео је на просторима Римског
царства. Био је то сукоб који је у основи имао неусредсређеност хришћана на друштвено-политичка дешавања унутар државе у којој су
обитавали. Један од најчешће истицаних разлога због којих су хришћани прогоњени почев од времена Нерона па све до данас суштински је инициран некомпатибилошћу суштински важних животних
принципа. Наиме, оно што је за људе изван Цркве била љубав, то није била љубав у очима хришћана. Оно што је у очима људи страх, за
хришћане заправо има потпуно другачију димензију… Једноставније
речено, различит доживљај и различит однос према истим суштински
битним елементима постојања личности, дефинитивно ће удаљити
хришћане од „света“ и дефинитивно ће створити јаз који, суштински,
није премоштен.4 У наставку рада позабавићемо се хришћанском перцепцијом елементима који су и довели до ове поларизације, а пред4 У Јовановом јеванђељу, апостол љубави, како се неретко назива апостол и јеванђелиста Јован, у Христовој првосвештеничкој молитви за тему односа света и Бога свакако су
важне речи: „Оче праведни, свијет тебе не позна, а ја те познах, и ови познаше да си ме ти
послао“ (Јн. 17, 25). Ове речи додатно нам помажу да схватимо суштински битну мисао апостола Јована која је записана безмало на самом почетку јеванђеља чији је он аутор: „Својима
дође, и своји га не примише“ (Јн. 1, 11). Наиме, околност да човек који одбацује Бога и идеју спасења као обнављања заједнице са Творцем, не препознаје Христа као Спаситеља и не
препознаје Цркву као заједницу верујућих окупљених управо око Христа, у многоме поједностављује поимање одбацивања од себе хришћанских етичких вредности и хришћанске вере у целости, него и неразумевање самог појма „љубав“ у оквирима хришћанског учења. Једноставније речено, почев још од новозаветног времена и Христовог обитавања међу људима,
љубав према свету искључује љубав према Богу (погледати: 1. Јн. 2, 15).
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стављају суштински чинилац овог процеса различитог поимања, доживљаја и конкретне примене љубави и страха.
Љубав и њена есхатолошка димензија
у православном хришћанству
Нагласили смо да је један од повода сукоба са хришћанима у времену постојања Римске империје било различито па самим тим и некомплементарно поимање љубави.5 Љубав из светоназора, на пример,
неког Римљанина или Римљанке, у суштини је била оно шта заправо
означава термин „ерос“. Осећај потребе за поседовањем некога или
нечега, поготово осећај телесног сексуалног доживљаја једне особе
са другом базиран на узајамној привлачности, разумевању, сексуалном жудњом и т.д. у нехришћанској, псеудо-хришћанској и пара-хришћанској средини срединама посматрана је, и посматра се као једна у
низу изузетно снажних емоција. Усредсредимо се, само на тренутак,
на елемент емотивно-чулне љубави између мушкарца и жене.
Термин „хемија“ о којој данас говоре они који су тек ступили у
емотивну везу или они који су на крају исте готово по правилу је неизоставан у савременој комуникацији када се жели указати на почетну преплављеност осећајем заљубљености којим доминира жудња, а
такође и на каснији период (фазу) када се наглашава све мање постојање и на крају непостојање жудње што неминовно доводи до несу5 Нагласимо следеће: Римска империја, уколико се одстрани временска дистанца, поставила је одређене елементе свакодневице живота који су, као својеврсна компилација најразличитијих нехришћанских утицаја, лако препознатљиви чак и данас. Штавише, ми можемо говорити о феномену да се Црква, ако се упореди са временом њеног заједничког суживота са животом древног Рима, заправо није нешто превише ослободила притиска који не њу,
то јест личности које су окупљене око Христа=Цркве, поготово када су у питању детаљи везани за свакодневицу живота. Уколико би желели да изнесемо пример тога можда је довољно
указати на појаву настојања да се унутар друштава која себе посматрају/доживљавају „православним“, као одређена врста нормалности, кроз световно озакоњење, прихватају појаве
попут хомосексуалности. Уколико пак обратимо пажњу на, рецимо, напомене из Посланице Римљанима, напомене које говоре управо о парафилијама које су на неки начин обележиле не само време античког незнабоштва, него и време 20. века као период можда најинтензивнијег одбацивања хришћанских етичких вредности, речи: „Они, познавши правду Божију, да који то чине заслужују смрт, не само да чине то, него и одобравају онима који то чине“
(Рим. 1, 32), додатно показују поларизацију која је постојала и постоји између, у нашем случају, псеудо-хришћанског сегмента већинског дела друштва и приметно мањег броја оних који, у оквирима својих могућности, руковођени елементима хришћанске вере, покушавају да
своју ортодоксију пројаве и својом ортопраксијом.
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гласица и на крају, међусобног раздвајања партнера. Уколико термин
„хемија“ заменимо термином „љубав“ тада примећујемо да говоримо
о импулсном дешавању, то јест да имамо процес сусрета, упознавања, привлачности, телесног уживања и постепеног, бржег или споријег засићења једног другим, те чињења корака да пријатност почетка љубавне/емотивне везе поново буде доживљавана као сегмент свакодневице. Љубав у овом формату тешко може бити спојива са оним
што означава термин „агапи“, термин који је доминантан када се говори о хришћанском поимању љубави. Наиме, хришћанска љубав такође је љубав између људи, између личности. Истовремено хришћанска љубав је љубав заједнице која чини све да не дође или, уколико
и настану, несугласице буду превазиђене првенствено зарад испуњења заповести о љубљењу Бога и ближњих. Истовремено, хришћанска
љубав је и љубав према Творцу и то таквом Творцу који је човеку пружио могућност поновног повратка у заједницу са Њим. Две највеће
Христове заповести, заповест о љубљењу Бога и љубљењу ближњег
као себе самог и јесу хришћанство.6 Истовремено, суштински, ове заповести представљају елементе који, говоримо искључиво о православном хришћанству, то јест његовој есхатолошкој димензији, представљају нужност у процесу досезања жељеног циља - поновне, константне и непролазне заједнице човека/личности са својим Творцем.
Као елемент хришћанске етичке тријаде, љубав заиста проистиче из вере и наде. Истовремено, православно хришћанство указује на
један својеврстан феномен а реч је о томе да хришћанска љубав показује дисфункционалност изван заједнице са вером и надом, исто као
што и друга два елемента немају ортопраксију уколико у њима не постоји љубав у њеном хришћанском смислу. Интересантно је да, математички посматрано (зарад једноставније илустративности реченог),
ми у конкретном случају имамо три скупа који имају заједнички пресек и који, на тај начин, чине Веновим дијаграмом. Због чега је битна узајамна нераздељивост вере, наде и надасве љубави? У нама блиском времену о теми хришћанске љубави прецизно говори отац Јустин (Поповић). Он, на пример, у својим делима неретко указује да је
љубав, скупа са осталим елеменатима ортодоксије и ортопраксије (вера, молитва, смиреноумље, уздржање…), неопходан сегмент процеса
оздрављења гносеолошких органа човека, то јест у процесу њихове
6 Упоредити: Мт. 22, 36-40; Мк. 12, 30-31.
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рехабилитације услед прекомерног и најчешће непотребног обремењења злом/злочињењем. „Само уништитељ греха у свету може бити
осмислитељ и просветитељ света. А то је једино Он, једино - Богочовек Христос. Оваплоћењем Он је ушао у матицу огреховљеног света
да свет очисти Богом од греха и зла, осветли Богом, просветли Богом
и осмисли Богом“ (Поповић, 1993, 25). Ослањајући се на светог Исаака Сиријског, отац Јустин употребљава само на први поглед једноставну есхатолошку конструкцију: Царство Божије, као циљ човекове
метафизичке жудње, представља место преиспуњености љубављу, то
јест реч је о заједници са Оним који је дефинисан као љубав (погледати 1. Јн. 4, 8) и јесте сладост свих блаженстава. Дијаметрално супротно налази се пакао - место без љубави па самим тим и место без заједнице, место без Бога (Поповић, 1987, 114-115).
Љубав у православном хришћанству, то јест љубав према Богу,
ближњем и себи, пројављује крајњу практичност. Ова практичност
огледа се, између осталог, и у хришћанском поимању времена и историје. У вези са овим интересантна је напомена свештеника Георгија
Флоровског који је рекао: „У хришћанском сагледавању и тумачењу,
историја је у суштини коначни, апсолутни процес, јер се креће и води
ка циљу и крају. Хришћанима је вером дато да имају предукус апсолутно и вечито искупљене историје… Историја је стварност по себи
у којој Бог проводи свој творачки план“ (Флоровски, 2019, 274-275).
Љубав је иницијатор човековог кретања сатканог у узрастању у хришћанским врлинама и евхаристијској заједници. Уколико се на тренутак вратимо малочас поменутом Веновом дијаграму, те уколико у
ову илустрацију уврстимо још једну илустрацију из механике флуида, али у другачијој перспективи од оне која нам се пружа кроз елементе физике као природне науке, то јест уколико ротирамо проток
неког флуида тако да он уместо из ужег d₁ иде ка по пречнику ширем
d₂, те да он, уместо са више тачке иде ка нижој, иде супротно, од ниже (земаљске) иде према вишој (Царству Божијем), примећујемо парадокс хришћанске љубави који је пројављен и кроз инверзну (обрнуту) перспективу - појаву која и данас ствара мноштво недоумица у
епистемиологији посматрача.7
7 Питањем, а нарочито симболиком овог не само иконографског феномена, нарочито се бавио свештеник Павле Флоренски у свом делу „Обрнута перспектива“. Околност да је
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Пуноћа практичности хришћанске љубави као сегмента есхатолошке димензије човековог постојања додатно се уочава и добија на
важности кроз узајамно прожимање врлинског-подвижночког тока
времена сваког хришћанина понаособ и евхаристијске заједнице која
представља реалност Цркве. Евхаристијско богословље, данас иначе
изузетно распрострањено као тема, реално има суштински значај када је у питању есхатолошка судбина појединца.
Већ смо нагласили да је прва генерација хришћана, непосредних
следбеника Христових, живела у убеђењу Његовог скорог доласка.
Према сведочанству књиге „Дела апостолска“, први хришћани у Јерусалиму у потпуности су били спремни за Други Христов долазак.8 Један од елемената њихове ревности представља и „ломљење хлеба по
домовима“,9 које у основи представља испуњење Христове заповести
коју он хришћанима налаже током последње (Тајне) вечере пред страдање.10 Учешће у овом потпуно хришћанском обреду, то јест причешћивањем (заједничарењем) са Господом представљало је, по речима
светог Игњатија Антиохијског, „лек бесмртности“ („Посланица Ефесцима“, 20, 2) који пружа могућност непролазног живота у заједници
са Богом. Причешћивање Телом и Крвљу Христовим које се обавља
на Литургији (Евхаристији) представљало је свакодневицу Цркве која
је пак сабрање верујућих хришћана који живе у вери, нади и љубави,
али и у страху како нам то сведоче речи древне јерменске литургије:
„Да стојимо пристојно, да стојимо са страхом, да пазимо, да би се свети принос принео у миру“ (Древне хришћанске литургије, 1996, 121).
Савремено евхаристијско богословље приметно скреће у други
план потребу за врлинским животом појединца, то јест његовом ортопраксијом која је покренута управо љубављу према себи, према ближњем и надасве, према Богу. Наиме, инсистирање на довољности евхаристијског заједничарења као пута који води ка Богу, значајно мења концепцију православља као правоживља. Причешћивати се свакодневно, а свакодневно чинити дела која нису у духу заповести о љубљењу ближњег као себе самог представљају прилично снажну контрадикторност која је просто незамислива новозаветном учењу. Штаовај рад у неколико наврата објављен на српском језику свакако иде у прилог онима који подробније желе да се позабаве темом коју смо ми тек овлаш дотакли.
8 Погледати: Дела ап. 2, 43-47.
9 Дела ап. 2, 46.
10 Погледати: Мт. 26, 26-29; Мк. 14, 22-23; Лк. 22, 19-20.
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више, опасност коју са собом доноси истрајавање у самодовољности
Евхаристије када је у питању есхатолошка будућност појединца приметно обесмишљава смисао страха у православном хришћанству.
Страх као потка есхатологије
православног хришћанства
Уколико човеков живот у хришћанском подвигу упоредимо са
процесом ткања, својеврсна потка (основа) на коју се једна за другом треба да надограђују нити (врлине утемељене у љубави) које чине тканину, управо је веома специфичан облик страха. Данас када се
помене термин страх неретко се мисли само и искључиво на страх који своју основу има у јесној и непосредној опасности од некога или
нечега. Такође, страх се посматра и као последица одређених психичких растројстава појединца или групе, док се готово као по правилу
не говори о страху у есхатолошком смислу. По увреженом, али прилично површном и једностраном мишљењу, у хришћанству просто не
постоји разлог за страх. Штавише, хришћанство се данас поистовећује са религијом радости можда најчешће због стихова богослужбене
химне у којој слушамо речи: „Радујте се и веселите јер је велика плата ваша на небесима“.11 Ове речи којима се на светој Литургији окончава сегмент у коме се окупљеним верницима понављају речи Христове Беседе на Гори или „Блаженства“ заиста се обећава Царство Божије као „плата“. Ипак, „плата“ која се помиње је она која се добија
након што се, ком овоземаљског живота, испуњавају заповести, а међу њима и оне које су заповеђене у поменутој Беседи на гори. Уколико као основу за неко подробније казивање о есхатолошкој димензији
страха у православном хришћанству узмемо Христове речи: „Нисам
дошао да позовем праведнике него грешнике на покајање“,12 тада нам
постаје јасно да је Црква истовремено и заједница верујућих али и заједница људи који су свесни својих прегрешења, свог робовања најразличитијим страстима и греху у целости, и који, управо зарад тога
што су свесни онога што их очекује уколико се не покају и започну
да живе животом достојним имена Христовог, неће бити удостојени
заједнице са Њим. Особа која размишља на овакав начин неминовно
11 Мт. 5, 12.
12 Лк. 5, 32.
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у себи осећа зебњу и страх. У Светом Писму можда најконкретнији
пример страха који константно постоји унутар верујућег човека изложен је кроз казивање о мудрим и лудим девојкама, то јест у казивању
изложеном у 25. поглављу Матејевог јеванђеља. Наиме, речи које су
чуле недовољно мудре девојке када су се вратиле из куповине уља за
своје светиљке којима су требале дочекати женика (= Христа), речи
што им је рекао женик који је у међувремену дошао и затворио врата
за собом, представљају речи које у хришћанима изазивају суштински
битан страх - „Заиста вам кажем, не познајем вас“.13
Према учењу православне Цркве, након човековог упокојења и
након разлучења душе од тела, душа пролази презизно утврђен пут
који подразумева пролазак кроз митарства. Реч је о својеврсним „царинама“ (буквални превод термина „митарство“) где се пажљиво испитује однос који је појединац имао према некој склоности током живота (среброљубље, блудочињење…). На овим местима фактички се
одлучује судбина душе, то јест „ако се душа због побожног и богоугодног живота свог покаже достојна награде, узеће је Анђели и она
ће неустрашиво полетети к Царству… Ако се пак, напротив, покаже
да је она проводила живот у нераду и неуздржавању, онда ће она чути онај страшни глас: Нека се узме безбожник, нека не види славе Господње (Ис. 26, 10); тада ће је оставити Анђели Божји и узеће је страшни демони; и душа везана нераздрешивим узама, строваљује се у
тамнице пакла“ (Поповић, 1978, 711). Вера у оно што се дешава са
душом након њеног разлучења са телом и могућност да због начина
на који је проводио време овоземаљског живота човек буде осуђен на
безнађе пакла до Другог доласка Христовог, васкрсења мртвих и свеопштег и последњег суда пред Спаситељем света као догађаја који је
немогуће избећи, подстиче човека да размишља о себи, својим делима и последицама које ће имати због њих. Могућност да већ током
митарстава, а потом и на последњем суду неко буде одлучен од Господа, могућност да од њега чује речи: „Непознајем вас“ јасно и недвосмислено указују на стање које, наравно код оних који размишљају као верујући хришћани, одише страхом.
За тему о којој говоримо интересантне су и речи са којима се сусрећемо у тексту Литургије светог јеванђелисте Марка. Наиме, у анафори ове Литургије, у време приношења хлеба и вина, а пре моли13 Мт. 25, 12.
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тве епиклезе, ђакон се присутнима на богослужењу обраћа речима:
„Са страхом Божијим пазимо!“ (Древне хришћанске литургије, 1996,
167). „Страх Божији“ као термин са којим се неретко сусрећемо читањем различитих књига како Старог, тако и Новог Завета, у богословљу православне Цркве препознаје се као једна од Богом дарованих
хришћанских врлина која је потребна управо зарад човековог спасења.14 Са друге стране, слобода која је дата човеку, а пре свега слобода избора између живота и смрти (о којој се, између осталог, казује и
у 30. поглављу Књиге Поновљени закони), односи се и на сам страх.
Наиме, човек који одбацује веру реално нема потребе да има не само
страх од Бога, него и страх од тога шта ће се дешавати са њим након
упокојења, то јест у времену есхатона. Атеиста или антитеиста рећи ће да не верује у Бога и Цркву и на тај начин, по његовом мишљењу, прекинуће се и нестати било какво даље размишљање о есхатолошком. Ово је, нагласимо, његов избор на које он, као слободна личност, има пуно право. Насупрот томе, верујући човек, то јест личност
која размишља на другачији начин, на начин да након физичке смрти постоји „још нешто“, да постоји есхатолошка реалност, подстиче
га на то да он у себи има и осећај страхопоштовања пред Богом, те
да фамозно „још нешто“ интензивира човекову пажњу према себи и
сопственом спасењу. Говорећи о есхатолошкој димензији страха према учењу православног хришћанства ми неминовно говоримо о једном облику рационалног страха и који не треба посматрати као страх
од непознатог. Штавише, говорећи о есхатолошкој димензији страха
ми говоримо о елементу који надилази објашњење религије као појаве унутар недовољно просвећене заједнице која се плаши „више силе“. Есхатолошка димензија страха у православној вери представља и
резултат човековог преображаја из старог у новог човека, и свесности
о томе шта се дешава са човеком након овоземаљског времена, разлучења душе од тела и почетка времена есхатона за њега као појединца.
Страхови о којима се данас неупоредиво чешће говори заправо су
страхови који се стварају из неког психијатријског проблема. О овим
страховима, када говоримо о литератури насталој на српском језику,
опширно је говорио др Владета Јеротић. Истовремено, о есхатолошком страху као страху који настаје и из осећаја одговорности према себи, па самим тим и из савести тек треба да се подробније гово14 Погледати: Фил. 2, 12-13

Љубав и страх као есхатолошки елементи православног хришћанства

111

ри. Уколико се на тренутак вратимо евхаристијском богословљу, заправо његовој тренутној доминацији чак и у елементима есхатолошког богословља, просто морамо нагласити један детаљ везан управо за савест и за страх у његовој есхатолошкој димензији. Наиме, апостол Павле је између осталог записао: „Тако који једе овај хљеб или
пије чашу Господњу недостојно, биће крив тијелу и крви Господњој.
Али човјек нека испитује себе, и тако од хљеба нека једе и од чаше
нека пије. Јер који недостојно једе и пије, суд себи једе и пије, не разликујући тијела Господњега“.15 Човек који „испитује себе“ свакако
представља савесног човека, човека који, из конкретног разлога, размишља о својим поступцима. Такав човек себи неће допустити пропуст да „недостојно“, кроз евхаристију, заједничари са Богом. Разлог
за то је крајње једноставан. Такав човек је свестан последица које ће
он имати због таквог немара. Стога је унутар Цркве, већ вековима, заживела пракса постојања онога што се назива канонско предање, то
јест да се кроз одредбе црквених сабора или правила изречена од појединих светих отаца, а која су Црквом саборно прихваћена, створе
својеврсни путокази који свештенству и верујућем лаику помажу како и на који начин да савладају одређене препреке у виду сагрешења,
а потом, након времена проведеног у епитимији (запрећењу), поново
постану достојни да се причешћују са другим верницима. Суштински, канонско предање налази се у непосредној вези са есхатолошком
димензијом страха. О овоме можда најконкретније говори 45. правило светог Василија Великог које, у редакцији светог Саве Српског гласи: „Хришћанин који ружи Христа од хришћанског имена нема користи“ (Законоправило, 2016, 195). Желети заједницу са Христом, како овде на земљи, а још пре у Царству Божијем, а истовремено чинити оно што је супротно учењу православне Цркве, реално представља
парадокс. Овај парадокс, на жалост, није неуобичајена појава. Њега
препознајемо како у псеудо, тако и у парасинагогама, то јест у заједницама које само споља личе на Цркву. Са друге стране, за појединца који не жели да „ружи Христа“, осећај да га његово понашање удаљује од Спаситеља, да га чини непознатим Христу, наравно да изазива осећај страха и да се овај осећај преноси изван граница ововременог и овоземаљског, те да дубоко задире у време и простор есхатолошке димензије постојања.
15 1. Кор. 11, 27-29.
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Закључак
У овом невеликом раду покушали смо да пред читаоца изнесемо
неке заиста најосновније детаље везане за две суштински важне компоненте свакодневице живота православне Цркве. Црква је, као што смо
већ нагласили, заједница верујућих људи, заједница појединаца, заједница личности у којој је свако понаособ конкретно одговоран за своје
спасење. Говорити о некаквом заједничком спасењу представља нешто
што је крајње погрешно барем када је реч о православној вери. Сваки
појединац, наравно онај који је верујући човек и који жели да задобије
заједницу са Богом у Царству Небеском, према учењу Цркве, време овоземаљског живота треба да учини временом свог подвига у врлинама,
свог узрастања у ономе што је заправо утемељено на вери, нади и љубави. Из перспективе човека који живи изван Цркве, овакав труд се чини
непотребним јер он се окончава тренутком смрти. За човека који живи
унутар православне вере овакав труд никако није обесмишљен тренутком упокојења. Напротив, за верујућег човека управо сама суштина његовог подвига, његовог православља и правоживља суштински је везана за тренутак разлучења душе од тела и за оно шта следи након тога, а
поготово након времена које ће уследити Другим доласком Христовим.
Управо размишљање о томе и вера у овај сегмент живота покретачка је
снага коју хришћанска љубав додатно покреће у нади за васпостављање
заједнице са Богом. Страх од тога да ће у кључним моментима за човека Спаситељ окренути главу од онога који га је „ружио“, а за себе говорио да је хришћанин, слободно се може окарактерисати као страх који
нас подстиче да се конатсантно сећамо на будућност.
Извори
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Slobodan Đ. Prodić16

LOVE AND FEAR AS THE ESCHATOLOGICAL
ELEMENTS OF ORTHODOX CHRISTIANITY
Summary
When we talk about Orthodox Christianity, one of the most common used phrases is
phrase ’love’. This detail should not be wondering, if we know that Old Testament’s books
and books of orthodox theologians through centuries, have got base in teaching of Jesus
Christ. Christ had been talking many times to his students about God’s love to people. He
was also talking about importance of active showing love to the God and close people.
Christ’s Evangelists, and later their students, in their sermons and written works had
continued inviting belivers to exist in active love to The God and close people, expanding
list on, primarly, Jesus Christ, as The Savior, then on The Church as a community of
belivers and, not fewer, on every man who is, according to the christian learnings, the
part and crown of God’s creation, and because of that, someone who is eligible of love,
no matter is he or not part of The Christ’s Church. On the other hand, fear is much more
mentioned in Old Testament’s books, in the period before Savior’s arrival on this world, in
the period when a men had got laws from The God and duty to comply them. These laws,
according to the learnings of the Orthodox Church, represented some specific allusion of
fullness of absolute salvation provided by the arrival of The Messiah, The Savior, which
is the topic of the Old Testament’s corpus. In New Testament’s books and in theologic,
Holly-fathers’s litterature, concept of fear receives much more different dimension than
it had in the period before Christ’s embodiment. The fear in The Christian Church from
the begining of it’s historical existing very visible becomes eschatological dimension.
16 University “Business Academy“ Novi Sad, Faculty for European legal and political
studies, Novi Sad, Republic of Serbia, porodicaprodic@gmail.com
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Christian’s fear is not a fear of this-world happening or, esspecialy, a fear of a death, as a
dissoulution of a body and soul, anymore. The Christian fear goes out of box of this-time
and enters in metaphysical places of far-awayness, in the places of infiniteness. The fear
in the Orthodox Christianity is, the most frequent, connected with the questions ’what is
going to happen in infiniteness’ or ’will I be accepted in the community with The Savior
and Creator’, which vitally became part of the Church as a community that provided to
individual person to create connection with The God that the first parents used to have
before The fall. By focusing on eschatological dimension of fear and love, in this work I
am going to try to show reasons beacuse love and fear are, equally, elements of everyday
orthodoxy and orthopraxy of Christians, and also parts of the Church as a community
which they belong to and where they are, through personal achievement, trying to become
a part of The Kingdom of God.
Keywords: Christianity, love, fear, Church, eschatology.

Daniel Dragan Stojanović1

NE BOJATI SE ZLA

– ETIČKI OSVRT NA REALNOST MIRA I PRAVDE
U ČOVEKOVOM DOŽIVLJAVANJU BOGA –
Rezime
Monumentalno delo „Grad Božji“, koje je napisao crkveni otac Augustin, veoma
je korisno u našoj želji da razumemo osnovni koncept etike koji je nadahnjivao ljude
tokom dugog niza vekova. Ova studija će doprineti stvaranju prave vizije za mir i pravdu
u našem društvu, kao što je to bio slučaj u 4. i 5. veku tokom Augustinovog života. Pored
toga, ona će predstavljati i traženje za pravim pristupom u savremenim procesima
donošenja odluka koje su danas vrlo izazovne. Sve je više dokaza da je nemoguće
pronaći nesporne reference za ljudske odluke. Šta je ispravno, a šta pogrešno? Da li
je glas većine glas istine? Ako eliminišete Bibliju, kao suštinsku inspiraciju za traženje
dobrih odluka, nemate tako puno solidnih varijanti. Augustin će nam pomoći da izmerimo
svoje argumente u kontekstu univerzalnog sukoba između dobra i zla. Ovo ispitivanje
će olakšati zadatak da čovek živi život bez straha na teritoriji ljubavi, kao i da donosi
ispravne odluke u budućnosti koja je pred njim.
Ključne reči: Augustin, Grad Božji, Mir, Pravda, Zlo, Etika, Donošenje odluka,
Etička Referenca, Teritorija ljubavi, Strah, Tanatofobija

U našem razmišljanju o strahu i njegovoj ulozi u uspostavljanju zdrave etičke strukture ponašanja, želimo iskoristiti razmišljanja poznatog crkvenog oca Augustina, i njegovo delo ’Božji grad’. Doprinos etičkoj misli te knjige je fundamentalan2, pa će nam Augustinova filozofija omogućiti jasnije razumevanje problema straha i njegovog prevazilaženja, kao i
ispravan stav u kontaktu sa zlom.3
1 Adventist Study Center, Jerusalim, Israel, stojanovicd@adventistisrael.org
2 Etika je sve više grana nauke u modi. Kao što je napisao Simon Blackburn, „Ljudska bića su etički gorostasi. Ne mislim na to zbog toga što se mi prirodno ponašamo izuzetno dobro, niti da bez prestanka govorimo jedni drugima šta treba da se radi. Ali mi ocenjujemo i merimo, upoređujemo i divimo se, tvrdimo i opravdavamo “. Ethics: A Very Short Introduction, Oxford, Oxford
University Press, (2nd Edition 2021). 2001. U tom kontekstu dobro je upoznati stubove, autore koji
se ubrajaju u graditelje temelja, posebno vredne osnivače etičkog razmišljanja. Knjiga ’Grad Božji’ je nesumnjivo jedan od tih.
3 Etika nije samo suvoparna nauka koja promoviše moralne principe. Pojam izbo-

ra dobra i odbacivanja zla je u žiži čovekovog razmišljanja još od Adama i Eve. Spomenimo samo autora po imenu Lawrence C. Becker koji u svojoj knjizi ’A New Stoicism’,
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Augustin4 je postavio temelje mnogim značajnim etičkim formulacijama, a ostao je nezaboravan i po razmišljanju o ’pravednom ratu’. On je o
tome pisao u vreme kada je rimska imperija prolazila kroz teške trenutke,
posebno nakon Vizigotske pljačke grada Rima 410. godine. Ubrzo posle toga nastala je velika debata o Rimskom prihvatanju hrišćanstva u doba cara Konstantina Velikog5 u kojoj su mnogi insistirali da bi Rim mnogo bolje
prošao da je ostao veran svojim bogovima. Augustin piše knjigu ’De Civitate Dei’, tj. ’Božji grad’, i nastoji da opravda stav hrišćana, kao i da ukaže
na dugoročne probleme Rimskog carstva koji su u suštini doveli do njegovog slabljenja. Inspirisan Grčkom filozofijom, Augustin prihvata ideju da
finalni cilj etičkog razmišljanja predstavlja čovekovu sreću, ali to povezuje
sa hrišćanskom naukom. Dok su kod Grka telesna zadovoljstva potčinjena
superiornijem zadovoljstvu filozofskog posmatranja sveta, za Augustina je
sve što je vezano za telo inferiornije duhovnom postojanju u svetu koji dolazi. Evo nekoliko bitnih elemenata njegovog stava o tome kako donositi
dobre, ispravne odluke u kontekstu borbe između dobra i zla.
Mir
U svojoj etičkoj argumentaciji o osmišljenom životu Augustin najpre
uvodi pojam mira kao jednog od glavnih ciljeva za život ljudi na ovoj pladefiniše stoičku etiku na sledeći način, „Centralni, osnivački cilj etike je šta trebamo raditi ili kakvi trebamo biti da bismo lepo živeli, da bismo se opustili i procvetali.“ Očigledno
je da na ovoj planeti još uvek postoje greh, patnja, bolnice i groblja. Zato nama više odgovara Augustinova definicija etike koju on opisuje kao traženje onoga što se zove ’Summum Bonum’, ’vrhunsko dobro’. To dovodi do prihvatanja dobra kao glavne busole, čak
i kada svi uslovi za srećan život ne postoje, u iščekivanju ’Božjeg grada’ gde će potpuna sreća biti na dnevnom redu. Doći u stanje cvetanja u svim okolnostima nije ostvarljivo. Ali otkriti u svakoj situaciji vrhunsko dobro i po tome se upravljati usmerava na plemenit način naše pragmatično delovanje. Naše razumevanje etike nije daleko od toga, po
ugledu na biblijske tekstove, „I zapovedi nam Gospod da vršimo sve ove uredbe bojeći se
Gospoda Boga svojega, da bi nam bilo dobro svagda“ 5. Mojsijeva 6: 24.
4 354 – 430 posle Hrista
5 313. godine hrišćanstvo postaje priznato Milanskim ediktom, shvativši da monoteistička vera može doprineti jedinstvu carstva. Ipak, on ubrzo otkriva da je hrišćanstvo razjedinjeno. Pošto ostaje jedini vladar u carstvu 324. godine, saziva lidere hrišćana na poseban skup koji se ostvaruje 325. godine, poznat kao Nikejski sabor. 391. godine
Teodosije zatvara sve ’neznabožačke hramove i zabranjuje njihove aktivnosti. Prema tome, proces priznanja i bitne uloge hrišćanstva u Rimskom carstvu počinje od 313. i proteže se kroz čitav 4. vek.
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neti. To se podjednako odnosi i na ratoborne narode, kao i na one koji su
kroz vekove pokazivali puno tolerantnosti i neagresivnosti.
„Čak i kada ljudi odaberu rat, pobeda im je jedini cilj, što pokazuje da je mir sa slavom njihova namera u toj borbi. Jer šta je pobeda nego
trijumf protiv neprijatelja? A kad se ovo postigne, biće mira. Prema tome,
čak se i ratovi vode sa glavnim ciljem da se postigne mir. Otuda je ustaljena činjenica da je mir željeni kraj rata.“6
Čovekovo stremljenje je prema tome inspirisano dovođenjem društva
u stanje mira. Ipak, jedan drugi elemenat je potreban za razumevanje delovanja naroda koji provokativno ruše teško stečeni konsenzus nenapadanja:
„U stvari, čak i kada ljudi žele da sadašnje stanje mira bude poremećeno, oni to ne čine zato što mrze mir, već zato što žele da se sadašnji mir
zameni za onaj koji odgovara njihovim željama. Stoga njihova želja nije
da ne bude mira već da to bude onakav mir kakav oni žele. Štaviše, čak i
razbojnici, kako bi osigurali veću efikasnost i sigurnost u svojim napadima
na mir ostatka čovečanstva, žele da sačuvaju mir sa svojim saradnicima.“7
Ovakve izjave nas približavaju srcu Augustinovog istraživanja o elementima koji dovode do razumevanja mira kao univerzalne vrednosti, kako za dobre tako i za zle ljude, kao i do uslova koji su potrebni za njegovo održavanje. Za Augustina mir je cilj, ali ne i vrhunski pokretač, neprikosnoveni fokus društvenih institucija. On je više neophodan kontekst za
osmišljeni život ljudskih bića.
Pravda
Božji grad kao Augustinovo delo sadrži 22 knjige. Njegova poslednji deo, od 19. do 22. knjige, insistira na činjenici da mir ne može postojati
bez pravde. Štaviše, to nije samo slučaj na individualnom planu. Ni društvo ne može funkcionisati ukoliko se pravda izbriše. Zato mir i pravda čine osnovu svakog društva:
„Ako se ukloni pravda, šta su onda carstva nego velike bande lopova? Jer šta su bande lopova nego mala carstva? Takvim bandama vlada
autoritet jednog neprikosnovenog vođe (princa), i oni funkcionišu po do6 Augustin, Božji grad, The City of God, Penguin Classic, knjiga XIX, poglavlje 12. prevod autora
7 Ibid, Knjiga XIX, poglavlje 12.
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govoru (kao i pakt konfederacije); plen je podeljen po sistemu koji je unapred prihvaćen…“8
Između ostalog, u čuvenom opisu liderskih osobina careva iz hrišćanske perspektive, njihova najznačajnija karakteristika je pravda. Lideri bez
pravde nisu lideri već kriminalci:
„Kada određene hrišćanske careve opisujemo kao „srećne“, to nije zato što su uživali u dugim vladavinama, niti zato što su umrli mirnom
smrću, prepuštajući presto sinovima; niti zato što su pokorili neprijatelje
svoje zemlje ili su imali moć da spreče pobune neprijatelja u svojoj zemlji
i da suzbiju takve pobune ako bi se pojavile… Mi hrišćani nazivamo vladare srećnim, ako vladaju po pravdi.“9
Citirajući grčke i rimske mislioce, posebno Cicerona, Augustin ide tako daleko da tvrdi kako je nemoguće zamisliti opstanak društva u kome
pravda ne postoji.
„Republika ne može da funkcioniše bez pravde. Gde, dakle, nema
prave pravde, ne može biti ni prava. Jer, ono što se čini uz respektovanje
prava, pravedno je učinjeno, a ono što je nepravedno učinjeno, ne može se
učiniti u saglasnosti sa pravom... Ako je republika dobro ljudi, i ako nema
ljudi kada oni nisu povezani zajedničkim priznavanjem prava, i ako nema
prava tamo gde nema pravde, onda sasvim sigurno sledi da nema republike u kojoj nema pravde.10
U svom izlaganju Augustin uzima primer susreta Aleksandra Velikog
sa jednim gusarom koji je kontrolisao velika morska prostranstva pljačkajući sve što mu je došlo na dohvat ruke. Taj događaj pokazuje sličnost
delovanja snažnih političkih lidera i marginalnih razbojnika i podvlači da
ukoliko nema pravde i najveći politički akteri gube svoj autoritet, poistovećujući se sa ljudima čiji je glavni cilj nepravedno otimanje:
„Bio je to duhovit i istinit odgovor koga je zarobljeni gusar dao Aleksandru Velikom. Aleksandar je pitao momka: "Kakvo je to tvoje ponašanje
koje te je dovelo do toga da osvajaš mora i da pljačkaš? " Gusar mu odgovori bez sumnje drsko, „Isto kao i vaše, u osvajanju kopna. Ja zato što
to radim sa sićušnom opremom, sa malim brodom, nazivam se piratom; a
vas, pošto imate moćnu mornaricu, svi zovu ’carem’.“11
8 Ibid, Knjiga IV, poglavlje 4.
9 Ibid, Knjiga V, poglavlje 24.
10 Ibid, Knjiga XIX, poglavlje 21.
11 Ibid, knjiga IV, poglavlje 4.
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Uostalom, Augustinovi zaključci u potpunosti odgovaraju Biblijskim
stavovima Starog i Novog Zaveta. Na primer, prorok Isaija naglašava:
„Tada će sud (na jevrejskom, dobra odluka po pravdi donesena na sudu) stanovati u pustinji, i pravda će stajati na njivi. I mir će biti delo pravde, što će pravda učiniti biće pokoj i bezbrižnost dovijeka.“12
Isto to se primećuje i u novozavetnim tekstovima. Apostol Jakov insistira,
„A plod pravde u miru seje se onima koji mir čine.“13
Ili kao što to nagoveštavaju mesijanska obećanja:
„On će suditi narodu tvojemu po pravdi, i nevoljnicima tvojim po pravici. Rodiće narodu gore mirom, i humovi pravdom.“14
Očigledno, Augustin još pre više od 1500 godina upućuje fundamentalnu poruku svim liderima na ovoj planeti. Mir i pravda su dve sestre bliznakinje. Odbaciti jednu od njih znači izgubiti obe. To je isto ponovila Jane Addams, prva žena koja je 1931. godine dobila Nobelovu nagradu za
mir. Ona to kaže na sledeći način:
„Pravi mir nije najviše neprisutnost rata, to je mnogo više prisutnost
pravde.“15
Ljubav
Pošto smo podvukli činjenicu da su mir i pravda središte svakog društva i da ne postoji mogućnost druženja ljudi ukoliko ta dva elemenata nisu
opšti centar vladajuće strukture, krenimo još jedan korak dalje. Ukoliko su
svi zakoni naizgled pravedni, i ukoliko su državne vođe dovedene na vlast
na regularan, korektan i legitiman način, bilo putem izbora, u naše vreme,
ili kroz princip nasleđa, u vreme pisanja naše knjige, kako to da ima tako
puno konflikta, na nivou pojedinaca, porodica, gradova ili zemalja? Augustin nalazi objašnjenje zalazeći duboko u unutrašnjost čovekova srca. Po
njemu postoje dva moguća motiva koji proizilaze iz dva suprotna pogleda
na svet: egocentrična vizija postojanja i altruistički pristup. Na žalost, prema njemu, velika većina gleda svet iz ličnog interesa, i to onemogućava
12 Isaija 32: 16. 17. Mir je dakle posledica delovanja po pravdi.
13 Jakov 3: 18.
14 Psalam 72: 1 – 3.
15 Jane Addams. "Passing of the War Virtues", Chapter 8 in Newer Ideals of Peace, New
York: Macmillan (1907): 209-238.
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zidanje društva ispunjenog mirom, skladom i kvalitetnim odnosima. Osim
toga vrlo je teško da u takvoj strukturi aspiracije naroda budu ostvarene.
Prema tome Augustin tvrdi da je za srećno društvo neophodno čisto
srce ispunjeno pravom ljubavlju. Potrebna je promena čovekovog načina
razmišljanja i čovekova spremnost da kroz obnovljenu altruističku viziju
priđe tom problemu postavljanja društva na zdravim temeljima.
Augustin u svojoj etičkoj filozofiji deli stanovnike ove planete na
dve grupe. On to opisuje kao postojanje samo dva grada, bez obzira na
mesto boravka. Ta dva grada predstavljaju neku ’supra’ strukturu, nevidljivu a tako realnu. Radi se o Vavilonu i Jerusalimu. Prvi je grad konfuzije, konflikta, totalne kontrole stanovništva, i on predstavlja produkt
čovekovih napora za afirmacijom, za ostvarenjem njegovih snova, kao i
za dokazivanjem veličine koju on predstavlja. Sa druge strane, Jerusalim
je po svojoj definiciji grad mira, pravde i slobode, gde se kolektivno dobro i uzdizanje Božjeg karaktera smatraju za vrhunske vrednosti. Razlog
za tako različite rezultate je suprotnost motiva koja su dovela do njihovog postojanja.
Interesantno je zapaziti da su oba grada bazirana na ljubavi, iako se
radi o samo jednoj autentičnoj, koja je verna originalu. Božanska ljubav,
agape, je ona čista i plemenita, uvek spremna na žrtvu. Sebična ljubav je
lažna, veličajući sopstveni interes.
„I tako su dve ljubavi sazidala dva grada: ovozemaljski grad je stvoren samoljubljem, dostižući nivo zanemarivanja Boga, a nebeski grad Božjom ljubavlju, dostižući nivo zanemarivanja samog sebe. U suštini, zemaljski grad pronalazi slavu u sebi, a nebeski grad u Gospodu. Dok jedan traži slavu od ljudskih bića, najveća slava drugog grada počiva u Bogu, koji
je svedok moralnog integriteta.“16
Kroz pravu agape ljubav vladari ne pokušavaju da dominiraju, da nametnu svoj autoritet. Njima su svi ljudi jednaki, jer su svi Božja stvorenja.
Život pravde je deo njihovog identiteta, i njihovo pouzdanje ne počiva na
ljudskoj sili nego na Božjoj svemogućnosti.
Na tom nivou se stvara problem koga nije jednostavno rešiti. Da bi
bio ispunjen Božanskom ljubavlju čovek mora ući u lični intimni odnos sa
svojim Tvorcem. Prema Isusovim rečima, on mora upoznati Boga, i posmatrati slavu njegovu kako bi se preobražavao u to isto obličje17. Nevolja
16
17 2. Korinćanima 3: 18.
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je u tome da mnogi odbijaju da krenu u potragu za Božjim savršenstvom.
Kao što je to lepo rekao Frank Vander Valk,
„Kao biće, hrišćanin je stvoren po slici Božjoj, te je neuspeh u sticanju znanja o Bogu takođe neuspeh u sticanju znanja o sebi. U tom slučaju,
kada potencijalno znanje zameni neznanje, stvorenje kao ličnost se otuđuje od svog začetka i temelja u božanstvu “. 18
Augustin uvodi koncept ljubavi koji je u mnogome drugačiji od svega
što danas ta reč znači. Božanska ljubav nije prvenstveno romantična. Ona
voli red, stabilnost, i ne deluje impulsivno, vođena osećanjima. Naime jedan Augustinov tekst to dobro pokazuje:
„Tako da mi se čini da je kratka, ali istinita definicija te izvanredne
vrline ’uredna ljubav’. I po tome, u Pesmi nad Pesmama, Hristova nevesta, grad Božji, peva: „Uredna ljubav u meni“.19
Evo još jedne ilustracije iz ’Božjeg grada’, u kome Augustin govori
o njegovom shvatanju reda u koji ljubav dovodi čoveka. Kada Bog ispuni čovekovo srce, On čini da to srce prestane da krši Božji zakon, da krade, laže, ubija, itd.
„Kad škrtica više voli svoje zlato nego pravdu, nije krivica u zlatu,
već u čoveku. i tako se to dešava sa svakim stvorenjem. Ispravno se voli kada se voli uredno20. Loše se voli kada je to neuredno.“21
Zlo
U skladu sa Augustinovim učenjem zlo nema esenciju, suštinu svog
postojanja. Bog je sve stvorio savršeno, i zlo nije deo tog savršenog stvaranja, već perverzija postojećeg savršenstva. Dakle, zlo se ne može materijalizovati, ono je samo negacija dobra.
18 Frank Vander Valk, Friendship, Politics, and and Augustine’s consolidation of Self. Religious Studies 45, 125 – 146, 2009, Cambridge University Press, p. 140.
19 Ibid, Knjiga 15, poglavlje 22. Mora se reći da, na primer, Daničićev prevod ne sledi Augustinovu analizu biblijskog teksta. Pesma nad Pesmama na našem jeziku kaže, „Uvede me u kuću gde je gozba a zastava mu je ljubav k meni.“ Augustin reč ’zastava’ prevodi čita kao ’ordine’ i
prevodi, „Set love in order in me“. Prevod na naš jezik bi bio, „dovodi ljubav u red u meni“. Prema
njegovim rečima to je zbog toga što je red ljubavi grehom poremećen i taj red se treba u potpunosti
dovesti u sklad sa Božanskim redom koju bezgrešna božanska ljubav ima na nebu. Na latinskom,
prevod Pesme nad Pesmama 2: 4 je jasniji, „Ordinate in me caritatem.“
20 Na engleskom, „it is loved rightly when it is loved ordinately.“ Na latinskom, „ordine“
21 Ibid, knjiga 15, poglavlje 22.
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Sve što je stvoreno u prirodi nije suprotno Bogu; ali izopačenost stvaranja22, njegova perverzija, je suprotna Božjoj zamisli. Augustin kaže,
„Ništa što je deo prirode nije samo po sebi zlo. Ali izopačenost tog
dobra, budući da je u svojoj suštini zlo, protivna je dobru. Sada, može li
neko poreći da je Bog izuzetno dobar? Iz toga sledi da je svaka izopačenost suprotna Bogu, kao što je zlo suprotno dobru. Dakle, i izopačenost
mora biti u suprotnosti sa ovim dobrom.“
Zlo, prema Augustinu, se ne pokazuje u svom pravom licu. Ono na taj
način ne bi imalo uspeha. Zlo deluje prikriveno, zataškavajući svoj pravi
karakter, i predstavlja svoje ciljeve kao vrlo plemenito delovanje. Odatle
proizilazi da je borba između dobra i zla u suštini borba između dve ljubavi, egocentrične i altruističke, sebične ljubavi u kojoj je čovek centar svega, i ljubavi koja se žrtvuje u kojoj je savršeni Bog glavni fokus.
Smrt
Jedan od glavnih razloga za strah je realnost smrti. Očigledno je da
gledati smrti u oči menja čovekovo postojanje. Posmatrano iz ispravne
perspektive, smrt nas uči kako da živimo.
Augustin pokušava da da odgovor na pitanje neminovnosti smrti i
njene blizine, podsećajući nas da se u Bibliji smrt naziva ’poslednjim čovekovim neprijateljem’.23 I Augustin daje odgovor na to pitanje:
„Sama po sebi smrt nije strašna. Smrt se ne sme smatrati katastrofom,
kada ona prati dobar život, jer jedina stvar što čini da je smrt zlo je zbog
onoga što dolazi nakon smrti“.24
Po Augustinu tanatofobija, to jest strah od smrti, se javlja najviše iz
dva razloga. Prvo, zbog načina života pre smrti, i zbog onoga što nas očekuje posle smrti. Pošto se zna da svi ljudi na ovoj planeti umiru, činjenica je da to čovek mora prihvatiti. I onda od te činjenice polaze dva različita puta. Put onih koji žive dobar i osmišljen život (zelena boja na ilustraciji). Za njih je smrt blagoslov jer ono što prethodi smrti je takođe bio blagoslov, a ono što ih posle smrti očekuje je večni život u Božjem gradu. Drugi
put je rezervisan za one koji žive loš život, i koji su vođeni zlom. Za njih
22 Na engleskom izopačenost se kaže ’perverzija’.
23 1. Korinćanima 15: 26.
24 Ibid, knjiga 1, poglavlje 11.
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je smrt katastrofa zbog lošeg života koji prethodi, kao i zbog večne kazne
koja sledi. Sam razlog za smrt je sam po sebi nebitan, kao i način na koji je
telo bilo sahranjeno. Gledano iz perspektive večnog života u Božjem gradu razlog, ili vreme, ili način odlaska sa ove planete ne menja stvar. Kada čovek smerno korača sa Bogom kroz ovaj život, on se nema čega bojati, jer sve opasnosti vezane za smrt nestaju u zagrljaju Božje prisutnosti.
Psalam 23
Jedino rešenje za borbu protiv zla je da Božja blizina u našem životu.
To je osmišljen odgovor na prisutnost zla i izopačenosti koja nas okružuje. Zato i 23. psalam kaže:
„Kada pođem i dolinom sena smrtnoga, neću se bojati zla, jer si ti sa
mnom. Štap tvoj i palica tvoja teše me.“25
Pokušajmo da proniknemo malo dublje u poruku ovog prekrasnog
teksta.
Božja prisutnost je u centru.
Postoje 3 reči na originalu („jer si ti sa mnom“, 4 reči na našem jeziku) koje su ograđene sa 26 reči ispred te centralne izjave i 26 reči posle
nje. Božja prisutnost je dakle odgovor na pitanje zla. Psalam 91 potvrđuje tu istu perspektivu:
"Kad me ljubi, izbaviću ga; zakloniću ga, kad je poznao ime moje.
Zazvaće me, i uslišiću ga; s njim ću biti u nevolji, izbaviću ga i proslaviću
ga. Duga života nasitiću ga, i pokazaću mu spasenje svoje."26
Bog ne obećava uklanjanje svih nevolja, ali tvrdi: „S njim ću biti u nevolji“. Između ostalog, reči koje prethode centralnoj izjavi govore o Bogu
u 3. licu. Odjednom se dinamika ruši da bi još bolje došlo do izražaja intimno druženje sa Bogom: „Jer si ti sa mnom“.
8 blagoslova
Osim centralne misli, psalam podvlači 8 blagoslova druženja sa Bogom. Centralni od njih su ’staze pravde’ i ’uteha’
1. Na zelenoj paši pase me (Hrana, ’Hleb naš potrebni’)
2. Vodi me na tihu vodu. (Voda, ’Oj žedni koji ste god’)
25 Psalam 23: 4.
26 Psalam 91: 14 – 16.
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3. Dušu moju oporavlja, (Mentalno i emocionalno zdravlje)
4. Vodi me stazama pravednim imena radi svojega. (Pravda)
5. Štap tvoj i palica tvoja teše me (Uteha)
6. Trpeza na vidiku neprijateljima mojim (Zaštita)
7. Namazao si uljem glavu moju (Praznik)
8. Čaša je moja preopuna (Izobilje)
Sreća je posledica a ne cilj traženja
Reč ’dobrota’ na originalnom tekstu je bliža pojmu sreće. Sreća nije
nešto za čim trčimo, već ono što nas prati. Ona je normalna, logična posledica hodanja sa Bogom
Milost (Hesed na originalu) je Božji dar čoveku
Tekst može da se prevede kao dobrota, nežnost, milosrđe, naklonost
(na engleskom ’favor’). Kroz Božju naklonost mi se približavamo Carstvu
nebeskom.
Dom Božji je teritorija ljubavi
Zauvek nastavati na teritoriji ljubavi je san svakog čoveka koji je otkrio lepotu Božjeg karaktera.
Teritorija ljubavi
U našim prethodnim istraživanjima insistirali smo na potrebi da se
deset Božjih zapovesti predstave kao teritorija ljubavi. To je u potpunosti
kompatibilno sa Augustinovom porukom iz knjige „Grad Božji“, iako nije u potpunosti istovetno. Mi celokupno prihvatamo ideju koju je Augustin
razvio o ’Božjoj teritoriji’, i smatramo da se to može primeniti na više nivoa: na individualnom planu, kao i na porodičnom, crkvenom, lokalnom i
državnom. Naš cilj je da ljudi što bolje upoznaju lepotu Božjeg karaktera.
Razlika nastaje iz činjenice da za nas postoji samo jedno jevanđelje,
„večno jevanđelje“27 u kome se Bog otkriva čoveku. Bog je uvek isti i on
se ne menja, kao i što se njegova ljubav ne menja. Ono što je Bog rekao na
27 Otkrivenje 14: 6.
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gori Sinaju je takođe važno kao i ono što je pisao apostol Pavle u Novom
Zavetu. Sve to daje jednu izvanrednu celinu otkrivanja predivnog Božjeg
plana za večnu čovekovu budućnost. Isus je sam rekao „Ja nisam došao da
pokvarim, već da ispunim“.28 Postoje stvari iz Starog Zaveta koje nisu važne za nas danas, jer ih je Mesija, Isus Hristos ispunio za nas. Tako da mi
danas ne prinosimo žrtve, niti smatramo da je potrebno tri puta godišnje ići
u Jerusalimski hram, i tome slično. Ali teritorija ljubavi je uvek ista. Nemoguće je zamisliti da se u Starom Zavetu nije smelo lagati, a da je to dopustivo u Novom. Ona ista, žrtvujuća ljubav se otkriva od prve do zadnje
stranice Svetog Pisma. I to je ono što daje stabilnost večnom jevanđelju,
onako kao što je to opisano u Bibliji.
Promocija teritorije ljubavi nije promocija spasenja delima. Spasenje
se ne može zaraditi ljudskim naporima. Ono je dar Božji. „Jer je plata za
greh smrt, a dar je Božji život večni u Isusu Hristu. Sin Božji je došao na
ovaj svet da uradi ono što mi nismo mogli uraditi. I On je taj posao savršeno uradio. Pošto je On izvor prave, večne ljubavi, Njegova uloga je, pošto smo dobili oproštenje i novo srce, da nas dovede na teritoriju ljubavi.
Teritorija ljubavi je ograda koju je Bog postavio oko svoje dece. To je
teritorija na kojoj Bog ima glavnu reč. On nam kaže: „Ne napuštaj tu teritoriju. Nemoj lagati, krasti, ubijati, itd. Ako to uradiš nećeš imati mir, nećeš živeti u pravdi, slobodi i jednakosti. Ako ostaneš na njoj, nećeš se bojati zla.“
Zaključak
Augustin nas podseća da Bog želi za ljude srećan život u gradu koji je On stvorio za ljudsku sreću. U iščekivanju dolaska tog nebeskog grada, Bog ljubavi nam predlaže druženje po najvrednijim principima svemira. On je zato predvideo teritoriju ljubavi. Za nas su na taj način obezbeđeni mir, pravda, ljubav, sloboda, jednakost, blagodat, i obilje njegovih blagoslova.
Čak i kada mira i pravde nema u svetu oko nas, čovek sa Bogom može voditi život bez straha, jer se sa Njim nalazi na teritoriji ljubavi. I kada najvećem i poslednjem neprijatelju pogleda u oči, kada pođe i ’dolinom
sena smrtnoga’, on se neće bojati zla. Život koji prethodi smrti i večnost
koja posle smrti nastaje ispunjavaju njegovo srce mirom koga Bog daje.
28 Matej 5: 17 – 20.
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Neka Božja prisutnost u našem srcu učini mogućim prelazak iz vrlo
ograničenog sveta samoljublja u prostranstva neograničene Božanske ljubavi.
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DO NOT BE AFRAID OF EVIL

– AN ETHICAL REVIEW OF THE
REALITY OF PEACE AND JUSTICE
IN MAN’S EXPERIENCE OF GOD –
Summary
The monumental work ’The City of God’, written by the Church father Augustine,
is very useful in our desire to understand the foundational concept of ethics that inspired
people for so many centuries. This study will contribute to build the right vision for peace
and justice in our society, as it was the case in 4th and 5th century. In addition, it will
also present the search for the right approach in the current decision making process
that is so challenging in our days. There is a growing evidence that it is impossible to
find indisputable references for human decisions. What is right and what is wrong? Is
the voice of majority the voice of the truth? If you eliminate the Bible, you don’t have so
many solid options. Augustine will help us to weight our arguments in the context of the
universal conflict between good and evil. This examination will facilitate the task of living
without fear and within the territory of love, and to take the right decisions for our future.
Keywords: Augustine, City of God, Peace, Justice, Evil, Ethics, Decisionmakers,
References, Territory of Love, Fear, Thanatophobia
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LJUBAV I STRAH U SVETLOSTI ZAVETNIH
ODNOSA OPISANIH U BIBLIJI
Rezime
Po učenju Biblije, pobude koje pokreću ljudska dela daju karakter i vrednost tim
delima. S druge strane, ljubav i strah kao motivi ponašanja koreliraju i, štaviše, proističu iz čovekovog stava prema Bogu i odnosa sa Njime. U Bibliji srećemo više pravno uređenih odnosa ljudi i Boga, takozvanih zaveta. Rad se bavi uporednom analizom različitih zaveta, pojmom starog i novog zaveta, kao i njihovim uticajem na karakter i dela onih
koji u te zavete stupaju.
Ključne reči: stari zavet, novi zavet, ljubav, strah

Pojmovi Stari zavet i Novi zavet obično se vezuju za dve knjige hrišćanske Biblije. Osnov za to donekle se može naći u 2. Korinćanima poslanici, gde se čini da apostol Pavle pominje „stari zavet“ i u značenju spisa (2. Korinćanima 3,14); u istom kontekstu, međutim, Pavle govori i o novom zavetu kao savezu između Boga i Njegovog naroda, pozivajući se na
nešto što je bilo prorečeno u starozavetnom spisu – knjizi proroka Jeremije. Videćemo, takođe, da su elementi tako opisanog novog zaveta bili prisutni još ranije, što sve upućuje na potrebu terminoloških razgraničenja.
Ovde, naime, nećemo govoriti o Starom, odnosno Novom zavetu, kao delovima svetih spisa. Stoga ćemo ove reči pretežno upotrebljavati u njihovom izvornom značenju, dok ćemo u protivnom naglasiti da se radi o knjigama ili ćemo ih bar – u skladu sa pravopisom – označiti velikim početnim slovom.
Tako, dakle, u biblijskim knjigama Starog zaveta nalazimo hebrejsku
reč „berit“, koja se na srpski i njemu slične jezike prevodi kao „zavet“ ili
„savez“. Upotrebljava se da označi odnos između dva ili više lica koji je
uspostavljen i zaštićen svečanim preuzimanjem nekih obaveza; u pravnom
1 Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, vanja@agrif.bg.ac.rs
2 CEIR, Novi Sad, zeljkostepanovic7@gmail.com
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smislu, reč je zaključivanju pravnog posla. Kaputo i Hart primećuju da, za
razliku od reči sličnog značenja, poput „nadar“ i „ala“ koje takođe označavaju javno preuzimanje određenih obaveza, ali obično sa jednokratnim ispunjenjem – berit uspostavlja jedan trajniji odnos (Caputo, Hart, 24). Štaviše, neretko berit uključuje i izvesnu bliskost dveju strana; on je zapravo tu da zaštiti njihov odnos. Tako se ratni savezi označavaju kao „berit“;
brak je takođe prepoznat kao zavet – berit (Malahija 2,14). Višaticki zaključuje: „Savez je središnji pojam u poruci Starog zavjeta, a znači uređenje nekog međuljudskog odnosa u smislu međusobne pripadnosti i prijateljstva“ (Višaticki, 2010: 336). Zanimljivo je da Đuro Daničić, u prevodu
Starog zaveta na srpski jezik, u više navrata prevodi reč berit starom rečju
„vera“ (u homonimnom značenju zaveta), koja ispravno sugeriše da se radi o odnosu obeleženom međusobnim poverenjem (vidi npr.1. Mojsijeva
14,13; 26,28; Isus Navin 9,15; Malahija 2,14). Novozavetni spisi – koji sadrže brojne citate iz Starog zaveta i aluzije na starozavetne događaje – otkrivaju da je odgovarajući grčki ekvivalent reči „berit“ reč „diateke“. Nju
nalazimo i u Septuaginti, drevnom prevodu Starog zaveta na grčki, na mestima na kojima se u hebrejskom upotrebljava berit.
Mnoštvo zaveta koje srećemo u Bibliji u kojima Bog zaključuje pravne poslove i preuzima određene obaveze i/ili prihvata obaveze drugih, nalazeći se sa jedne strane zavetnog odnosa, idu u prilog biblijskom konceptu o pravnom uređenju svemira (Stepanović, Stepanović, 2018, 161-180).
Različite vrste zaveta u Bibliji
U savremenom pravu nailazimo na podelu pravnih poslova na jednostrane i dvostrane. „Ova podela izvršena je s obzirom na to iz koliko se volja sastoji pravni posao, koliko strana odnosno lica izjavljuje volju koja čini pravni posao“ (Stanković, Vodinelić, 1995: 161). Jednostrani pravni posao zaključuje jedno lice, nezavisno, svesno i svojevoljno raspolažući svojim pravima ili preuzimajući na sebe određenu obavezu ili obaveze ili pružajući drugima, na svoj račun, određena prava i preimućstva. Tako npr. testament i javno obećanje nagrade predstavljaju jednostrani pravni posao
(ibid, 162). On može biti i pravni osnov zaveta u biblijskom smislu; naime, zavet izrečen nakon potopa glasi: „Postavljam zavjet svoj s vama, te
otsele neće nijedno tijelo poginuti od potopa, niti će više biti potopa da zatre zemlju“ (1. Mojsijeva 9,9-11). Ovaj zavet je prosto izražavanje dobre
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volje Božje, koja ne samo da ništa ne traži zauzvrat (tj. nije teretni pravni
posao kako se definiše u pravu), već ne traži ni izjašnjavanje u vezi sa tim
sa strane onih kojima je i zbog kojih je ovo obećanje dato.
U pravu se dvostrani pravni poslovi nazivaju ugovori. Iako u njihovom sklapanju učestvuju dve strane, ne preuzimaju nužno obe strane određene obaveze. Postoje ugovori u kojem jedna strana prepušta drugoj neka
svoja prava ili pruža usluge, dok druga strana to svojom voljom prihvata
bez ikakve obaveze sa svoje strane. Takva vrsta ugovora naziva se jednostrano obavezujući ili – u drugoj sličnoj podeli – dobročini ugovor (Radišić, 2004: 124-128). Ovakav ugovor leži u osnovi novog zaveta, onakvog
kakvim je on predstavljen u knjizi proroka Jeremije: „Evo, idu dani, govori Gospod, kad ću učiniti s domom Izrailjevijem i s domom Judinijem
nov zavjet; ne kao onaj zavjet koji učinih s ocima njihovijem, kad ih uzeh
za ruku da ih izvedem iz zemlje Misirske3, jer onaj zavjet moj oni pokvariše, a ja im bijah muž, govori Gospod; nego ovo je zavjet što ću učiniti s
domom Izrailjevijem poslije ovijeh dana, govori Gospod: metnuću zakon4
svoj u njih, i na srcu njihovu napisaću ga, i biću im Bog i oni će mi biti narod. I neće više učiti prijatelj prijatelja ni brat brata govoreći: poznajte Gospoda; jer će me znati svi od maloga do velikoga, govori Gospod; jer ću im
oprostiti bezakonja njihova, i grijeha njihovijeh neću više pominjati“ (Jeremija 31,31-34).
Zapazimo da se ovde ne pominje nikakva protivčinidba sa strane Božjeg naroda. Ipak, obećana promena misli i srca, svakako, ne može biti bez
čovečijeg pristanka, tako da je u pozadini ovog zaveta dvostrani pravni
posao – ugovor, ali jednostrano-obavezujući, dobročini ugovor. U prilog
ovome stoji i nagoveštaj da će taj zavet biti suštinski drugačije prirode od
zaveta učinjenog sa Božjim narodom u prošlosti: „…ne kao onaj zavjet koji učinih s ocima njihovijem, kad ih uzeh za ruku da ih izvedem iz zemlje
Misirske…“ U čemu je razlika između ova dva zaveta?
Prvi zavet sklopljen je nakon što je jevrejski narod izašao iz Egipta.
Čuvši objavu dekaloga i, kasnije, drugih s ovima povezanih zapovesti, narod je dao obećanje da će ispunjavati „sve što je Gospod rekao“ (2. Mojsijeva 24,3). Na temelju njihovog obećanja zaključen je zavet pod Sinajem,
3 Misir = Egipat
4 U mnogim štampanim verzijama Biblije na srpskom jeziku, na ovom mestu je pogrešno
navedena reč “zavet”: “…metnuću zavet svoj u njih…” Ispravan prevod glasi “…metnuću zakon
svoj u njih…”
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koji je ubrzo i prekršen kada je narod najotvorenije prestupio zapovest koja zabranjuje građenje idola i klanjanje delima ljudskih ruku (ibid 32,4).
Zavet zaključen na ovaj način nije predviđao milost za prestupnike,
obećanu u prorečenom novom zavetu: „…jer ću im oprostiti bezakonja
njihova, i grijeha njihovijeh neću više pominjati“ (Jeremija 31,34). Vera u
Božju milost nije mogla biti od koristi onome ko bi, ušavši u sinajski zavet, prekršio Božji zakon. Citirajući Treću knjigu Mojsijevu, apostol Pavle
objašnjava pravnu situaciju u kojoj se našao Božji narod: „A zakon nije od
vere; nego čovek koji to tvori živeće u tome“ (Galatima 3,12; 3. Mojsijeva
18,5). Blagoslov života, prema sinajskom zavetu, bio je predviđen samo za
poslušne, na temelju njihove poslušnosti. Božji narod se nalazio u dvostrano obavezujućem ugovoru u koji su po sopstvenom izboru ušli; prekršivši
svoju ugovornu obavezu, osudili su sebe na smrt. U okviru sinajskog zaveta nije postojao pravni osnov po kome bi im Bog mogao oprostiti a ostati u isto vreme pravedan, ne narušavajući pravni poredak od kojega zavisi dobro celog Svemira.
Činilo se da je stanje naroda beznadežno, da se ne mogu nadati životu
i njegovim blagoslovima. Nepromenljiva i beskompromisna Božja pravda
zahtevala je da prestupnik umre. Mojsije, plemeniti vođa Božjeg naroda,
ipak nalazi argument pred Bogom na osnovu kojeg je njegov narod mogao
opstati, i biti pomilovan: „Opomeni se Avrama, Isaka i Izraela5, sluga svojih, kojima si se sobom zakleo i obrekao im: umnožiću seme vaše kao zvezde na nebu, i zemlju ovu, za koju govorih, svu ću dati semenu vašemu da
je njihova doveka“ (2. Mojsijeva 32,13).
Mojsije se pozvao na Božja obećanja data Avramu i na zavet učinjen
sa njime. Ovaj zavet opisan je u Prvoj knjizi Mojsijevoj, u 17. glavi. On
nije zaključen samo sa Avramom, već i sa njegovim potomstvom koje će
sam Bog po svom obećanju umnožiti (1. Mojsijeva 17,6). Gospod im je
obećao da će im biti Bog i da će im dati hanansku zemlju u večni posed.
(ibid 17,7.8) Ako bi sada Avramovi potomci bili, po odredbama sinajskog
zaveta, kažnjeni smrću za svoj prestup, kako bi se ispunila mnogo ranije data obećanja? Obećanja data Avramu i njegovom potomstvu (doslovno: „semenu“) nisu bila uslovljena njihovim protivčinidbama, pa prekršaj
Božjeg zakona od strane Avramovih potomaka nije mogao poništiti njihovo pravno dejstvo.
5 Izrael je drugo ime za Isakovog sina Jakova, ime koje je dobio nakon svoje borbe sa Bogom na potoku Javoku. (1. Mojsijeva 32,28)
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Postalo je jasno da obećana zemlja nikada neće pripasti Avramovom
semenu na osnovu njihovih zasluga stečenih u okvirima sinajskog zaveta, ali da još uvek postoji nada u sticanje nasledstva po drugom osnovu, na
osnovu obećanja koja je dao Bog, na osnovu zavetu koji je potpuno druge
prirode. Ovako apostol Pavle opisuje razliku između zaveta zaključenog
sa Avramom i sinajskog: „Jer ako je nasledstvo od zakona, onda već nije
od obećanja, a Avramu obećanjem darova Bog“ (Galatima 3,18). Bog je
dao obećanja Avramu ne tražeći ništa zauzvrat. U pozadini zaveta učinjenog sa Avramom bio je dobročini, jednostrano-obavezujući ugovor u kome se sam Bog obavezao da će Avramu i njegovom potomstvu dati obećanu zemlju u večno vlasništvo. Za razliku od njega, njegovi potomci su pod
Sinajem ponudili svoju poslušnost Božjem zakonu kao „protivuslugu“, i
ušli u zavet sa Bogom drugačije prirode. „Ako je nasledstvo od zakona“,
drugim rečima, ako bi blagoslovi – simbolično predstavljeni kao nasledstvo – proisticali iz ispunjavanja zakonskih odredbi, Bog bi porekao svoj
zavet učinjen sa Avramom, u kome je nasledstvo obećano bezuslovno, tj.
bez ikakve ugovorne obaveze s Avramove strane. Tako nešto, kaže Pavle,
ni ljudi ne čine: „Niko čovečjega potvrđenoga zavjeta ne odbacuje niti mu
što domeće“ (Galatima 3,15). Ne samo da ljudi ne poriču ono što su drugom obećali, već ni ne domeću ništa na zavet koji je već potvrđen. To znači da bezuslovno datom obećanju ljudi ne dodaju naknadno nekakve uslove jer bi i to bilo jednako verolomno kao i samo poricanje obećanog. Utoliko pre neće to činiti Bog, koji je veran (5. Mojsijeva 32,4; 2.Timotiju
2,13). Zato zavet sklopljen na Sinaju ne može predstavljati dopunu zavetu sklopljenog sa Avramom, već se radi o potpuno drugom zavetu, koji ne
može ukinuti prvi (Galatima 3,17).
Zavet sklopljen s Avramom učinjen je na Božju inicijativu i zasnovan
na Božjim obećanjima, zato se naziva Božjim zavetom, tačnije, Bog ga
u prvom licu naziva „zavet moj“ (Prva Mojsijeva 17,4.7.9.10.13.14). Tako nešto ne nalazimo prilikom sklapanja sinajskog zaveta. Takođe, dok sa
Avramom Bog čini „zavet večan“ (ibid 17,7.13), atribut večnosti nedostaje sinajskom zavetu. Ove razlike nagoveštavaju da sinajski zavet nije bio
deo Božjeg prvobitnog plana, već posledica kvarenja istog. Ovako se, naime, u knjizi proroka Jeremije objašnjava potreba za sklapanjem novog zaveta: „…jer onaj zavet moj oni pokvariše“ (Jeremija 31,32). Zasnivajući svoj odnos sa Bogom na temelju sopstvenih dela, sopstvenog obećanja,
pripadnici Božjeg naroda pokvarili su Božji zavet, kojega je inicijator i iz-
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vršitelj sam Bog, a u kojem su se, kao Avramovi potomci, već nalazili. Zavet koji su tom prilikom sklopili apostol Pavle u poslanici Jevrejima i Drugoj poslanici Korinćanima naziva starim zavetom, suprotstavljajući ga novom, boljem zavetu, obećanom u knjizi proroka Jeremije.
U knjizi proroka Jezekilja nalazimo potvrdu o postojanju dva zaveta između Boga i Njegovog naroda, od kojih samo jedan Bog naziva Svojim, i samo on donosi blagoslov života, simbolično predstavljenog potomstvom. Nakon opisa greha i otpada Božjeg naroda, istom se proriče bolja
budućnost, a obećava se i potomstvo neobične prirode: „Tada ćeš se opomenuti puteva svojih i postidećeš se kad primiš sestre svoje starije od sebe
i mlađe, koje ću ti dati za kćeri, ali ne po tvom zavetu“ (Jezekilj 16,61). Time što će Božjem narodu predstavljenom slikom žene njene sestre postati
kćeri, nagoveštava se da se radi o potomstvu duhovne prirode, preporođenim ljudima i narodima, izgrađenim u istim onim vrednostima i karakternim vrlinama koje je Bog objavio i dao Svom narodu. Ono što je od značaja za pitanje odnosa različitih zaveta jeste to što obećano potomstvo neće biti „po zavetu tvom“ (hebrejski „beritha“), već na osnovu zaveta koji
je prethodno pomenut: „Ali ću se ja opomenuti zaveta svog („beriti“) koji
sam učinio s tobom u vreme mladosti tvoje, i utvrdiću ti večan zavet“ (ibid
16,60). „Zavet tvoj“ predstavlja aluziju na zavet učinjen na Sinaju, sklopljen na temelju obećanja koje je dao Božji narod: „Činićemo sve što je
rekao Gospod“ (2. Mojsijeva 24,3). Zavet učinjen „u vreme mladosti tvoje“, zavet koji Bog naziva svojim, jeste zavet učinjen sa Avramom, Isakom
i Jakovom, od kojih je počelo stvaranje Božjeg naroda, zavet učinjen na
Božju inicijativu i zasnovan na Božjim obećanjima, a ne na ljudskom obećanju poslušnosti. Upravo ovaj, Božiji zavet, doneće život i potomstvo, što
potvrđuje i obećanje da će Avram i njegovo seme postati večni vlasnici hananske zemlje (1. Mojsijeva 17,8). U ovom obećanju implicitno je sadržano i obećanje o vaskrsenju jer niko ne može biti večni vlasnik obećane zemlje ukoliko ne živi večno.
Ali vaskrsenje u Bibliji ima dublje značenje, povezano sa pravednošću, nepromenljivim i jedinim uslovom života: „Na putu pravde život je,
kuda idu staze njezine nema smrti“ (Priče 12,28). Ljudski rod je postao
smrtan još od prvog greha praroditelja jer oni nasleđivanjem nisu više mogli preneti na svoje potomke ono što sami nisu više posedovali – besmrtnost. Dok je Adam bio stvoren po obličju Božjem, Sit kao njegov naslednik bio je rođen po obličju svoga oca. (1. Mojsijeva 5,3) I tako, kao što je
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kroz greh smrt ušla u ljudski rod (Rimljanima 5,12), tako se samo obnovljenom pravednošću ljudski rod može od smrti izbaviti. Obećanje o besmrtnosti ujedno je i obećanje o pravednosti koja će biti darovana grešnicima. Oni ne mogu biti blagosloveni sami po sebi jer su grešnici, zato je
Avramu rečeno: „U semenu tvom biće blagosloveni svi narodi“ (1. Mojsijeva 12,3).
U obećanom Avramovom semenu generacije Jevreja prepoznavale su
obećanje o Mesiji, Spasitelju. U upotrebljenoj jednini reči „seme“ i apostol Pavle takođe prepoznaje obećanje o konkretnom potomku, Mesiji, tj.
Hristu6 (Galatima 3,16), jedinom besmrtnom, pravednom Avramovom potomku, koji te iste atribute daruje ljudima. Ljudi mogu postati pravedni na
isti način kao i Avram, za koga je pisano „verova Avram Bogu i primi mu
se u pravdu“ (ibid 15,6). Izraz „primi“ bukvalno znači „uračuna“. Elet Vagoner komentariše da ovo „uračunavanje pravde“ znači ujedno i stvaranje
iste od strane Boga čija reč ima stvaralačku moć: „Ovo uračunjavanje vere u pravednost za Avrama nije bila prazna forma, pa nije ni za nas. Setimo se da uračunavanje vrši Bog koji ne laže, ali i koji naziva ono što nije kao da jeste, silom kojom oživljava mrtve. Avram je stvarno posedovao pravednost“ (Vagoner, 2016, 117). Ovo je u skladu i sa iskazom i proročanstvom datim u knjizi proroka Avakuma: „Pravednik će od vere svoje živ biti“ (Avakum 2,4). Kako je pravednost, prema učenju Biblije, oduvek i zauvek uslov života, zaključujemo da će pravednik od vere živeti
tako što će verom i biti pravedan. Vera, dakle, donosi realnu pravednost i
stvara i održava pravednika.
U skladu sa ovim je i zapis iz Prve knjige Mojsijeve koji kaže da je
Avram, nakon što je proglašen pravednikom na osnovu vere (1. Mojsijeva 15,6), zaista i živeo pravedno, slušajući Božji glas, zapovesti Njegove,
pravila Njegova i zakone Njegove (Ibid 26,5). Koje su to zapovesti Božje saznajemo iz kasnije objave dekaloga i s njim povezanih zapovesti. Kao
zaključak, rezime i suštinu zakona i uredbi zapisanih u Tori nalazimo zapovesti o ljubavi prema Bogu i prema bližnjem (5. Mojsijeva 6,5; 10,12;
3. Mojsijeva 19,8). U ljubavi leži suština Božje pravednosti koja se verom
daruje. Tako je ljubav povezana sa zavetnim obećanjem.
Po učenju Svetog Pisma, ljubav i dobrota – usled pada u greh – nisu
prirodni čovekovom biću. Primanje pravednosti povezane sa motivom lju6 Reč „Χριστός“ („Hristos“) je grčki ekvivalent hebrejske reči „( “ַחיִׁשָמMašiah), koja znači pomazanik ili Mesija
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bavi praćeno je promenom suštine čovečijeg bića i karaktera, koja se u Bibliji označava pojmom „srce“. Radi se o promeni najdubljih pobuda koje pokreću čoveka. Prema Isusovim rečima, stanje srca je nešto što prethodi ne samo delima već i mislima: „Jer od srca izlaze zle misli, ubistva,
preljube, kurvarstva, krađe, lažna svjedočanstva, hule na Boga…“ (Matej 15,19). U Avramovom zavetu promena srca je bila simbolično označena obrezanjem. Naime, mnogi stihovi iz Biblije označavaju srce kao pravi objekat tog obrezanja (5. Mojsijeva 30,6; 3. Mojsijeva 26,41; Jeremija
9,26; Jezekilj 44,7.9). Bez promene srca nema života jer nema ljubavi koja jedina ispunjava zahteva Božje pravednosti koja je uslov života (Rimljanima 13,10). Ovo je u skladu sa upozorenjem da će neobrezan čovek biti
„odsečen“ od Božjeg naroda (1. Mojsijeva 17,14).
U vezi sa obećanjem novog zaveta, Jeremija navodi Božje reči koje opisuju problem generacije Jevreja koji su sklopili sinajski zavet: „Jer
onaj zavet moj oni pokvariše“ (Jeremija 31,32). Uputstvo dato u vezi sa
praznovanjem Pashe7 sugeriše da neobrezanje kvari zavet koji Bog naziva „zavet moj“ (1.Mojsijeva 17,14), a to je upravo Avramov zavet, u kome
su se nalazili Jevreji koji su izašli iz Egipta. Zaključujemo da su oni neobrezani, tj. neobrezanog srca stupili u zavet na Sinaju i, nesvesni grešnosti
svog srca i potrebe za Božjom preobražavajućim delovanjem, obećali poslušnost svim Božjim zapovestima. Pokvarili su zavet obrezanja u kome
su se nalazili, što simbolično potvrđuje i činjenica da je i sama praksa obrezanja bila obustavljena, tako da deca rođena u pustinji nisu bila obrezivana (Isus Navin 5,4-7).
Pokušaj da se u okvirima sinajskog zavetu Božje zapovesti ispoštuju bez obrezanja, tj. promene srca, doživeo je fijasko u otvorenom idolopoklonstvu nedugo nakon sklapanja sinajskog zaveta. Mnogo vekova nakon Sinaja, prorok Amos iznosi, u vidu optužbe, nešto o čemu nema zapisa u Mojsijevim knjigama, a tiče se generacije koja je prolazila pustinjom:
„Jeste li meni prinosili žrtve i dare u pustinji četrdeset godina, dome Izrailjev? Nego ste nosili šator Moloha svog, i Hijuna, likove svoje, zvezdu boga svog, koje sami sebi načiniste“ (Amos 5,25.26). Budući da je otvoreno
idolopoklonstvo u pustinji, zajedno sa ostalim gresima, neizostavno otvoreno i javno kažnjavano, zaključujemo da je, osim otvorenog greha, hod
Jevreja po pustinji obeležilo i suptilno idolopoklonstvo. Predstavnici Bož7 Pasha je praznik ustanovljen kao uspomena na iskustvo izlaska iz Egipta i oslobođenja od
egipatskog ropstva.
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jeg naroda nosili su Božji šator koji je simbolisao Njegovo prisustvo, imajući pri tome pogrešnu predstavu o Bogu; u njihovoj svesti, On nije bio uzvišeniji od drugih božanstava. Oni se nisu u svom srcu klanjali Bogu i Njegovom karakteru, i nisu imali pravednost koja ih je mogla uvesti u obećanu zemlju, koja je bila predslika večnosti.
Kao potvrda da sinajski zavet ne može doneti večni život u obećanoj
zemlji, čitava generacija Jevreja koji su sklopili zavet je pomrla u pustinji
i nije ušla u Hanan. Apostol Pavle nazvao je stari, sinajski zavet „službom
smrti“ jer su u takvoj službi zapovesti Božje upisane na kamenim pločama
umesto u srcu. „Zakon ispisan na kamenim pločama ne može da podari život, kao što to ne može ni kamen u kojem je isklesan. Sve njegove norme
su savršene, ali uklesana mrtva slova ne mogu da se preobraze u delo, u
akciju. Onaj ko prima Zakon samo kao slovo, on ima ‘službu koja donosi
osudu’ i smrt (vidi 2. Korinćanima 3,9). Ali, ‘Reč postade telo’. U Hristu,
živoj Steni, Zakon postaje život i mir. Primajući Njega kroz ‘službu Duha’, imamo život i pravednost koju Zakon odobrava“ (Vagoner, 2017, 89).
Bez promene srca, bez internalizacije principa ljubavi, nije moguće
održati Božje zapovesti čija suština je upravo ljubav. Zato je sinajski zavet
bio nepodoban da donese pravednost i večni život u obećanoj zemlji; zato pre nego što će ući u obećanu zemlju, sinovi onih koji su sklopili zavet
pod Sinajem, ulaze u jedan drugačiji zavet.
Moavski zavet i novi zavet
Za razliku od Avrama koji je verovao Bogu i sledio njegovo vođstvo
iako nije unapred znao put (Jevrejima 11,8), njegovi potomci nisu imali tu
veru i stalno su gunđali na Boga koji ih je vodio po pustinji. Ovo su činili uprkos mnogim dokazima Božje sile, brižnosti i saosećanja, o čemu je
prorok Isaija zapisao: „U svakoj tuzi njihovoj on bješe tužan, i anđeo, koji
je pred njim, spase ih. Ljubavi svoje radi i milosti svoje radi on ih izbavi,
i podiže ih i nosi ih sve vrijeme. Ali se odmetaše i žalostiše sveti duh njegov…“ (Isaija 63,9) Pomen anđela koji je išao kao Božji predstavnik pred
Njegovim narodom predstavlja jasnu aluziju na Božje vođstvo u pustinji.
U neverstvu Izraelaca vidimo i razlog zašto oni nisu bili u stanju da kroz
veru steknu pravednost datu Avramu, da bi mogli postati besmrtni, večni
vlasnici Hanana. Da bi obećanje dato Avramu verno ispunio, Bog je dao
dodatno vreme u pustinji, u kojemu su Avramovi potomci mogli povero-
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vati Bogu, i tako steći pravednost koja se stiče verom, i ući u zavet vere,
zavet obrezanja u kojem je bio Avram. Taj zavet je bio jedini kroz koji su
mogli steći vlasništvo nad obećanom zemljom. Zato je bilo neophodno da,
40 godina nakon sklapanja zaveta na Sinaju, uđu u novi zavet, koji je zapravo obnovljeni zavet obrezanja, o čemu svedoči i njihovo kasnije obrezivanje prilikom ulaska u obećanu zemlju (Isus Navin 5,7). Upravo taj zavet je opisan u 29. i 30. glavi Pete knjige Mojsijeve, u kome prepoznajemo
tip kasnije obećanog novog zaveta.
Sličnost sa opisom novog zaveta prepoznajemo u više značajnih iskaza. Obećanje Novog zaveta „i biću im Bog i oni će mi biti narod“ (Jeremija 31,33) prepoznajemo u iskazu „da te danas postavi sebi za narod i da ti
on bude Bog, kao što ti je rekao i kao što se zakleo ocima tvojim, Avramu,
Isaku i Jakovu“ (5. Mojsijeva 29,13). Ovde vidimo i vezu sa obećanjima
datim u zavetu obrezanja, učinjenom sa Avramom i njegovim semenom:
„A postavljam zavet svoj između sebe i tebe…. da sam Bog tebi i semenu tvom…“ (1. Mojsijeva 17,7) U skladu sa tim obećanjem su i sada Avramovi potomci ulazili u zavet zaključen između Boga i Avrama. Da je reč
o već postojećem zavetu otkriva i glagol upotrebljen u vezi sa zaključivanjem zaveta: „Da pristaneš (danas) na zavet…“ (5. Mojsijeva 29,12). Reč
„avar“ koja doslovno znači „proći“ u ovom kontekstu se prevodi sa „ući“ u
zavet. U drugim kontekstima isti glagol je upotrebljen i za prestupanje zaveta, tako da upotreba glagola „avar“ odgovara intuitivnoj predstavi o prolasku kroz vrata zaveta u jednom ili drugom smeru. Taj izraz nagoveštava
da je reč o postojećoj realnosti.
Specifičnost ovog zaveta je i njegova univerzalnost: „I ne s vama samima činim ovaj zavjet i ovu kletvu, nego sa svakim koji danas stoji ovdje
s nama“ – zavet obuhvata ne samo one kojima se prvenstveno obraća, Izraelce (ibid 29,10), već i sve one koji su prisutni; dakle svi koji su hteli, mogli su da uđu u taj zavet, a iz teksta zaključujemo da je takvih bilo. Univerzalnost ovog zaveta nije samo nacionalna, već i vremenska, on se odnosi i
na onog koji „nije danas ovde s nama“ (ibid 29,15), tj. na one koji nisu prisutni, na sve koji će u budućnosti u njega ući. Ovde vidimo sličnost sa zavetom obrezanja koji se odnosio ne samo na Avrama, već i na njegovo seme koje nije ni postojalo u trenutku zaključivanja zaveta, a rečeno je da će
on biti otac mnogim narodima (1. Mojsijeva 17,4).
Analogno ovome, za oproštenje greha i dar Svetog Duha mnogo kasnije, u Novom zavetu, zapisano je: „Jer je za vas obećanje, i decu vašu,
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i za sve daljnje koje će god dozvati Gospod Bog naš“ (Dela 2,39). Kada
govorimo o oproštenju greha, ono se spominje u vezi i sa moavskim zavetom, a za razliku od sinajskog. Gresi koje je Božji narod učinio u svom
hodu po pustinji probudili su u njemu novo uverenje, uverenje o potrebi
oproštenja i promene srca, koje nije postojalo u trenutku kada su pod Sinajem smelo obećali „što je god rekao Gospod, činićemo“. Obećanje oproštenja nalazimo i u Jeremijinom opisu novog zaveta. Navodeći Božje reči,
Jeremija piše: „jer ću im oprostiti bezakonja njihova, i grijeha njihovijeh
neću više pominjati“ (Jeremija 31,34).
Sličnost sa novim zavetom obećanim u Jeremijinoj knjizi prepoznajemo i u odnosu prema Božjim zapovestima. Obećanje „metnuću zakon svoj
u njih“ (Jeremija 31,33) analogno je onome što je u vezi sa zapovestima
rečeno u petoj Mojsijevoj knjizi: „Jer zapovest koju ti ja zapovedam danas
niti je visoko ni daleko od tebe. Nije na nebu, da kažeš: Ko će nam se popeti na nebo da nam je skine i kaže nam je da bismo je tvorili? Niti je preko
mora, da kažeš ko će nam otići preko mora, da nam je donese i kaže nam
je, da bismo je tvorili? Nego ti je vrlo blizu ova reč, u ustima tvojim i u srcu tvom, da bi je tvorio.“ Upotreba jednine – „zapovest“ umesto „zapovesti“ govori da postoji zajednička suština u zakonu, koju Bog u ovom zavetu stavlja čoveku u srce. U nastavku se otkriva da je ljubav prema Bogu ta
zajednička suština: „Jer ti zapovedam danas da ljubiš Gospoda Boga svog
hodeći putevima Njegovim i držeći zapovesti Njegove i uredbe Njegove i
zakone Njegove, da bi živ bio i umnožio se, i da bi te blagoslovio Gospod
Bog tvoj u zemlji u koju ideš da je naslediš“ (5. Mojsijeva 30,11-14.16).
Ljubav prema Bogu, prema ovim stihovima, izražava se poslušnošću Njegovim zapovestima, kao što će i apostol Jovan mnogo kasnije pisati: „Jer je ovo ljubav da zapovesti njegove držimo, i zapovesti njegove
nisu teške“ (1. Jovanova 5,3). Izjava da zapovesti Božje nisu teške takođe
predstavlja odjek gore citiranih reči, izrečenih u kontekstu sklapanja moavskog zaveta.
Zavet i motiv straha
U zavetu učinjenom nakon potopa, Bog obećava da ponovnog potopa
neće biti (1. Mojsijeva 9,11). To nije dato samo kao proročanstvo ili obaveštenje, već kao zavet. Zavet podrazumeva i odnos. Bog želi da gradi odnos
sa ljudima koji neće biti utemeljen na strahu, kao motivu; inače bi pretnja
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potopom bila idealna prilika za to, pretnja ljudima koji su videli strahotu
potopa. Umesto toga, Bog ljudima obećava i da će ih – kada bude padala
kiša – dugom podsećati na svoje obećanje, da se ne bi slučajno uplašili da
počinje potop (ibid 9,12-16).
Strah kao motiv nije podoban za izgradnju karaktera u ljubavi i vrlini. Karakter se izgrađuje odlukama koje donosi čovek svojom slobodnom
voljom, bez pritiska ili prinude. Strahom i prinudom može se postići dresura, ali ne i vaspitanje. Strah može izgraditi uslovni refleks, ali ne i karakternu vrlinu. Istorija starog, sinajskog zaveta to je potvrdila. Strah je obeležio sklapanje ovog zaveta. Narod je, prestrašen pojavama koje su pratile epifaniju na Sinaju, zamolio Mojsija da bude njihov posrednik, da ne bi
izginuli (2. Mojsijeva 20,18.19). Pozivajući se na jevrejsku tradiciju, apostol Pavle, međutim, piše o tome da je prizor pod Sinajem bio tako strašan
da se i sam Mojsije pobojao i svoj strah izrazio rečima: „Uplašio sam se i
drhćem“ (Jevrejima 12,21). Sve ovo, nažalost, nije bilo dovoljno da sačuva Izraelce od greha. Nedugo nakon što su utihnuli gromovi sa Sinaja, narod je, u Mojsijevom odsustvu, načinio sebi zlatno tele i odao se bludu i
idolopoklonstvu (2. Mojsijeva 32).
Ne samo da strah nije podoban da sačuva čoveka od greha, štaviše,
on i navodi čoveka na greh. Apostol Pavle će reći da je Isus došao da izbavi one „koji god od straha smrti u svemu životu biše robovi“ (Jevrejima
2,15). Strah od smrti navodi čoveka da bude sebično i opsesivno usmeren
na sebe, da bude rob grehu, sebičnosti. Ali savršena ljubav, reći će apostol
Jovan, izgoni strah napolje (1. Jovanova 4,18).
Tako je apostol Pavle u svojoj ljubavi bio oslobođen od straha od smrti. Ljubav Hrista koji je pristao da bude njegova zamena, ispunila je i njegovo srce, izazivajući smrt stare, grešne prirode „A ja više ne živim, nego živi u meni Hristos. A što sad živim u telu, živim verom sina Božjeg,
kojemu omiljeh, i predade sebe za mene“ (Galatima 2,20). Žalostan što su
mnogi njegovi sunarodnici odbacili obećanog Mesiju, čeznuo je da i on,
ako je ikako moguće, postane njihova zamena, da on bude odvojen od Hrista i izgubljen, da bi se oni spasli (Rimljanima 9,3).
Da li su onda crkve u pravu kada strahom motivišu svoje vernike?
Jedan tipičan savremeni protestanstski evangelizator, ljudima će predstaviti rajske lepote, s jedne strane, i strahote pakla, s druge, i pozvati
ih da učine izbor koje se sam po sebi nameće. Ovakav pristup nije novijeg datuma. Manipulacija strahom obeležava mračni srednji vek. Za-
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tim, u periodu kontrareformacije, osnivač jezuitskog reda Ignjacio Lojola predlaže duhovne vežbe, u kojima čovek manipuliše samim sobom,
sopstvenim osećanjima straha i sramote. On predlaže, između ostalog,
da se čovek udubljuje u prizore pakla, da ih vizualizuje u svom umu, i
tako sebe motiviše na promenu, apelujući na svoje najniže motive da ga
navedu na ispravno postupanje. (Loyola, 1914, 30) Međutim, čovekov
karakter ne izgrađuje se postupcima, već upravo motivima kojima dozvoljava da ga pokreću. Negativnu stranu ove istine nalazimo u Isusovom obraćanju ljudima prvog veka: „…što izlazi iz usta iz srca izlazi, i
to kalja čoveka. Jer iz srca izlaze zle misli, ubistva, preljube, blud, krađe, lažna svedočanstva, hule. To kalja čoveka.“ (Matej 15,19) Ovu istinu mudri Solomon izrazio je rečima: „Svrh svega što se čuva, čuvaj srce
svoje, jer iz njega izlazi život“ (Priče 4,23). Čovek koji apeluje na svoje sebične motive, u njima se i izgrađuje i utvrđuje. Zato je ovakav, bihejvioralni pristup duhovnoj izgradnji čoveka promašen, i čak kontraproduktivan.
Elen Vajt, duhovni pisac iz druge polovine XIX i početka XX veka,
opisuje svoje iskustvo iz detinjstva, kada joj je majka, vrativši se sa jednog verskog sastanka,, saopštila kako je razumela da nauka o večnim mukama u paklu nema osnova u Bibliji. Devojčica Elen je odgovorila majci: „Ako ti verujеš u ovu neobičnu teoriju, nemoj nikom o tome govoriti;
jer se bojim da će se grešnici osetiti sigurnim u takvom verovanju, i nikada neće poželeti da potraže Boga.“ Na to joj je majka odgovorila: „Ako je
ovo jasna biblijska istina, ona neće sprečiti grešnike da se obrate, već će ih
pridobiti za Hrista. Ako ljubav Božja ne navede grešnike na predanje, strahote večnog pakla neće ih voditi na pokajanje. I uzgred, ne čini mi se da
je prikladan način zadobijanja ljudi za Isusa apelovanjem na najniži atribut uma, odvratan strah. Ljubav Hristova privlači; ona će osvojiti i pokoriti najtvrđe srce“ (White, 1943, 49).
Na sličan način kao i ova hrišćanka, apostol Pavle verovao je u silu
ljubavi kao motiva koji preobražava. Govoreći o novozavetnoj službi, on
kaže: „Mi pak svi koji otkrivenim licem gledamo slavu Gospodnju, preobražavamo se u to isto obličje iz slave u slavu, kao od gospodnjeg Duha“
(2. Korinćanima 3,18). A Isaija, citirajući Boga, kaže: „Pogledajte u mene,
i spašćete se svi krajevi zemaljski“ (Isaija 45,22). Ovo je poziv u zavet vere, zavet u kojem se čovek preobražava posmatrajući savršeni karakter savršenog Boga.
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Zaključak
Ljubav je jedini plemeniti motiv, dostojan čoveka kao slobodnog bića. Ovaj motiv obeležava sklapanje novog zaveta. Taj zavet je, u svim
svojim projavama kroz biblijsku istoriju nazvan večni zavet. On je pokrenut večnom Božjom ljubavlju i sposoban da na osnovu Božjeg, a ne ljudskog obećanja, istu ljubav stvori u čoveku, preobražavajući njegovu sebičnu prirodu. On budi plemenite misli, čežnju za oproštenjem, odnosom,
pripadanjem i preobražajem karaktera po uzoru na pravednog, savršenog i
milostivog gospodara.
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Summary
According to the teachings of the Bible, the motives that drive human deeds give
character and value to those deeds. On the other hand, love and fear as motives of behavior correlate and, moreover, arise from man's attitude towards God and relationship
with Him. In the Bible, we find several legally regulated relations between people and
God, the so-called covenants. The paper deals with the comparative analysis of different
covenants related to the notions of the old and the new covenant, as well as their influence on the character and deeds of those who enter them.
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Branislav Kovačević 1

STRAH I LJUBAV IZ PERSPEKTIVE BUDIZMA
Rezime
Zapadna psihologija strah i ljubav obično analizira iz vrednosnog ugla, kao negativnu i pozitivnu emociju. Ovaj rad pokušava da relativizuje ovakvu kategorizaciju, pre
svega gledanje na strah kao na negativnu emociju, koristeći neke od postavki budističke
psihologije, kako ih je moguće definisati na osnovu različitih tekstova budističkog kanona. Budući da je Budino učenje jedan zaokružen i duboko međuzavisan sistem, za razumevanje budističke psihologije potrebno je u određenoj meri poznavati i osnove samog
učenja, koje se tiču etike, teorije saznanja i tumačenja stvarnosti. Gradeći na tim pretpostavkama, fenomen straha i ljubavi analiziran je ne samo kao činjenica našeg mentalnog
života, već i kroz njihovu ulogu u okvirima budističkog mentalnog treninga, u upoznavanju uma, njegovom oblikovanju i oslobađanju od različitih biološki i socijalno uslovljenih
ograničenja. Na tom putu vrlo važno mesto zauzima tetrada „uzvišenih boravišta“, četiri
stanja uma, kao objekata meditacije. Osnovni među njima je mettā, „prijateljska ljubav“.
Kombinovana sa svesnošću, kao glavnim alatom analize stvarnosti, mettā koja je razvijena do nivoa da postane jedna od konstanti našeg bića, nezavisna od okolnosti, obezbeđuje nam sposobnost da živimo oslobođeni toksičnih stanja krivice, strepnje, ogorčenja,
ciničnosti, depresije i straha.
Ključne reči: strah, ljubav, budizam, mettā, uzvišena boravišta, svesnost
Neka uplašeni postanu neustrašivi, a oni tugom pritisnuti pronađu radost.
Neka se oni koji su zabrinuti oslobode brige, osete blaženstvo sigurnosti.
Šantideva 2

U svojoj suštini, budizam kao praksa može se nazvati putem spasenja. On pri tome nije zaokupljen bogom ili fizičkim i metafizičkim svetom,
već prvenstveno čovekom, njegovim životom i načinima kako je iz tog života moguće eliminisati patnju. Takvo spasenje od patnje ne zavisi od bilo
kakvog rituala, ni od neupitne vere, ni od božanske milosti, već jedino od
dubokog razumevanja sopstvenog uma i načina na koji on vidi i konstruiše svet u kojem živimo. Dakle, ono što nas oslobađa jeste isključivo iskustveno znanje, razumevanje. Pri tome, možemo reći da dve glavne sile ko1 Theravada budistička zajednica u Srbiji, Novi Sad, branko@theravada.rs
2 Shantideva (2008), str. 140.
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je dominiraju i usmeravaju naš um, a time i ceo naš život, jesu strah i ljubav, sile odbijanja i privlačenja. Zato je očigledno veoma važno da dobro
razumemo te dve emocije, mehanizme njihovog funkcionisanja i način na
koji to razumevanje može doprineti našoj dobrobiti.
Suočavanje sa strahom
Buda je posvetio veliku pažnju emocijama kakva je strah, opisujući
kako je i sam njime bio obuzet. Tako u svom Govoru o strahu i strepnji 3
opisuje kako je sebe vežbao u njegovom prevazilaženju, tako što bi noć
provodio na osamljenim mestima, poput nekog svetilišta u šumi, za koja su obični ljudi smatrali da ih noću posećuju natprirodna bića i otuda ih
se klonili:
I dok sam bivao tamo, događalo se da naiđe neka divlja životinja, da paun prelomi grančicu ili da vetar zašušti među suvim lišćem. I pomislio bih:
‘Šta ako to dolaze strah i strepnja?’ Pomislio bih: ‘Zašto uvek iščekujem taj
strah i strepnju da se pojave? Kako bi bilo da ih savladam tako što ću ostati
u istom položaju u kojem su me i zatekli, sve dok ne prođu? Dok sam hodao, strah i strepnja me obuzeše; ne bih stajao, seo, niti legao sve dok ne bih
savladao taj strah i strepnju. Dok sam stajao, strah i strepnja me obuzeše;
ne bih hodao, seo, niti legao sve dok ne bih savladao taj strah i strepnju...

Bilo je to njegovo direktno suočavanje sa strahom, emocijom sa kojom se i svako do nas suočava svakoga dana. I šta je naša prva reakcija kada nas obuzme strah? Očajnički pokušavamo da ga se što pre oslobodimo, da što pre pronađemo bilo kakvo mesto sigurnosti. Buda je imao drugi plan, gledajući na strah kao na svako drugo iskustvo, čija vrednost se
krije upravo u tome što na osnovu njega možemo sebe bolje upoznati. Nije panično okretao leđa strahu, već ga je naprotiv gledao pravo u oči, ostajao sa njim do kraja, nastojao da razume odakle dolazi i šta se sa nama događa kada nas preplavi.
Tako je uočio da, ako poverujemo u ono što nam strah govori, on može biti krajnje destruktivan i parališući. U Govoru Sigali 4 Buda strah označava kao jedan od četiri razloga zbog kojeg ljudi čine loša dela. Ostala tri
3 Mađđhima nikāya (2020), str. 83. Bhayaberava sutta.
4 Dīgha nikāya (1987), str. 462. Sigālovada sutta.
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su žudnja, bes i neznanje. Strah kao motiv u našem svakodnevnom životu
je dakle destruktivan. Tako, čak i ako činimo nešto dobro, ali vođeni samo
strahom, takvo delo se ipak smatra nečistim (avisuddha). To bi mogao biti slučaj ako recimo darujemo nešto nekome vođeni ne darežljivošću, već
strahom da nas drugi ne smatraju tvrdicom ukoliko mu ništa ne damo. To
što nas pokreće tada nije dobrota našeg srca, već samo želja da se pred drugima pokažemo kao velikodušni. Otuda Buda svako delo nije kvalifikovao
u apsolutnom smislu, već samo u relaciji prema motivu koji ga pokreće.
Potpuno isto delo može biti sasvim različito po svom etičkom karakteru,
jer je upravo motiv koji stoji iza njega ono što ga čini dobrim ili rđavim,
vrednim pohvale ili kritike. I tu leži jedan od razloga tolikog insistiranja
na razvijanju pažnje u okviru budističkog mentalnog treninga, kako bismo
mogli da na vreme prepoznamo motive koji nas pokreću, a onda u skladu
sa njihovim karakterom delamo ili odustanemo od delanja.
Za razliku od nekih drugih religija, gde strah od božije kazne igra važnu ulogu kao motivacija religijskih aktivnosti i etičkog ponašanja, u budizmu to nije slučaj, iz prostog razloga što budizam ne poznaje kategoriju svemoćnog boga koji nagrađuje i kažnjava. Ovakav primer ide potpuno
u prilog tezi da čovek nije moralan samo iz straha od kazne, već da svako
od nas poseduje u sebi biološki i socijalno ugrađen moralni kompas. Ono
što budiste „nagrađuje“ i „kažnjava“ su sama ta dela, njihov etički kvalitet
koji oblikuje um budista, čini ih zadovoljnim ili potištenim, ispunjava samopoštovanjem ili stidom. To je nagrada koju oni priželjkuju i kazna koje
se pribojavaju. Naravno, pri svemu tome presudno je da li smo se oslobodili neznanja, pogrešnog razumevanja šta je tačno to što radimo. Kao što
smo se svi mnogo puta uverili, naša sposobnost samoobmane je velika, te
su otuda zabluda ili neznanje naši najveći neprijatelji. Zato Buda, opisujući ljude uronjene u neznanje, obuzete konfuzijom, kaže:
Ne plaše se strašnog, a plaše onog što strašno nije. Kad tako pogrešno vide
stvari, bića u mnoge nevolje srljaju. 5

Strah kao prepreka i kao motivacija
Ako malo bliže osmotrimo ulogu koju strah igra u budističkoj, pa i
u indijskoj religijskoj misli, njegova dvostruka priroda postaje očigled5 Dhammapada (2012), str. 192.
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na. Sa jedne strane, strah je prirodno stanje bića zahvaćenog bujicom saṃ
sāre, večnog kruženja iz jedne u drugu egzistenciju. Bazične, neporecive
činjenice života, kao što su rođenje, bolest, starost ili smrt, izazivaju strah
u svakom živom biću i tu nema ničega spornog. Ali tu se u svojoj analizi ne treba zaustaviti, već uložiti napor da uvidimo kako je upravo isti taj
strah nužni sastojak onog stanja uma koje karakteriše nastojanje da se napusti krug saṃsāre i dostigne budistički ideal potpune oslobođenosti. Za
one koji su u tome uspeli, Buda kaže: „Otišli su iza svakog straha i mržnje,
umakli su patnji svakoj“.
Tako vidimo da strah ima i svoju negativnu i svoju pozitivnu stranu,
on može da nas parališe, ali i motiviše. A kada tvrdimo da je strah loš ili dobar, uvek moramo imati u vidu konkretnu situaciju, ugao iz kojeg posmatramo. To što smo se uplašili u borbi je loše za nas, ali jako dobro za neprijatelje, jer će paralisati našu odbranu i njihov posao učiniti mnogo lakšim. Zato
budistička vizura znači nastojanje da prevaziđemo taj nivo dualnosti, nepomirljivo razdvojenih antipoda, tako što ćemo svaku stvar posmatrati jednostavno kao činjenicu života, nešto što je dobro ili loše tek u relaciji, odnosu prema nečem drugom. I upravo se to događa kada vidimo kako naš neprobuđeni um sve stavlja u relaciju prema onom zamišljenom središtu našeg bića koje nazivamo „ja“, „moje“, „mene“. Time tom entitetu ujedno dodajemo jedan suvišan sloj relacije, koji on objektivno nema. Naravno, naš
um se tu ne zaustavlja i objektivnu prirodu bilo koje stvari ili pojave obavija sve novim slojevima subjektivnih projekcija: dobro-loše, lepo-ružno, pozitivno-negativno, poželjno-nepoželjno, smešno-tužno, vredno-bezvredno i
tako u beskraj. Sve te kategorije pripadaju svetu uslovljenih relacija. Zato,
da bi bolje opisali ove različite slojeve našeg unutrašnjeg doživljaja sveta,
budistički mislioci govore o dve istine: konvencionalnoj i apsolutnoj. Prema prvoj, strah je recimo nešto nepoželjno, što treba pobediti, eliminisati,
uništiti. Prema drugoj, strah je samo to što jeste – činjenica života. Možemo je postati svesni, ali ne i nužno pokušavati da njome na bilo koji način
manipulišemo. Zašto? Zato što živimo u svetu koji suštinski definiše činjenica prolaznosti. Tako je i strah samo jedna prolazna pojava, emocija koja
se, kada su uslovi povoljni, pojavi, traje jedno vreme i zauvek nestane. Svako naše nevešto uplitanje u taj prirodni tok stvari znači samo dodavanje nove energije toj pojavi i njeno veštačko produžavanje.
Ovakvo dvostruko gledanje na strah, kao i na sve druge sadržaje našeg uma, lako je uočiti u budističkim tekstovima. Buda je tu, recimo, ne-
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ko ko u nama i izaziva i smiruje strah, sve zavisi od stanja našeg uma. On
svojim učenjem u neprobuđenim umovima upravo izaziva strah od probuđenja, jer ne želimo da napustimo zonu komfora i ugrozimo same temelje našeg bića kako ih mi vidimo. A radi se zapravo o iluziji da u središtu
našeg bića obitava trajno, nepromenljivo sopstvo, to neprikosnoveno „ja“,
u odnosu na koje merimo čitav ovaj svet. Buda nam uporno govori da je
upravo to „ja“, ta iluzija, najdublji izvor našeg straha i naše patnje. Zato što
ga uzimamo kao apsolutnu vrednost i svaki njegov kapric, prohtev, zapovest bespogovorno izvršavamo. Tek svrgavanje tog „tiranina“ sa njegovog
trona omogućuje nam da od roba postanemo svoji gospodari, da iz stanja
neprekidnih žudnji za zadovoljstvima čula i straha da nećemo dobiti to za
čime toliko žudimo, stignemo do sreće unutrašnjeg mira. A to svrgavanje
moguće je jedino kada, razvijajući kroz meditaciju kvalitet svesnosti i jasnog razumevanja uvidimo gde se krije naš glavni problem. Kako to opisuje jedan savremeni budistički učitelj, gonjeni sopstvenim egom...
mnogo godina života provedemo u strepnji, brigama, frustraciji i strahu.
Kako bi bilo lepo ako bismo bili u stanju da makar smanjimo ove negativne emocije koje nam oduzimaju sposobnost da uživamo u svom životu...
Kada postoji svesnost, naš um se održava u ravnoteži. Kad sretnemo osobu koja pati, u stanju smo da joj pomognemo zato što nas tuga i bes neće
ophrvati. Uspevamo da sebe držimo pod kontrolom. Kada isto tako sretnemo srećnu osobu, osetimo se srećnim, ali ne moramo da osetimo zavist ili
žudnju. Ljudi često osete zavist u takvim okolnostima. Ali ako smo u stanju da osetimo patnju bez besa i radost bez zavisti, onda je to ono što se naziva spokojstvo, sreća unutrašnjeg mira. 6

Otvaranje srca
Ravnoteža, stabilnost uma o kojoj je reč u ovom citatu rezultat je
uklanjanja straha, ali isto tako i činjenice da našim umom i srcem sada gospodari jedna druga emocija, a to je ljubav. I dok strah znači zatvaranje,
kontrakciju, ljubav ima potpuno drugačiju tendenciju. Ona naš um vodi ka
otvaranju, brisanju granica između „ja“ i onoga što ga okružuje. Upravo to
nam omogućuje da sebe i okruženje vidimo i razumemo na novi, senzibilniji, mudriji način.
6 Dhammasami (2014), str. 112.
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Naravno, reč „ljubav“ ima mnoštvo konotacija i koristi se u najrazličitijim kontekstima, u kojima ova reč nema isto značenje. Kada izjavimo:
„Volim da gledam horor filmove“, zapravo hoćemo da kažemo da nam se
takvi filmovi sviđaju. Razlika je bitna. Slično Hristu, i Buda je govorio o
tome da volimo svoje neprijatelje, ali to ne znači da oni treba da nam se
sviđaju. Kako bi uopšte mogli da nam se sviđaju? No, možemo da ih volimo, što znači da nećemo učiniti ništa da ih povredimo. Nećemo ostati zarobljeni mržnjom prema njima. Možemo biti dobronamerni prema svojim
neprijateljima, poželeti im da bes i bol u njihovom srcu zamene radost i
mir. To mogu biti neprijatni ljudi koji ne mogu da nam se sviđaju, ali koje
možemo da volimo. Ovde ne govorimo o nekakvoj idealizovanoj ljubavi,
već o sasvim ljudskoj sposobnosti da jednostavno ostanemo pribrani, dobronamerni, umesto da podlegnemo instinktivnom i recipročnom impulsu besa, ogorčenja i mržnje prema nečemu ili nekome za koga mislimo da
nam ne ukazuje dovoljno poštovanja ili je nefer prema nama. To znači da
ostajemo u domenu budističkog razumevanja ljubavi, koja se označava višeznačnim pali terminom mettā (na sanskritu maitri). Mettā bi se na srpski
moglo prevesti svim ovim terminima koje smo do sada upotrebljavali: prijateljska ljubav, dobronamernost, prijateljstvo, nenasilnost. Buda je u čuvenoj Mettā sutti definiše ovako:
Neka niko nikog ne obmanjuje,
niti vređa bilo kada, bilo gde.
Nek ne poželi drugome da pati,
gonjen besom ili mržnjom.
Kao što bi majka rizikovala život
da zaštiti dete, svoje jedino čedo,
na isti način negovati treba
bezgraničnu ljubav za sva bića. 7
U isto vreme, moramo priznati da nam u današnjem svetu manjka
mette, jer smo suviše razvili svoje kritičke sposobnosti. Ako posmatramo
sopstveni um u svakodnevnim situacijama, on je neprekidno u stanju analiziranja i kritikovanja. Iz nekog razloga, vrlo smo skloni da svemu tražimo manjkavost, lavovski deo vremena provedemo kritikujući ili sebe ili
7 Suttanipāta (2017), str. 179-189.
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druge. Ovaj disbalans u gledanju na stvari kojeg uglavnom nismo ni svesni lepo ilustruje sledeća priča budističkog učitelja iz vremena kada je kao
mlad monah gradio novi manastir. Slaganje cigala nije bio lak zadatak za
bivšeg teorijskog fizičara, ali je ipak na kraju uspeo da podigne zid. No,
istog trenutka kada ga je završio, shvatio je – o ne! – dve cigle u zidu bile su ukrivo postavljene. Budući da je po prirodi perfekcionista, prva misao bila mu je da sruši zid i ponovo ga napravi, ali starešina manastira mu
to nije dopustio.
Tako sam mesecima izbegavao da prođem pored tog zida, a i kad bih morao, okrenuo bih glavu na drugu stranu. Jednog dana, posetilac kojem sam
pokazivao naš novi manastir zaustavio se upravo kraj „mog“ zida i sa
osmehom prokomentarisao: „Baš lepo urađen zid“.
Nisam mogao da verujem sopstvenim ušima. „Gospodine, mora da se šalite. Ili nemate pri sebi naočare. Zar ne vidite te dve pogrešno postavljene cigle kako štrče i kvare čitav zid!“
Ono što mi je posetilac odgovorio, promenilo je čitav moj život. „Da,
naravno da vidim te dve cigle, ali vidim i ostalih 998 koje su savršeno postavljene! One daleko nadmašuju te dve greške i zato zaslužuju da ih posmatramo kao širu sliku, kao ceo zid. Tada vidimo da je to jedan jako dobro obavljen posao.“ 8

Priroda je neuvežbanog uma da uvek u svetu vidi ono što je po njemu
pogrešno, umesto da uoči mnoštvo dobroga oko nas. To nažalost često izaziva mnogo depresije i straha u našim životima. Metta, ljubav, međutim,
znači ne prepustiti se takvoj averziji, biti blagonaklon i strpljiv, čak i prema onome što percipiramo kao loše, pogrešno, iritirajuće, kao našu ili tuđu grešku. Lako je biti blag prema lepim, umiljatim životinjama, kao što
su naši kućni ljubimci. Lako je biti blagonaklon prema ljudima koji nam
se sviđaju, prema bakama i dekama, naročito kada ne moramo sa njima da
živimo pod istim krovom. Lako je biti blagonaklon prema onima koji sa
nama dele ista politička, filozofska ili estetska uverenja, prema onima koji
nas ne ugrožavaju na bilo koji način. Ali je daleko teže takav biti sa onim
što nam se ne dopada, što nas iritira ili nam je odbojno. Za to je potrebno
daleko više strpljenja i istrajnosti u praksi.
8 Brahm (2004), str. 7-10.
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A u toj praksi, kao i uvek, moramo krenuti od samih sebe. U tradicionalnom budističkom vežbanju, vežbanje mette uvek započinjemo tako
što negujemo ljubav prema samima sebi. To ne znači da ćemo jednostavno reći: „Oh, kako ja volim sebe! Ja sam zaista jedna divna osoba!“ i ostati na tome. Umesto toga, kada praktikujemo mettu, jednostavno odlažemo
sa strane averziju prema sebi. Proširujemo blagonaklonost i razumevanje
čak i prema svojim nedostacima i greškama koje smo načinili, prema lošim mislima koje nam se ponekad roje u glavi, lošim raspoloženjima, besu,
pohlepi, strahovima, sumnjama, ljubomori i zabludama koje imamo. Prema svemu onome što možda ne volimo kod sebe, bilo da je to naš um ili
neki delo tela, koji je nekako uvek duži ili kraći, širi ili uži, svetliji ili tamniji nego što bismo to želeli. Umesto da na sve to gledamo kao na problem
– da na taj način napravimo problem – prestajemo da stalno inventarišemo
svoje slabosti, greške i nesavršenosti.
Pre nekako, neko mi se požalio: „S vremena na vreme me savlada depresija. Znam da je to loše. Znam da ne bi trebalo da popustim, da bi trebalo toga da se oslobodim, ali ne znam kako.“ Ali šta je to toliko loše sa povremenim stanjem depresije? Zar ih nemamo svi ponekad? Očekujemo da
nikada nećemo biti u takvom stanju, zbog ideje da ima nečeg pogrešnog
ako se tako osećamo. Život nekada nije suviše prijatan, nekada je upravo
deprimirajući. Ne očekujmo da će naš uvek biti prijatan, nadahnjujući i čaroban. Proveo sam nedavno godinu i po u Mjanmaru, studirajući budizam.
To je bilo ostvarenje mog davnašnjeg sna. Bio sam izuzetno srećan zbog
mesta na kojem sam se nalazio, ljudi kojima sam bio okružen i prilike da
se zamonašim. Ali život, ipak, nije uvek i samo prijatan, zanimljiv i lak.
Imao sam problem sa hranom, koja je bila vrlo jednolična i, za mene, čak
neukusna. Nisam neki gurman, ali eto, to je bio moj najveći izazov, zbog
kojeg se moj um često žalio sam sebi, priželjkivao ovu ili onu hranu, priželjkivao da sam negde drugde, dakle išao u pravcu depresije. Pošto sam
bio izgubio nekih dvanaest kilograma i uz još neke zdravstvene probleme,
javio se strah. Možda sa mojim zdravljem nešto ozbiljno nije u redu? Šta
ako umrem od iscrpljenosti?
Onda mi je svesnost signalizirala da moj um postaje nestabilan i malo sam se bolje u njega zagledao. Šta se događa? Shvatio sam da sam postao fiksiran na ono što je neprijatno, da oko svega toga stvaram averziju, suviše komplikujem stvari. Uložio sam malo više energije u to da jednostavno budem tu gde jesam, sa tim što jeste, da to ne osuđujem, da sebe
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ne osuđujem, ali i da ne nastavljam sa žalopojkama i samosažaljenjem, sa
priželjkivanjem da budem recimo kod kuće, umesto na tom divnom univerzitetu. Pojačao sam i svoju praksu, meditirao malo više, naročito metta meditaciju, hodao po okolini malo duže. Umesto nedostataka, malo sam
se više fokusirao na napore tih divnih ljudi oko mene, koji su se zaista trudili da sve funkcioniše u najboljem redu, osetio zahvalnost i stvari su lagano počele da dolaze na svoje mesto. Sve oko mene je zapravo ostalo isto, ali moje viđenje toga više nije bilo isto. Naučio sam da ne pravim problem sam sebi zbog tih prolaznih poteškoća. U mom srcu metta je nadvladala odbojnost i strah.
Uzvišena boravišta
Ljubav se, inače, može manifestovati na različite načine. Otuda ne čudi da je mettā, prijateljska ljubav, prvi i temeljni član poznate tetrade u budizmu nazvane brahma vihāre ili „uzvišena boravišta“. Nju čine još i karuṇā (saosećanje), muditā (radost zbog sreće drugih) i upekkhā (spokojstvo).
Reč je o stanjima uma koja se zasnivaju na ljubavi, a moguće ih je negovati, razvijati. Na svom najvišem stupnju te emocije su bezgranične, obuhvataju sva živa bića, uključujući i nas same. Na tom nivou, one su ujedno i kvaliteti probuđenog uma, uma koji je uspeo da se oslobodi egoističnih tendencija, manifestovanih kao slepa vezanost za čulna zadovoljstva,
za konvencije, pravila i rituale, za osećaj nepromenljivog sopstva u nama
i, na kraju, za čvrsto ukorenjena mišljenja i gledišta (diṭṭhupādāna).
Možemo reći da sam temelj sva ova četiri plemenita stanja uma jeste – ljubav. Zato što ona pokazuju našu sposobnost da se, u promenljivim
okolnostima koja čine ovaj svet, odnosimo prema drugim bićima i prema
sebi na jedan balansiran, zaštitnički, neagresivan način. Ako ne uspemo
da razvijemo ove bazične vizure iz kojim posmatramo svet oko sebe, tada
ga percipiramo i pristupamo mu na potpuno pogrešan način. Način koji je
obeležen strahom i nepoverenjem, posesivnošću, uskogrudošću i frustiranošću zbog sopstvenih nezadovoljenih nadanja i potreba. Suprotno tome,
razvijajući prijateljsku ljubav kao jednu konstantu našeg bića, nezavisnu
od okolnosti, naša sposobnost da živimo oslobođeni toksičnih stanja krivice, strepnje, ogorčenja, ciničnosti, depresije i straha izrazito se povećava. Da bismo to postigli, ključno je kao i u svim vidovima budističke nege
uma, a gore sam opisao tek jedan takav slučaj, da uspostavimo stanje sve-
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snosti, prisutnosti za ono što se događa ovde i sada. To nam omogućuje da
uočimo sve pokrete uma, ideje, emocije, fizičke senzacije koje on registruje, impulse i navike, ali da nas one ne zarobe i povedu sa sobom.
Slično kao kada na moru ukotvimo brod, u prilici smo da sa njegove
palube posmatramo talase koji se valjaju u svim pravcima, ali smo sigurni
da nas neće baciti na opasno stenje. To nam daje dovoljno vremena da uočimo obrasce neprekidnih gibanja uma, šta ih pokreće i kuda nam predlažu da krenemo. Na nama je potom da razmislimo da li je stizanje na to mesto za naše dobro i za dobro drugih ili ne. Svesnost i ovakvo mudro promišljanje daju nam priliku da dopremo do mesta mira, koje je uvek u nama,
samo nekada zaklonjeno strahovima, brigama, besom, slično suncu, koje
je uvek tu, samo nekada zaklonjeno gustim oblacima. To je važno, jer samo na tom mestu mira u stanju smo da sa punom svesnošću donesemo pravu odluku, umesto da po navici i vođeni svojim strahovima učinimo nešto
zbog čega ćemo se kasnije kajati.
Ova kombinacija svesnosti, kao osnove za mudro promišljanje koje
uklanja strah, i prijateljske ljubavi, kao osnove za smirivanje burnih valova našeg srca, predstavlja idealnu mešavinu, univerzalni protivotrov nepromišljenom, kompulzivnom srljanju u sve nove nevolje i patnju, čemu
smo u svom nestrpljenju tako skloni. Otuda ne čudi da se čitava budistička praksa može svesti na razvijanje dva osnovna kvaliteta uma: mudrosti i
ljubavi. To su naša dva glavna utočišta, oslonca, koji nas čine spremnim da
se suočimo sa svime onim što nam život neminovno donosi.
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FEAR AND LOVE FROM THE
PERSPECTIVE OF BUDDHISM
Summary
Western psychology usually approaches phenomena of fear and love from a value
point of view, as a negative and positive emotion. This paper tries to relativize this categorization, primarily looking at fear as a negative emotion, using some of the principles
of Buddhist psychology, as it is possible to define them based on different texts from the
Buddhist canon. Since the Buddha's teaching is a complete and deeply interdependent
system, in order to understand Buddhist psychology, it is necessary to know to some extent the basics of the teaching itself, which concerns ethics, the theory of knowledge and
interpretation of reality. Building on these assumptions, the phenomenon of fear and love
was analyzed not only as facts of our mental life, but also through their role in the framework of Buddhist mental training, in getting to know the mind, shaping it and freeing
from various biologically and socially conditioned limitations. On this path, very important place is occupied by the tretrad of „sublime abodes“, four states of mind, as objects
of meditation. The main one among them is mettā, „friendly love“. Combined with mindfulness, as the main tool of reality analysis, mettā, developed to the level of becoming one
of the constants of our being, independent of circumstances, provides us with the ability
to live free from toxic states of guilt, anxiety, resentment, cynicism, depression and fear.
Keywords: fear, love, Buddhism, mettā, sublime abodes, mindfulness
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Сава Шовљански1

ЉУБАВ И ГРАНИЦЕ СТРАХА
Резиме
Овај рад ће бити смерница за пут потраге за љубављу и освешћивање себе самих кроз најлепши део Божије креације, а то је човек из љубави створен, кроз љубав вођен и љубављу враћен своме Творцу. Бог је љубав, љубав је Бог. Будимо химна љубави.
Кључне речи: љубав, страх, срам, понос, грех, кривица, и љубав.

Страх, страшно, страхопоштовање,...да ли то мора да буде и остане крајњи резултат нас и нечега што нас обузима?! Да ли смо ми рођени такви, страшни, из страха, у страху,...?!
Човек рођењем има само два урођена страха, а то су страх од звука и страх од висине. Сви остали могући страхови се развијају кроз
живот и покушавају да нас ометају у обузимању љубављу и повратку
нашем творцу кроз љубав.
Како би то рекао Свети Јован у својој посланици: „савршена љубав изгони страх напоље“ (1Јн. 4,18). Која је то љубав, какав је то
страх? Шта прорoк Давид жели да каже у Псалму када казује: „бојте
се Господа сви свети Његови“ (Пс. 33,10).
Сви Свети Његови га се боје (страхопоштују) али га исто толико
и још неизмерно воле.
Ове претходне речи можемо тумачити, можда, на следећи начин,...
Постоје две врсте страха, тачније два страха која се деле на почетак и крај, на две крајности.
Први страх је почетни, страх који се појављује код људи који су
почетници у религијском животу, који су нови у богослужбеном, литургијском јединству.
Други страх је присутан код Светитеља који су савршеном љубављу достигли „меру“, испунили су се љубављу, пришли су Богу, „обо1 Београд, Република Србија, sava.sovljanski@gmail.com
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жили“ су се. Долазимо само онда до конкретнијег питања: да ли је могуће достићи мерљиву љубав, укалупити је и процентуално одредити
ниво љубави у нама? НЕ!
Одсуство љубави у нама може бити страх, али љубав је нешто
што прогута и најокрутнију ствар и створи мир/благостање у нама/
око нас.
Почетни страх, је као страх код деце, јер када се угађа Богу и тежимо да испунимо Његову вољу само да не пострадамо (као страх од
батина) тада је се то не чини само ради самог добра већ и из страха
(од батина).
Крајњи страх који превазилази бојазан и бива побеђен љубављу
јесте испуњење воље Божије из љубави прем Њему самом. „Љуби Господа Бога свога свим срцем својим и свом душом својом и свим умом
својим и свом снагом својом“. (2 Највеће Божије заповести, Свето Писмо, Мт 22, 37 и 39. ; ср. Мк 12, 30 и 31).
Када се у љубави са Богом препознамо спознамо шта значи бити
са Богом тада препознајемо и шта је добро, одвајамо добро од зла, и
идемо путем ка савршеној , немерљивој љубави.
Овде можемо закључити да почетни страх , страх од батина може да падне у воду јер ми испуњењем воље Божије и жељом да испуњавамо све по Господу идемо са „страхом“ да останемо у јединству
са Њим и испуњени Њиме како не бисмо оотпали од већ окушане сладости пребивања са Њим.
Избављење израиљског народа из робства је као прелазак из етапе страха (као дете од батина или роб од мука), у етапу када желимо
да досегнемо и стекнемо неку сопствену корист па испадамо као радници који опет робују али очекујемо плату за то, и после је етапа која
наилази помоћи некоме, волети га и испунити вољу Његову само зато
што знамо да је то добро и да је то ради добра.
Свако дете када пређе у фазу разумности, освешћености, окојима се говорило у неким предавањима психолошких емисија и у теолошким разговорима, тада нисмо више деца која нешто раде из страха од батина, нисмо више ту само да бисмо били награђени него остајемо одани синови, испуњени љубављу и сједињујемо се са породицом и фамилијом схвативши савршенство поштовања, испуњења закона Божијих и љубави. „тако више ниси роб него син ; и наследник
си Божији кроз Христа“. (Гал.4,7).
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Свети Антоније каже: „Ја се више не бојим Бога, него га волим“.
Из једног страха, Аврам хтеде принети жртву Господу дарујући
живот свога сина, а претходно већ доказавши послушност, није презао да испуни вољју Божију и не оглуши се о заповест. Господ видевши страх и поштовање, али не мржњу и презир јер Он то тражи од њега, зауставља Аврама и испуњавају се горе описаном љубављу.
Сви ми се рађамо и почињемо своје животе са тим почетним
страхом где тежња треба да нам буде испунити се љубављу и победити страх. Сваким даном чинећи добро, колико толико, идемо ка узвишењу, али кључно је искреног и чистог срца, јер Господ ће нас по делима нашим познати и по чистим срцима. „страхом Божијим се свако
уклања од зла“. (Приче Сол. 15,27).
У љубави нема страха него савршена љубав изгони страх напоље; јер је у страху мучење, а ко се боји, није се усавршио у љубави.
(1. Јов. 4,18).
Црква каже да се треба молити Богу са страхом и из искрене љубави према Њему, али оно што може да нас забрине јесте то да се не
осећа страх према Богу. Да ли је то исправно и колико је то погрешно
ако јесте?!
Овакву „врсту страха“ не можемо поистоветити са страхом од батина или полиције, мрака, затвора,...
Сам страх јесте „негативан“ осећај, нешто непријатно, али није и
под обавезно негативно, може на позитивне начине утицати у нашем
телесном и духовном одрастању. Једна од спознаја које морамо остварити јесте и радост, љубав,...позитивна страна. Без радости нема туге, а без туге нема ни радости. Ретко ко од нас се радује свакодневно
свему што нам је Господ подарио.
То би заиста лепо објаснио својим речима Авва Исак : „Из вере
се рађа страх Божији, када је срце ослобођено животних брига.“ (Подвижничка слова, Свети Исак Сиријски).
Божијега страха има у два аспекта: „Први се рађа у нашој души
пред претњама мукама пакленим. Због тога се у нама редом развијају уздржање, уздање у Богу, бестрашће и љубав. Други страх је везан
за љубав. Тај страх у души непрестано рађа благоверност, како душа
не би ниподиштавала Бога због смелости коју ствара љубав“ (Свети
Максим Исповедник, Поглавље о љубави, Прва стотина, 81, PG 90,
977D).
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Човек као индивидуа може да има разна душевна стања и то потпуно у две крајности, да се не плаши ничега и да нема страха ни од
добра ни од зла, као и да се плаши свеке твари телесне и духовне, као
и да име висок ниво страхопоштовања ка Творцу. Религиозан човек
може да се плаши само да не отпадне од љубави Божије. Само причешће нас сједињава са Христом, јер Он сам јесте љубав, а утврда на неки начин долази и у страху.
„Благодарим Ти, Господе, Боже мој, што ме грешника ниси
одгурнуо већ си ме удостојио да будем причесник Светиња Твојих.
Захваљујем Ти што си мене недостојног удостојио да се причестим
Твојим пречистим и небесним даровима. Но, човекољубиви Владико,
који си нас ради умро и васкрсао и ове нам страшне и животворне
Тајне Твоје даровао на добро и освећење душа и тела наших, дај да оне
буду и мени на исцељење душе и тела, на одгнање сваког противника,
на просвећење очију срца мог, мир душевних сила мојих, на веру
непостидну, и на љубав нелицемерну, на испуњење премудрости, на
очување заповести Твојих, на умножење божанске благодати Твоје и
на усвојење царства Твога, да њима чуван у светлости Твојој увек
помињем благодат Твоју, и да више не живим себи, већ Теби нашему
Владару и Добротвору, и да тако отишавши из овог живота с надом на
живот вечни, стигнем у вечни покој, тамо где је непрестано ликовање
оних који празнују, и бескрајна сладост оних који гледају неисказану
красоту лица Твога, јер си Ти истинита жеља и неисказана радост
оних који љубе Тебе, Христе Боже наш, и Тебе пева сва твар вавек.
Амин. (молитва после Светог причешћа).
„Страх Господњи је почетак мудрости“ (Пс. 110, 10). Овај „страх
се на нас спушта Одозго. Он, тај страх, јесте духовно осећање, пре
свега Бога, а затим и нас самих. Ми живимо у стању страха услед
присуства Бога Живога и при сазнању наше нечистоте. Овакво је деловање тог страха: Он нас поставља пред Лице Бога, пред Његов суд;
а ми смо тако ниско пали да наша брига о нама самима постаје дубока патња, тежа од муке када себе сагледамо у тами незнања, у парализи неосећајности, у ропству страстима. Овај страх је наше пробуђење из вековног сна у греху. Он нам доноси светлост разумевања: с
једне стране нашег погубног стања, а са друге осећање светлости Бога. Дивна је природа овог блаженог страха: Ван његовог очишчујућег дејства не открива нам се пут ка савршеној љубави Божјој Сам Он
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је не само почетак мудрости, него и љубави. Он потреса нашу душу
виђењем нас самих таквих какви јесмо, и призива нас Богу рађајући
силну жељу да будемо с Њим.
Страх је праћен запањеношћу пред Богом који нам се открива.
Увиђати себе као недостојног таквога Бога, ето у чему је ужас. Бити
вечито у тој пакленој тами чију суштину ми сагледавамо захваљујући
нетварној Светлости, иако ту светлост још не видимо – то у нама изазива мучну жеђ да се истргнемо из тешког загрљаја нашег пада и да
уђемо у сферу невечерње Светлости, ка Богу свете љубави. Само кроз
веру у Бога-Христа стичемо истински критеријум о реалности нематеријалног и материјалног света, али нам је за то неопходно да целокупно наше биће, привремено и вечно, градимо на постојаном камену
заповести Христових. Многи одлазе у рукотворене храмове на молитву, али је јако мало таквих који налазе „уски пут“ који води у нерукотворену скинију (преносни храм у виду шатора) с неба (уп. Мт. 7,14).
Ми када се крећемо ка покајању и када оно што волим да кажем
и напишем – нагласим јесте (по)кајање , а то је да „ПО“ ставим у заграду или ти не одвојим тотално од кајања јер само кајање без истинског покајања нема јачину.
Врло слична ствар је са љубављу и њеним можда раним почетком, а то је да се кроз заљубљеност и велики број узбурканих емоција, хемијске реакције у организму и оног духовног дела који је немерљив ако некога заиста заволимо, не сме да остане само на том нивоу
или преко еротике (иако реч еротикон са старог грчког превода када
се преведе значи љубав, ерос, волети,...пример „Исцељење капетановог слуге“ (Мт. 8, 5-13), већ морамо ЗАљубљеност прожмети са „љубљеношћу“ и љубављу љубити. Јер заљубљеност без преласка у љубав нема јачину, има само тренутну снагу.
Овде бих се одмах осврнуо и на „Љубите једни друге“ као и на
део „Љубимо једни друге да бисмо једнодушно исповедали“ (Служебник, Литургија Светог Јована Златоустог); „Припрема за освећење Часних Дарова: ...После преношења часних дарова на свети престо, почиње припрема за вршење Свете тајне Евхаристије. Свештеник најпре произноси прозбену јектенију, док народ после свеке молбе одговара: ''Подај Господе!'' Јектеније завршава додељивањем мира
и позивом свештеника на међусобну љубав: ''Љубимо једни друге,
да бисмо једнодушно исповедали'', а народ прихвата: ''Оца и Сина и
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Светога Духа, Тројицу јединосуштну и нераздељиву''. На ове речи,
верни су дужни да испуне своје душе љубављу према својим ближњима, да од срца опросте све увреде, јер без таквог расположења душе,
присуствовање на Св. Литургији не може бити Богоугодно, а ни корисно...“2, е ту се искључује сваки могући страх.
Јесте да је тешко веровати, да се људи кроз живот напуне разочарањем и да за љубимо једни друге као сами себе треба времена, али
нема веће лепоте.
Апостоли су се уплашили када су хапсили, мучили, разапињали
Христа и поједини Га се одрекли, али не из разлога што нису имали
љубави већ што их је надјачао страх, људска слабост,...
Молитва много помаже и одгони свако зло те нам је ваља користити, али не само по потреби, не само штуро и офрље, већ из дубине душе, са жељом за напретком, усавршавањем и оснаживањем онога Божијег у нама.
Постоји чак и симбиоза између љубави и страха, као да иду заједно, када нас у грудима стегне, када нам се стомак окрене, и док из
љубави идемо кроз живот и гурамо ту се појави страх који нас запиткује, који нас уздрма и поставља нам питања како би нас пољуљао.
Тај спој крила, као на једној птици, који са једне стране даје снагу, слободу, полетност и оне речи које нам се шапутањем нечастивог
прожимају кроз мисли и уносе немир који се врти око нас као ковитлац те нас спутава да пуним капацитетом, без страха раширимо крила и одемо у висине које нам само Творац даје ако се из страхопоштовања, не из страха, и из љубави винемо ка Њему.
Наше страхове никако не смемо окарактерисати као да смо то ми,
не они су само део нас док им допуштамо да буду у нама. Чак можемо једним делом да их гледамо као повремени подсетник на то да живот и није баш тако лак, једноставан, миран и раван која нема синусоиду. Нисам сигуран да постоји особа без страха. Нисам сигуран да
га се требамо плашити као ни да га мрзимо, већ научимо контролисати, смирит, угасити у себи, али и када осетимо најмањи пламен у себи тада требамо порадити на себи и уместо да нас спутава уз превазилажење њега самог учинит то што смо почели али из љубави као највећу животну победу.
2 Света Литургија Јована Златоустог; Литургија оглашених; https://sites.google.com/
site/pravoslavnaveronauka/our-mission/svetaliturgija
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Речено је: „Бог је љубав!“ и одатле имамо љубав као венчану, у
вечности, са победом, а у времену је она победник у рату са мржњом.
Јер љубав и „у тами светли и тама је не обузима“.
Морам да оставим један траг, који је заиста користан, како мени
тако и свима вама који будете послушали неки видео или прочитали
неку књигу, интернет пост, можда пак и попричали са дотичним, од
аутора немерљиве несебичности, господина Петра Јекнић-а. Осврћем
се конкретно на разговор са њим, у току једне видео конференције,
где тема о мислима може да вам отвори мало шире видике и подстакне вас за рад на себи. Волети себе, мислите да је лако, осећате да бисте себе могли да волите највише, е да ли је то баш тако једноставно.
Пробајте, почните, ту смо за вас.
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LOVE AND THE BOUNDARIES OF FEAR
Summary
This work will be a guideline for the path of searching for love and sanctifying oneself through the most beautiful part of God's creation, and that is man created out of love,
guided through love and returned to his Creator with love. God is love, love is God. Let
us be the anthem of love.
Keywords: love, fear, shame, pride, sin, guilt, and love.
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Maja Stojanović1

LJUBAV KAO VRLINA, MOTIVACIJA I SVRHA
ŽIVOTA U PRVOJ POSLANICI KORINĆANIMA
Rezime
Rad predstavlja analizu poznate himne ljubavi, zapisane od strane apostola Pavla
u Novom zavetu, u Prvoj poslanici Korinćanima. Ona ne samo da veliča ljubav kao jedinu pravu motivaciju i jedinu vrednost po sebi, već navodi i osobine koje pravu ljubav jasno odvajaju od mnogih njenih falsifikata. Sveto Pismo uči da se istina, kao i pravednost
izražena u Božjim zapovestima, ne može odvojiti od ljubavi; ti pojmovi predstavljaju samo različit pogled na istu realnost Božje ljubavi, koja je ujedno i najjača i jedina dovoljna motivacija prave vrline. Ljubav donosi istinsku zrelost, mudrost i razumevanje drugih,
kao i moć uticaja na njih.
Ključne reči: ljubav, Bog, vrednost

„Stavi me kao pečat na srce svoje, jer je ljubav jaka kao smrt.“
Pesma nad pesmama 8,6.
Prva poslanica Korinćanima je pismo koje je apostol Pavle, najveći i
najuspešniji hrišćanski misionar, savremenik Isusa Hrista, uputio vernicima u Korintu. Povod je bila njegova briga za njihovo duhovno stanje. Zavisti, svađe, nesloge, uzvisivanje ljudi, apostol je okarakterisao kao ispoljavanje njihove nezrelosti i telesnosti, dokaz da su još uvek pokrenuti svojom nižom prirodom. (1. Korinćanima 3,3) Ta niža priroda je dobila i privid duhovnosti kroz njihovo razmetanje svojim duhovnim učiteljima, kao
i svojim duhovnim darovima, naročito tzv. darom jezika. Pavle se pažljivo i taktično osvrće na njihovu praksu, objašnjavajući da je služba drugima, a ne dokazivanje pred drugima i samouzvisivanje, prava svrha postojanja duhovnih darova. Jedino u tom kontekstu i dar jezika ima vrednost.
Pavle zaključuje svoje razmatranje o svrhovitoj upotrebi duhovnih
darova rečima: „A ja ću vam pokazati najizvrsniji put.“ (Prva Korinćani1 CEIR, Novi Sad, maja.stojanovic.83@gmail.com
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ma 12,31) A taj „naizvrsniji put“, uzvišeniji od svih darova kojima su se
Korinćani razmetali i kojima su se divili, jeste ljubav. Ona je toliko uzvišena, da Pavle govor spontano postaje poetski:
„Kad bih govorio ljudskim i anđeoskim jezicima, a ljubavi ne bih
imao, bio bih kao zvono koje zvoni ili činele koje zveče. Kad bih imao dar
proricanja i kad bih znao sva znanja i sve tajne i kad bih imao svu veru tako da bih mogao i gore da premeštam, a ljubavi nemam, bio bih ništa. I kad
bih razdao sav imetak da bih nahranio druge i kad bih i smrti predao svoje telo, da bih se hvalio, a ljubavi ne bih imao ništa mi ne bi koristilo.“ (1.
Korinćanima 13,1-3)
Sve što ljudi uzdižu i čime se hvale, tvrdi apostol Pavle, bezvredno
je ako nije pokrenuto ljubavlju. Korinćani su se hvalili navodnim govorenjem „čudnim“ jezicima. Pavle ne uzlazi u prirodu i poreklo ove pojave, već objašnjava suštinski promašaj koji krije uzvisivanje ovakve prakse. Čak i čovek anđeoskog glasa, koji govori najuzvišenijim jezikom kojim čovek može govoriti, ako nije pokrenut ljubavlju, nije uzvišeniji od neživog muzičkog instrumenta. Čak i naročite sposobnosti i znanja, dar proricanja, pa i sama vera, ako bi se - hipotetički rečeno - mogli pojaviti nezavisno od ljubavi, bili bi bezvredni. Čak i milosrđe, pa i mučeništvo, ako
nije pokrenuto ljubavlju, ne čini čoveka velikim. I sam Isus je ukoravao razmetljivo milosrđe tadašnjih verskih vođa, koje i nije bilo istinsko milosrđe, već gest samouzvisivanja.
Pavle zatim govori o osobinama prave ljubavi: „Ljubav dugo trpi i srdačna je. Ljubav nije zavidna ne hvali se, ne uzvisuje se, ne ponaša se nepristojno, ne gleda svoju korist, nije razdražljiva, ne pamti zlo, ne raduje
se nepravdi, a raduje se istini. Sve podnosi sve veruje, svemu se nada, sve
trpi“ (1. Korinćanima 13,4-7).
Ljubav dugo trpi
Ljubav ima neograničenu sposobnost podnošenja. Ona ne odustaje lako, strpljivo čeka i sve sa lakoćom podnosi. Ljubav sebe daje drugima u
strpljivoj službi.
Kroz svoju ljubav Hristos nama daje najbolji primer trpljenja i poziva
nas na trpljenje radi spasenja, oslobođenja od greha i smrti. (Matej 24,13)
Trpljenje Pavle svrstava u spasonosni rod Duha (Galatima 5,22), a Jakov
poziva: ,,Trpite braćo do dolaska Gospodnjeg“. (Jakov 5,7) Ova značajna
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karakteristika je odraz pravih hrišćana, sastavni deo novog čoveka i najprirodniji jezik krotkih i blagih.
Pavle poziva Korinćane da u trpljenju i nelicemernoj ljubavi prepoznaju napore pravih pastira, i karakteristike koji ih odvajaju od lažnih učitelja: ,,Preporučujemo se čistotom, znanjem, dugim trpljenjem, dobrotom,
Svetim Duhom, nelicemernom ljubavlju.“ (2.Korinćanima 6,6)
Ljubav je milokrvna
Ljubav se ne može zamisliti bez blagosti, dobrote i nežnosti. Da, dobrota je od ljubavi i u ljubavi. Blagost je sastavni deo novog Hristovog čoveka, to je najprirodniji jezik evanđeoske ljubavi i razumljiv je za sve, to
je jezik svetih, krotkih i blagih. Njihova ljubav je savršena.
Ljubav je i dobrodušna, prema onima koji se odnose loše ona uzvraća dobrotom.
Ljubav ne zavidi
Ljubav ne zavidi nikome, jer želi svima neprolazno i beskrajno dobro, svaku istinsku i večnu radost. Njena priroda je takva da ne zavidi, već
da pomaže svima, bez obzira na razlike, da koračaju u svakom dobru i da
u naporu ka savršenstvu kao konačnom cilju stignu do pobede. Zavist je
bolest duše, suproti se ljubavi, ljudi koji gaje zavist ne mogu naslediti carstvo Božije.
Ljubav se ne hvališe
Ovaj se izraz prevodi kao nadima, koristi se da bi se istakao ponos,
sve suprotno istinskoj i pravoj ljubavi. Smirujuća pred svim i svakim, osećajući sebe i svet oko sebe, beskrajno umirujuća pred Bogom, pred svim
Božijim i božanskim. Isus Hrist je oličenje ljubavi, sišao je na naš grešni
svet i dao svoj život za nas u najvećem poniženju, to je mogao da učini
samo Bog ljubavi. Nema sumnje Bog ljubavi smernošću živi, oseća, dela. Gde je ljubav tu je i smernost. U smernosti je vlast ljubavi, jer ljubav
uz pomoć smernosti vlada. Ako ljubav ima dušu onda je to smernost njena
najveća vrlina, tad ljubav sija u punom sjaju. Ima istine u rečenici: ,,Ljubav se ne nadima“. Suprotnost ljubavi je nadmenost, ona je njen ponor.
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Ljubav se ne srdi
Zato što oseća i zna da je srdnja greh, a greh nikad ne čini pravde Božije, ljubavi je stalo do što više pravde na ovom svetu. I ako se srdi na greh
ne srdi se na grešnika. Ona nežno odvaja greh od grešnika, ubijajući greh,
a spasavajući grešnika. Kada je grešnik u gresima ona ga sažaljeva, moli
Gospoda za njegovo spasenje. Na uvrede, klevete, pakosti, ljubav se ne srdi, a primer tome su apostoli, koji su oličenje svetosti i blagosti. Ljubav se
ne srdi jer zna da je srdnja greh, a greh ne čini pravde Božije. ,,Na uvrede,
klevete, na pakosti, ljubav se ne srdi. Ona je oličenje svetosti i blagosti baš
kao i apostoli“ (Popović, 1983: 183).
Ljubav ćete navesti da oprostiš i prestaneš da budeš kivan, da budeš
zahvalan, a ne pohlepan (Kendrik, Kendrik, 2013: 200).
Nije nepristojna
Ove reči se odnose na nešto sramno, nečasno, to je reč sa širokim dijapazonom značenja, izbegava sve što se može reći da je nepristojno. U ljubavi je nepogrešivo merilo dobra i zla i odlučna volja da se čini ono što valja, a izbegava ono što ne valja. Silu da to postigne, hrišćanin postiže crpeći iz evanđeoske ljubavi. Najvažnije je da volimo, to je najveća ljudska potreba i ništa nije važnije od nje.
Ljubav ne traži svoje
Ljubav je suprotna životu koji traži svoju korist, istinska ljubav nije
osvetljiva ni razdražljiva, ni uvredljiva. Ne vređa se lako. Ljubav je uvek
spremna da o pojedincu misli sve najbolje, te mu ne pripisuje nikakvo zlo.
Ne gaji u sebi osećaj povređenosti.
Tokom svog života imala sam mnoga pitanja o Bogu i kako naša uverenja utiču na naš život. Videla sam da su se životi nekih ljudi promenili
na bolje ili na gore kada su se promenilo nečije poimanje o Bogu koji leči i obnavlja. Čitajući Bibliju spoznala sam da su u početku postojali Bog
i anđeli, pošto sam pročitala poglavlje o stvaranju moja mašta spoznala je
pravi cilj ljubavi: život. Život je iskočio iz Božijeg srca: lep, radostan i čist.
Kao Mikelanđelovi maestralni potezi četkicom, kao Hendlovi horovi, Šekspirovi majstorski soneti, anđeoska bića nastala su iz Božije ljubavi.
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Ljubav ne misli o zlu
Ljubav ne samo da ne čini zla već i ne misli o zlu. Misao o ljubavi sagoreva sve što je u duši rđavo, Božanskom mišlju čisti dušu od zla. Zlo
u mislima to je koren svih grehova. Ko je u Hristovoj ljubavi ukorenjen i
utemeljen, sveta mu je misao. Ko voli Hrista u njegovom umu ima mesta
samo dobrim i svetim mislima u kojoj nema mesta magle greha i zla. Otuda je glavna borba hrišćana sa mislima.
Ljubav navodi na zahvalnost, a ne na pohlepu i požudu koje nemaju
nikakve veze sa njom. Kada volimo, ljubav postaje naša najsnažnija potreba, kada Božija ljubav osvoji srce, to će osvetliti stazu istinskog zadovoljstva.
Zlo nije svojstvo onog koji je u ljubavi. Duša se gajeći misli o ljubavi
na taj način čisti i sagoreva svaki greh, mržnju i sve što je rđavo. U takvoj
duši nema mesta zlu, jer to nisu stvaralačke sile. Ko je u ljubavi ima misli
koje su svete. Zla misao je koren svih nesreća u svetu. Kada su nam misli
čiste nema mesta ni za loša dela (Efescima 3,17).
Svako ko je hrišćanin gaji čiste misli, i suprotstavlja se zlim mislima.
Za njih nema mesta ni u rečima ni u delima. Sveta misao je odlika evanđeoske ljubavi. Otuda i glavna borba jednog hrišćanina je u borba sa mislima. To je pravo duhovno vojevanje, borba protiv prljavih, sablažnjavajućih misli, uz pomoć agape ljubavi čisteći dušu i srce.
U našem svetu jedino istinsko dobro je samo Isus Hrist. Gde je Isus
Hrist tu je sveprisutno božansko dobro. Misliti dobro za sve i svakog, to je
posao evanđeoske ljubavi. ,,Jedino Hristolika ljubav kao glavna spoznajna
sila čovečijeg bića zna dobro da misli za sve i svakog“ (Kendrik, Kendrik,
2013: 200). Misliti dobro za sve i svakog je misija ljubavi.
Ljubav se ne raduje nepravdi, a raduje se istini
Zluradost je nepoznata ljubavi. Ona se raduje istini, zajedno ide sa radošću. Nije ravnodušna prema moralnim principima. To nas opominje da
ljubav ne može da se raduje tamo gde se guše istina i sloboda. Naprotiv,
ljubav se raduje kada istina pobeđuje koja je sama bit hrišćanstva. „Prilikom stvaranja Zemlje, Isus se okrenuo Ocu i rekao: ’Pogledaj Oče, zar nisu divni?’ Otac je odgovorio : ‘Jesu savršeni su, hajde da stvorimo još lepih bića, slobodnih i inteligentnih, sposobnih da vole.’ I nebo se ispunilo
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za trenutak zvucima radosti, smeha, pesama i zadovoljstva“. (Dženings,
2019, str. 18)
Onaj koji je ispunjen pravdom ne raduje se nepravdi. Samo nas Onaj
koji čisti od greha može očistiti od nepravde, jer svaki greh koji činimo je
u službi nepravde, a oni koji vole nepravdu neće naslediti večnost. „Gospod Isus prvi nema nepravde u sebi, bogočovek koji je potpuno i istinski pravedan i samo On nas može očistiti od svake nepravde“ (Popović,
1983:185).
A raduje se istini
Šta je istina?
Istina je Hristos, sve što je pravedno, besmrtno, večno, dobro i božansko. Svemu tome se ljubav raduje, kao i čoveku u kom je istina. Apostol
Pavle je pisao da su se siromašni vernici Jevreji koji su bili predmet velikodušnog davanja od strane obraćenika iz neznaboštva, više radovali dokazu delovanja blagodati Božje na srca nekadašnjih neznabožaca nego samim darovima. O njima je apostol pisao vernicima u Korintu: „I molitvom
svojom za vas oni pokazuju da čeznu za vama zbog premnoge blagodati Božje na vama.“ (2. Korinćanima 9,14) Sličan zapis nalazimo i u knjizi Dela apostolska, o Varnavi, koji „beše čovek blag i pun Duha Svetoga i
vere“, koji se obradovao videvši blagodat Božju na obraćenicima u Antiohiji. (Dela 11,23)
Ljubavi nema bez istine, ni istine bez ljubavi. Onaj koji je istina u isto vreme je i ljubav i to je opisano u sledećim stihovoma: ,,Ja sam put istina i život, niko neće doći Ocu osim kroz mene.“ Jovan 14,6. 1.Jovanova
4,8,16: ,,Ko ne voli nije upoznao Boga, jer je Bog ljubav.“
Istina se ne može ni spoznati bez ljubavi. Istina je osvešćujuća, zato
se ljudi pokvarenog uma, lišeni ljubavi, kriju od istine, i ona ostaje daleko
od njih. O ovome je Hristos govorio: „Jer svaki koji zlo čini mrzi na videlo i ne ide k videlu, da ne pokaraju dela njegovih jer su zla.“ (Jevanđelje
po Jovanu 3,20). Sličnu misao navodi i apostol Pavle, upravo u Prvoj poslanici Korinćanima: „Telesan čovek ne razume šta je od Duha Božjeg.“
(Prva Korinćanima 2,14) Ljubav je suštinski deo istine o Bogu, pa tu istinu čovek spoznaje primanjem božanske ljubav kroz delovanje Svetog Duha. (Rimljanima 5,5)
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Ljubav sve snosi
O nevoljama koje su pratile njegov rad, apostol Pavle je zapisao:
„…više puta sam bio u tamnici, mnogo puta sam dolazio do straha
smrtnoga Od Jevreja primio sam pet puta četrdeset manje jedan udarac;
Triput sam bio šiban, jednom su kamenje bacali na me, tri puta se lađa sa
mnom razbijala, noć i dan proveo sam u dubini morskoj. Mnogo puta sam
putovao, bio sam u strahu na vodama, u strahu od hajduka, u strahu od rodbine, u strahu od neznabožaca, u strahu u gradovima, u strahu u pustinji,
u strahu na moru, u strahu među lažnom braćom; U trudu i poslu, u mnogom nespavanju, u gladovanju i žeđi, u mnogom pošćenju, u zimi i golotinji…“ (Druga poslanica Korinćanima 11,23-27) ,,Kada ljubav osvoji srce
daje nam snagu da izdržimo jak bol, voljno nešto skuplje platimo i da svoj
ugled dovedemo u pitanje. Bezuslovna ljubav se ne zasniva na tome koliko je druga osoba zaslužna već na izboru da se ona voli bez obzira na okolnosti.“ (Kendrik, Kendrik, 2013, 117).
Svemu se nada
Gleda unapred, to nije neki isprazni optimizam, već stav gde ljubav
veruje u pobedu Božje milosti. Ljubav ne može pokolebati ni gorko razočaranje i neuspeh. U knjizi proroka Isaije nalazimo poznato proročanstvo
o Mesiji koji ne gubi nadu: „A ja rekoh: Uzalud se trudih, uzalud i naprazno potroših silu svoju; ali opet sud je moj u Gospoda i posao moj u Boga
mojega.“ (Isaija 49,4)
Ljubav nikad nije nadvladana, već hrabro stoji na mestu bez obzira na
teškoće. Sama Božija priroda je usmerenost ka drugima, to je krug ljubavi,
zakon života po kom On stvara. I kad ostane bez podrške, Božja ljubav ne
odustaje: „I vide gde nema čoveka, i začudi se što nema posrednika; zato učini Mu spasenje mišica Njegova, i pravda Njegova podrpe ga.“ (Isaija 59,16)
Ljubav skriva ono loše u drugima, ne odustaje lako od čoveka, u drugima vidi samo najbolje, ne gubi veru u ljude.
Lako je u drugima videti najgore, ali ljubav odbija negativno stanovište o drugome.
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Ljubav nikad ne prestaje
Ljubav je besmrtna jer izvire od Večnoga i Besmrtnoga. Ljubav je sveprisutna kao i Bog ljubavi, zato nas ništa ne može od nje rastaviti, „ni tuga, ni
gonjenje, ni mač, ni smrt, ni život, ni anđeli, ni golotinje, ni strah, ni sile sadašnje ni buduće, ni visina, ni dubina, ni druga kakva stvar.“ (Rim. 8,35-39).
U ljubavi je tajna besmrtnosti jer u čoveku koji je poseduje prebiva sam Bog.
Za razliku od ljubavi, stvari kojima su se Korinćani ponosili, prolazne
su: „A bilo proroštva, prestaće, bili jezici umuknuće, bilo znanje nestaće.
Jer naše znanje je delimično i naše proricanje je delimično, a kad dođe ono
koje je potpuno, nestaće ono delimično.“ (1. Korinćanima 13,8)
Proroštvo se ispuni i nestane. Jezici su sredstva za sporazumevanje, a
kada ljubav spaja dušu sa dušom, tada su jezici nepotrebni i umuknu, znanje postaje izlišno i nestaje u našim ograničenim umovima. Svako je saznanje ograničeno, „a kad dođe ono koje je potpuno, nestaće ono delimično“. U večnosti, kada Bog otkrije puninu istine, ona će progutati sadašnje
delimično saznanje i ono će izgubiti vrednost.
„Kad sam bio dete razgovarao sam kao dete i razmišljao sam kao dete, rasuđivao sam kao dete, a kad sam postao čovek, odbacio sam ono što
je detinje. Jer sad vidimo kao kroz staklo koje ne daje jasnu sliku, a tad ćemo videti licem k licu. Sad je moje znanje delimično, a tad će moje znanje biti potpuno, kao što je potpuno moje znanje o meni. A sad ostaje vera,
nada i ljubav. Ali najveća od njih je ljubav.“ (Prva Korinćanima 13,11-13)
Detinjstvo vere i detinjstvo duhovnog života prestaje, kada se čovek
oljubotvori, ispuni ljubavlju, živeći životom božanske ljubavi, tada u njemu sazri um, sazri srce, volja i on sam živi Bogom, oseća Bogom, misli
Bogom. Zato odbacuje sve detinjasto, um, logiku, rasuđivanje i detinjasti
način života. Taktično i sa puno ljubavi, apostol Pavle nagoveštava da je
fascinacija Korinćana darom jezika detinjasta. Vreme je da Korinćani prestanu da se oduševljavaju šarenim vatrometima. Vreme je da odrastu. Vreme je da shvate da je ljubav jedina dostojna divljenja, a svaki dar ima vrednost jedino kada se njime obavlja služba ljubavi.
,,Mi smo stvoreni da volimo. Život ispunjen ljubavlju je ono što vest
evanđelja čini privlačnijom, onima koji je ne poznaju. Zapravo, potrebno
je da pokažemo ljubav čak i kada smo odbačeni. Kada pokažemo da imamo ljubav među sobom može se reći da smo Hristovi učenici“ (Kendrik,
Kendrik, 2013, 117).
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Ako je Bog začetnik svega što je stvoreno, onda je On izvor svih parametara, skica i fundamentalnih planova za život. Sama Božija priroda,
suština i biće predstavljaju izvor i šifru života, zdravlja i sreće, obrasca po
kom je stvoren život koji će funkcionisati samo ako je u skladu sa Njegovim karakterom, zato što se sve drži na okupu zahvaljujući Njemu. Zato
ljubav nikad ne prestaje, jer je Bog ljubav.
Justin Mučenik je učio, da je Hristos došao na ovu zemlju da uradi tri
stvari: da uništi greh, porazi Sotonu i vrati čoveku Božije obličije, čime je
čovečanstvo dobilo večni život. Čisto srce, pravi duh, savršene su odlike
Agape ljubavi. Kada verujemo Hristu, on svoju ljubav izliva u naša srca.
Bog je ljubav i kada u naša srca izliva ljubav, izliva sebe u stvari. Njegov
savršeni karakter ljubavi stvara se u nama zahvaljujući duhu koji tu boravi. Nisam ja koja živim, nego živi u meni Hristos. Mi doslovno postajemo
deo Božanske prirode Božije ljubavi 2.Petr.1,4. Mi se vraćamo u jedinstvo
sa Bogom. Božanstvo može da stvori novi poredak i vrstu kad god zaželi,
ali zbog prirode ljubavi i slobode, ljudski rod već jednom oštećen može se
izlečiti samo ako slobodno bira.
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LOVE AS A VIRTUE, MOTIVATION AND PURPOSE OF
LIFE IN THE FIRST EPISTLE TO THE CORINTHIANS
Summary
The paper presents an analysis of the famous hymn of love, written by the apostle
Paul in the New Testament, in the First Epistle to the Corinthians. She not only glorifies love as the only true motivation and the only value in itself, but she also states the qualities that clearly separate true love from many of its forgeries. Scripture teaches that
truth, like righteousness expressed in God's commandments, cannot be separated from love; these notions represent only a different view of the same reality of God's love, which is
both the strongest and the only sufficient motivation of true virtue. Love brings true maturity, wisdom and understanding to others, as well as the power to influence them.
Keywords: hymn of love, God's commandments, the meaning of life, spiritual gifts
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Ненад Д. Плавшић1

ПРОБЛЕМ ПОЛА И ЉУБАВИ У ХРИШЋАНСКОЈ
ФИЛОСОФИЈИ НИКОЛАЈА БЕРЂАЈЕВА
Резиме
У овом раду излаже се философија пола и љубави познатог руског религијског
мислиоца Николаја Берђајева. Иако је Берђајев дубоко доживљавао и промишљао
проблеме везане за полност и љубав, овој области његовог плодног и многостраног
наслеђа је поклањано мало пажње. Тема пола и љубави је присутна у свим етапама Берђајевљевог стваралаштва. Све то говори да философија љубави није код Берђајева нешто случајно и узгредно, већ нешто веома важно и озбиљно у склопу његовог целокупног погледа на свет за који је инспирацију пронашао у хришћанству.
Према Берђајеву, хришћанство је до сада омогућавало само аскетизам или породицу као прилагођавање последицама греха, али још није открило нови преображени пол што представља један од најважнијих циљева савремене религијске свести.
Данас снажно осећамо потребу за препородом нашег поимања проблематике пола и љубави. Томе веома може допринети упознавање са философијом пола и љубави Николаја Берђајева.
Кључне речи: Берђајев, пол, љубав, ерос, андрогин

Николај Берђајев (1874 – 1948) је у свом стваралаштву поклањао
велику пажњу питањима везаним за полност и љубав. Он признаје да
му се „од ране младости питање пола чинило страшно важно, једно
од најважнијих питања у животу. С њим је повезано много тога што је
веома тешко и значајно, што сам осећао и о чему сам размишљао. И
целог живота сам мислио да ту има нешто мистично, да пол има религијски значај“ (Berđajev 2016а: 25).2 Питање о полу и љубави има цен1 ОШ „Мирослав Антић“, Палић, nenadplavsic@gmail.com
2 У писму својој будућој жени Лидији Рап Берђајев је, између осталог, написао и следеће: „Ја не могу да посматрам жену, која ми је бескрајно блиска, као инструмент за задовољење својих потреба, сматрао бих да је достојанственије да прибегнем проституцији, мада
се јежим од саме те речи. На полни живот се не може гледати са стране, он је могућ само онда ако обе стране не мисле само на себе, кад желе другог, не могу без другог, када двоје треба да се слију у једно, не могу да живе другачије... Запамти да ми можемо бити муж и жена
у правом и највишем смислу само ако свако има свој пол, ако као супротни полови желимо
да се спојимо у једно. Иначе ништа друго нема оправдање“ (Berđajev 2016а: 26-27). Лиди-
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трални значај у целокупном религијско-философском схватању света. Оно спада у најмучнија питања за сваког човека једнако као питање живота и смрти са којим је нераскидиво повезано. Свако људско
биће покушава да превлада трагичност пола и љубави, јер и последњи међу људима има потребу да воли и да буде вољен. Иако је питање о полу и љубави најинтимније питање запрепашћујуће је ћутање у
култури о том најважнијем питању.3 Берђајев је у свом времену приметио да се у свакодневном животу људи, у друштвеној делатности и
култури говори само о корисним стварима које су у складу са законом
који су сви прихватили: „Нарушавање оваквих обичаја се данас назива декаденцијом – некада су то називали романтизмом. Међутим, све
оно што је истински велико, генијално и свето у историји човечанства
ја Трушева (1871-1945) је рођена у Харкову. Њен први супруг био је барон Виктор Рап. Лидија и њена сестра Јевгенија венчале су се са браћом Рап. После хапшења због учешћа у социјалдемократском покрету Лидија и њен први супруг су послани из Харкова у Кијев. Након растанка са својим првим мужем Лидија је 1904. године срела Николаја Берђајева. Имали су заједничку страст према револуционарним идејама и књижевности. Берђајев је у јесен
1904. године понудио Лидији да пође са њим у Петровград и од тада се пар више није растајао. Обоје су прихватили хришћански светоназор. Берђајев се постепено од марксизма преко
идеализма окренуо православљу, а Лидија је 1918. године прешла у римокатоличанство. Године 1922. Берђајев је протеран из совјетске Русије. Лидија и њена мајка и сестра су пошле
са њим. Берђајеви су најпре једно краће време живели у Берлину потом су се трајно настанили у Кламару близу Париза. Однос Николаја и Лидије је имао неку посебну узвишеност.
Лидија, која се бавила добротворним радом, је помагала свом супругу у његовом раду тако
што је исправљала његове текстове и припремала их за штампање. Писала је песме и белешке, али није покушавала да их штампа. Умрла је од рака грла три године пре смрти свог супруга. Њена сестра Јевгенија Рап, која је живела са њима, после смрти своје сестре је преузела бригу о Берђајеву и кући у којој су живели. Она је ујутро 24. марта 1948. године пронашла беживотно тело Николаја Берђајева, који се упокојио изненада у току писања, у седећем
положају за радним столом (Spinka 1950: 89).
3 Поводом тога руски религијски философ Иван Иљин је написао сину: „Да, у људима је љубави мало. Они су је искључили из свог културног чина: из науке, из вере, из уметности, из етике, из политике и васпитања. Следствено томе, савремено човечанство је ушло
у духовну кризу, невиђену по својој дубини и размаху. Увидевши то, схвативши то, природно је да се запитамо ко ће пробудити љубав у бездушним срцима, ако се већ сама није пробудила из живота и речи Христа, Сина Божијега? Како да се тога латимо ми, са нашим малим
силама? Али та сумња убрзо отпада ако послушамо глас нашег срца и његове мудрости, који
нас уверавају да је Христос у нама и са нама... Не, мили мој! Немогуће нам је без љубави. Без
ње смо осуђени, с читавом нашом културом. У њој је сва наша нада и наше спасење“ (Иљин
2018: 20-21). Проучаваоци Берђајевљеве философије нису поклањали дужну пажњу његовом учењу о полности и љубави: „У богатом и многостраном Берђајевљевом наслеђу постоји једна област којој је досад поклањано мало пажње, пошто је, очигледно, сматрано да се тиче другоразредних питања и да стога не заслужује посебну пажњу. То је његова философија
љубави или, изражавајући се платонистички, учење о еросу“ (Šestakov 2016: 8).
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створено је у интими људске искрености која је савлађивала условности сваке врсте – то је све плод најинтимнијег откривања најскривенијих дубина човекове душе. Јер, у најскривенијим интимама људске душе лежи нешто универзално, нешто много дубље од свега онога што се може запазити на површини свакодневног живота. Нова религиозна учења, људска пророчанства – све је то у почетку било негде
у најинтимнијим сферама, па се тек касније појавило на површини и
почело да осваја свет. Христова религија је била нешто интимно, све
оно што је Христос говорио било је неумесно и неуобичајено за људе
паганског доба; Њега је пратила мала скупина ученика, па ипак та је
религија наметнула себе и постала центар светске историје. Истина,
чак и данас је све оно што је Христос говорио о животу и свакодневним практичним проблемима неуобичајено, чудно. Културно стваралаштво је процес објективације, то је универзално уопштавање људског, субјективно-интимног и све се то збива у неким тајанственим
дубинама“ (Берђајев 2001а: 217). Питање пола и љубави је било протерано у илегалу и само је уметност изражавала оно што се таложило у човековој души по том питању.4 За наше време је карактеристично да је у центар интересовања дошао проблем пола и дубока потреба за спознајом полне стихије. Савремена религијска свест тражи одговор на проблем пола и љубави, јер се око те проблематике наталожило духовно искуство, које је још хаотично, и којем је потребно религијско осветљење.
Берђајев иступа против традиционалног хришћанског односа
према љубави. По његовом мишљењу, хришћанство, као и уобичајена „световна“ свест, признаје само три стања пола: аскетизам, брак
и разврат. Берђајев наглашава да се сва три општеприхваћена стања
полности дефинишу по сексуалном чину и у односу на њега. Међутим, ниједно од њих нема директан однос према љубави, јер се тајна пола открива само у љубави, а не сфери породичне економије или
утилитарне физиологије.5 Када се говори о полу на необичан начин
4 Човеково интимно искуство се неретко открива на погрешан начин. У том смислу
Берђајев сматра да је порнографија одиграла жалосну улогу у вези са проблемом пола и љубави (Берђајев 2001а: 217).
5 Традиционална хришћанска свест није схватала смисао љубави и чак га није ни примећивала. За њу је једино оправдање за спајање мушкарца и жене било рађање деце, односно
оправдавање љубави зарад рађања. Према Берђајеву, једину оригиналну реч која је изречена
о љубави-еросу у историји хришћанске мисли изрекао је Владимир Соловјов у свом огледу
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се заборавља на љубав. Полна љубав не спада ни у категорију породице, ни у категорију аскетизма, ни у категорију разврата: „Љубав није ни организација сексуалног чина у циљу рађања деце и социјалне
добробити рода, ни аскетска негација сваке телесности у полном животу, ни разузданост и неограниченост сексуалности. Љубав ни у ком
смислу није сексуални чин, она нема ни позитиван ни негативан однос према њему, који се свуда привиђа људима родовне свести“ (Берђајев 2001б: 164). Тајна пола се открива само у љубави. За Берђајева љубав је стваралачки акт: „У стваралачком чину љубави открива
се стваралачка тајна вољене особе. Онај који воли сагледава вољеног
кроз омотач природног света, кроз кору која се налази на свакој особи. Љубав је пут ка откривању тајне особе, ка доживљају особе у дубини њеног бића. Онај који воли зна о особи коју воли оно што о њој
не зна читав свет, и онај ко воли је увек више у праву него читав свет.
Само онај ко воли стварно доживљава личност, одгонета њену генијалност“ (Берђајев 2001б: 171). Онај који воли у Богу сагледава вољену особу. Стваралаштво није могуће разумети без разумевања природе љубави. Старо богословље рода и стара родовна наука не могу да
„Смисао љубави“ (Соловјов 2001). Соловјов је први хришћански мислилац који је истински
признао лични, а не биолошки смисао љубави између мушкарца и жене. Он утврђује супротност између савршенства личности и рађања деце. Постоји супротност између перспективе
личне бесмртности и перспективе смене поколења која се поново рађају. Личност као да ишчезава у рађању деце и у њему тријумфује безлични род над личношћу. Соловјов је успео да
дође до дубоког философског и моралног смисла љубави: „Он је доказивао да је љубав дубоко морално осећање које нема ништа заједничко с инстинктом продужења врсте. По његовом мишљењу, човекова љубав има изузетно индивидуални карактер. Ако је код животиње
најважнији живот врсте, брига о продужењу врсте, код човека је индивидуални принцип важнији од принципа рода“ (Šestakov 2016: 10). Попут Берђајева и Василиј Зењковски сматра
да је студија „Смисао љубави“ Владимира Соловјова после Платонове Гозбе једино генијално дело у светској књижевности из философије ероса (Зјењковски 1991: 39). Међутим, Сергеј Булгаков је Соловјова, којем је по питању љубави на свој начин следовао Берђајев, окарактерисао као главног идеолога „трећег пола“. Људи трећег пола су они који прихватају заљубљеност или „духовну брачност“, али се из разних идеолошких разлога гнушају брака и
нарочито рађања деце: „Ово ратоборно донжуанство и ‘духовни хетеризам’ настаје у природама код којих се услед велике напетости психичког живота и стваралаштва не добија духовно просветљење пола које се заснива на победи над сексуалношћу, већ његова сублимација у
којој чак није увек побеђена ни потреба за развратом. Другим речима, то није духовна победа
над сексуалношћу, победа коју познају аскети, људи религиозног подвига, већ њено душевно
профињавање. Ова лепа јуродивост, која лако прелази у изопаченост, обично је праћена донжуанском потребом за новим доживљајима заљубљености... Донжуанство има своје дубоке
корене у антиномичној природи љубави, али видети у трећем полу и трећем путу (мимо девствености и брака) неко превазилажење и победу, или, пак, нешто есхатолошко, нема никаквог разлога“ (Булгаков 2005: 323-324).
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познају љубав, јер она већ постоји на неком другом нивоу бића који се разликује од онога на којем живи и преживљава људски род: „У
љубави постоји нешто аристократско и стваралачко, дубоко индивидуално, независно од рода, неканонско, ненормативно, љубав је несхватљива за просечну свест рода (Берђајев 2001б: 165). Љубав нема
перспективу у овом и оваквом свету и она пропада у амбијенту овога света.6 Према Берђајеву, еротска енергија је вечни извор стваралаштва и ерос означава тражење и пут ка лепоти, јер еротски доживљај
представља пут испољавања лепоте у свету. Постоји дубоки антагонизам између стварања вечног и рођења пролазног: „У дубини пола
стварање мора да победи рађање, личност – род, повезаност по Духу – природну повезаност по телу и крви“ (Берђајев 2001б: 161). Хришћанство у својој историји није успело да одухови полну плот и моћна полна љубав је, пошто није била освећена благословом, потиснута унутра поставши тако болесно мучење за човека.7 Дубоки потреси полности у наше време наговештавају долазак нове светске епохе
у којој ће се пројавити нова стваралачка полност, откривање тајне о
човеку као полном бићу.
Хришћански аскетизам дозвољава полну љубав као слабост која
је допуштена јер је својствена човековој грешној природи. Тако се на
полну љубав гледа као на нешто срамно, слабо и скоро прљаво. Иако хришћанска вера више не одређује ток европске културе, средњо6 О томе да је цветање љубави трагично немогуће сведочи стваралаштво највећих
уметника у свим временима: „Ромео и Ђулијета, Тристан и Изолда су уништени због љубави и није случајно њихова љубав са собом носила смрт. Дантеова љубав према Беатричи није омогућавала благостање у овом ‘свету’, њој је била својствена безнадежна трагика у оквирима овога ‘света’“ (Берђајев 2001б: 166).
7 „У свету погођеном првородним грехом гомила се подземна, подсвесна, полна енергија, која изазива потресе и коју човек не може да победи и савлада. Та енергија поседује поларизовано одбијање и привлачење. Пол, сатеран унутра, постаје опасан, рађа злочин и лудило. А велики човеков задатак увек се састојао у томе да се енергија пола не уништи, већ
сублимира. Људска цивилизација, људска свест, покушава да окује енергију пола, поларност
људске природе. Али, потиснута у подсвест, енергија пола припрема устанак и рађа неурозу. Ту је Фројд потпуно у праву, без обзира на то што он не разуме метафизичку и религиозну дубину проблема“ (Берђајев 2000: 73). Берђајев сматра да је Фројд потпуно у праву када говори о конфликтности полног живота, али за њега проблем љубави-ероса остаје затворен због ограничености његовог погледа на свет. Фројд научно заснива истину да је сексуалност разливена по целом човековом телу и да постоји чак и код новорођенчади. Код Фројда постоји слобода и дрскост мишљења и он руши обичне границе нормално-природне сексуалности, али његова склоност да објасни све несвесном сексуалношћу добија облике манијакалне идеје. Ипак, Берђајев истиче да нам Фројд помаже да боље схватимо сексуалност.
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вековне хришћанске предрасуде у односу на полност су остале: „Ми
смо се скоро помирили са тим да је секс нешто грешно, да је радост
полне љубави некаква прљава радост, да је сладострашће нешто такође прљаво, и ми спокојно настављамо да грешимо, ми се и даље
предајемо свему томе што је нечисто, јер, ето – ми смо слаба људска
створења која и не могу да достигну идеал. Ми се стидимо сексуалне
љубави, ми се кријемо у љубави и не признајемо своја интимна преживљавања“ (Берђајев 2001а: 219). Берђајев примећује да је антихришћанска и антирелигиозна свест нашег времена, на парадоксалан начин, запањујуће блиска лажној аскези средњовековног хришћанства.
Иако људи нашег времена неретко не верују и не чезну за радостима
вечног живота њихове земаљске радости, посебно радости сексуалног живота, су лишене благослова и на њих се гледа као на нешто демонско као што се на њих гледало у средњем веку. Берђајев сматра да
је владајућа хришћанска свест погрешно протумачила Христове речи о полу и љубави и проблем полности погрешно повезала са дуализмом духовног и телесног наглашавајући грешност свега телесног. То
није била само морална него и метафизичка погрешка, јер је и тело
исто тако метафизичко и трансцендентно као и дух. Стога и телесна,
полна љубав има свој трансцендентно-метафизички корен. Полност
се не односи на део човека већ на његову целину. Хришћанске аскете су снажно осећале средишњи значај полности у човеку. Штавише, осећале су то у већој мери него многи савремени људи који живе
„природним“ полним животом. Њихов начин живота сведочи о томе
да је полни живот могућ без сексуалног чина, чак може бити и много
интензивнији у том случају:8 „Аскеза је способна само да прерасподе8 Берђајев истиче да би било бесмислено и површно тврдити да човек који се уздржава од сексуалних односа или живи у апсолутној невиности нема полни живот: „Невиност
је потпуно полна манифестација, она је једна од врста усмерења полне енергије. У невиности се најбоље чува потпуност човека и зато се полна енергија не пројављује у рашчлањеној
функцији сексуалног чина, нема чак ни помисли о таквом разбијању. Спецификована функција сексуалног чина је губитак целовите полне енергије, отуђење ове енергије од целовитости човековог бића. Али невиност није негација пола – невиност је очување целовитости пола, концентрација полне енергије у читавом целовитом бићу човека. Пол супротан невиности – разврат, екстремни је степен разбијања полне енергије, њено отуђење од целовитог бића човека, губитак нетакнутости. И у сексуалном чину неминовно постоји елемент разврата,
јер постоји разбијање и отуђење полне енергије од целовитог живота тела и духа, претварање пола у посебну функцију. Девичанство није негација, недостатак или одсуство полности
– девичанство је позитивна полна енергија, оно је очување потпуности пола, спречавање разбијања. Са овог становишта, сама појава диференциране полне функције из дубина полно-
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ли полну енергију, да је другачије усмери, али није способна да је поништи“ (Берђајев 2001б: 145).
Проблем пола и љубави мора бити посматран у светлу два метафизичка начела – личног и родовског. Тешкоћа проблема пола и љубави је у томе што се у историји ове проблематике непрестано преплићу та два супротстављена начела „лична и родовска љубав, природна
и натприродна сила оличена у емпиријској заљубљености“ (Берђајев
2002а: 222). Сувише често се мешају пол и род, тј. љубав и родовски
инстинкт, али у роду и родовском инстинкту нема ничег личног зато
што он подједнако важи за све људе. Штавише, нема ничег искључиво људског, јер је у питању природна стихијност која је иста и у људском и у животињском свету. У стихији рода нема љубави као индивидуалног избора по којој би се човек разликовао не само од животиње него и од другог човека. Родовска љубав и рађање које је у оквиру ње излажу човека свим законима безличне природне нужности. Берђајев сматра да биологија потврђује обрнуту пропорционалност између рађања и индивидуалности, јер ако су органске снаге усмерене
на продужење врсте и рода оне не помажу развијању целовитије људске индивидуалности. Та биолошка истина има и дубљу метафизичку
основу, јер ту долазимо до дилеме: или стварање савршене вечне индивидуалности, или уситњавање индивидуалности и стварање мноштва несавршених, смртних индивидуалности. Родовска полна љубав уситњава индивидуалност и тежи бесмртности рода, а истинска
љубав која превладава пол окреће се ка дубини вечности. Родовско
начело и љубав ради продужења рода су последице смртности и искварености која влада у свету, јер таква љубав потврђује смртност индивидуе коју потчињава закону пропадљивости. Родовска полна љубав је илузорно превладавање поделе према полу и у њој се не постиже вечна индивидуалност. Према Берђајеву, између пола, љубави, рода и рађања постоји дубока, не само емпиријска, него и метафизичка
супротност: „Потврђивати пол у љубави – то значи потврђивати пуноћу и савршенство индивидуалности, то значи потврђивати вечност
и перспективу бесконачности; потврђивати стихију рода у родовском
сти као да је човеков пад, губитак потпуности, појава разврата у најдубљем смислу те речи.
Јер у истинском полном животу је могуће дати читавог себе, али је немогуће дати део себе,
одрећи себе. Пол је – космичка сила, и само са космичког аспекта може бити схваћен“ (Берђајев 2001б: 146).
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инстинкту – значи атомизирати индивидуалност и прихватати несавршенство у времену, то значи прихватати перспективу фиктивне, лажне бесконачности у времену“ (Берђајев 2001а: 223). Родовска полна љубав је, према Платоновој терминологији, Афродита земаљска и
огроман број људи познаје само ту врсту љубави, јер живе у власти
рода и природне нужности. Људима често и сама помисао на небеску
Афродиту изгледа као нешто нереално романтично, бесмислено, чак
и безумно. Људи су крајње конзервативни када је у питању проблем
пола и љубави и живе у власти традиције, инстинкта и старих навика
које воде своје порекло из владавине рода.
Сви облици породице, приватне својине и уређења друштвеног
живота су током историје били тесно повезани са безличним начелом
пола и земаљске Афродите. Око полног живота у породици развијали
су се сви облици својине и неподношљива владавина својине почива
на родовском схватању пола и љубави. У име рода и породице гомилана је приватна својина. Породица и својина су стога тесно повезани и увек су непријатељски расположени у односу на личност.9 Лични принцип се супротставља роду, порасту становништва, приватној
својини и породици. Социјално питање је повезано са полом и љубављу. И ново и традиционално постављање овог питања има корене у
порасту становништва, тј. у рађању, у антагонизму између личности
и рода, у неопходности превладавања хаотичне разједињености. Хармонизација хаотичног полног живота и потчињавање те стихије вишем смислу имаће велики значај за решење социјалног питања. Могуће је само релативно решење социјалног питања, јер је неко апсолутно решење немогуће у емпиријској сфери. За решење социјалног
питања нужно је не само развијање материјалне културе, не само праведна расподела, него и регулисање раста становништва. Регулисање наталитета повезано је са преокретом у мистици пола, а одатле ће
кренути и промене у својини која је настала око рода и у његово име.
Проблем пола и љубави је унутрашњи проблем сваког друштвеног
система и његова интимна суштина зато што је питање друштва и његовог уређења питање личности и њене слободе. Социјални проблеми
9 О томе је у научном смислу говорио Дарвин, а у метафизичком смислу Шопенхауер. Позитивисти такође признају само родовску љубав и брину се једино о организацији породичног живота. Берђајев сматра да се у таквом поимању проблематике пола и љубави конзервативна власт рода игра са људском индивидуалношћу. Историјско хришћанство је исувише често усвајало позитивизам ове врсте.
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не зависе од родовских нужности које намећу неке облике друштвеног уређења. Берђајев се пита да ли је могуће сједињење међу људима које не би било плод природне нужности него сједињење у богочовечанској љубави. Тајна слободног друштвеног повезивања само је у
љубави10, а највиши тип љубави јесте полна љубав.
Породица је по својој суштини увек била и биће световна институција уређивања, тј. биолошког и социјалног регулисања живота рода. Зарад продужења људске врсте и стварања услова за живот неопходно је било изградити облике прилагођавања и ограничења. Породица је настала из неопходности да се формира легализована и нормална полност као нужно прилагођавање датом стању бића: „Породица је настала из нужности, а не из слободе“ (Берђајев 2001б: 166).
Берђајев истиче да је тајна полне љубави апсолутна тајна два бића
која је недостижна за друштво, али је друштво навикло да регулише
све што се односи на продужење људске врсте. Он сматра да сваки
успон у полности, односно сваки узлет ка вишим формама општења
мушкарца и жене превладава породицу и чини је непотребном.
Сладострашће није само физиолошко стање, оно је увек дубље од сваке емпиријске појаве и у извесном смислу додирује сфере трансцендентног. Сладострашће је жудња и жеђ за сједињењем које се у природном сексуалном животу никада не може постићи: „Сексуално сједињење је обмана која доноси разочарење, муке сладострашћа су последица подвојености света – нико не може да прими у себе објекат своје жудње и два људска бића остају далека једно другом“
(Берђајев 2002а: 239). Свако аскетско моралисање над стихијом сладострашћа оставља жалостан утисак, јер се моћ ове стихије не може
обуздати никаквим императивима. Одбацивање сваког сладострашћа
као греха је искуство које је човечанство скупо коштало, јер није прочистило изворе љубави него их је затровало. Ми смо и данас затровани тим осећањем греха и прљавштине сваког сладострашћа: „Ако се
свако сладострашће прогласи за грех и пад, онда се мора у целини одбацити сексуална љубав као плотска прљавштина. У том случају, нема ни љубавне екстазе ни најчистијих снова о љубави, јер – љубав је
по својој суштини сладострасна; без сладострашћа љубав се претвара
у пуку апстракцију“ (Берђајев 2001а: 239-240). Берђајев истиче да је
10 „Љубљени, љубимо једни друге; јер је љубав од Бога, и сваки који љуби од Бога је
рођен, и познаје Бога. Који не љуби не познаде Бога; јер Бог је љубав“ (1. Јн: 4, 7-8).
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тешко измирити чистоту и поезију љубавне жудње са осећањем греха
и слутњом да је љубавни чин нешто прљаво. Сладострашће није увек
плод слабости огреховљене људске плоти11 и у сладострасном сједињењу може бити светости и чистоте. Постоји сладострашће вулгарне
Афродите, али постоји и сладострашће небеске Афродите. Само право сладострашће открива смисао љубави и љубавних жудњи. Такво
сладострашће је блаженство које се не може постићи кроз прљавштину уобичајеног сладострашћа. Зло и грешно сладострашће последица
је комадања личности и претварања отргнутог дела човековог бића у
целину, поступања са човековом личношћу као са простим средством
и губљења личног самоосећања и осећања друге личности. Грешно је
од човека начинити само оруђе за личну насладу и то не води једном
вишем типу сједињења међу људима. Демонизам сладострашћа, који уништава личност и њено достојанство, притиска наше поколење и
доминира у уметностима. Од тог искушења, истиче Берђајев, ми се не
можемо избавити уз помоћ традиционалног морала, аскетизма и игнорисања тог веома озбиљног проблема. У љубави међу људима може постојати залог сладострашћа које понижава, а може бити и сладострашћа које сједињава у блаженству за које је карактеристична оргијастичка екстаза љубави која уједињује са вољеним. Сладострашће
само по себи није развратно, развратно је само сладострашће раздвајања које не допире у објект.
У дубљем смислу разврат је директно супротан сједињавању, јер
тајна сједињавања не може бити развратна. Тамо где долази до сједињавања нема разврата чије су карактеристике: раздвајање, распадање, раздор и мржња унутар полности. Разврат објекат полног нагона
увек претвара у средство а никада у циљ: „Читава физиологија и психологија разврата је изграђена на овом претварању средства у циљ, на
замени нагона према свом објекту нагоном према самом сексуалном
11 За Берђајева „плот није само физичка материја која се исцрпљује у физичким и хемијским манифестацијама; плот је нешто метафизичко и мистично, једнако као и дух; плот
се не потчињава само природним законима, иако у неким случајевима и физичко-плотско и
духовно потпадају под власт природног закона нужности. Религиозна и философска свест
уочава трансцендентне, оностране корене плотског живота. Плотско у љубави није физика
или хемија, и не може се свести на физиолошке процесе, иако често бива заробљено законима природне нужности. Плотско љубавно сједињење је, по својој природи, превладавање емпиријских граница које спутавају људско биће; плотска жудња савладава препреке које намеће природна нужност, и побеђује стање природне подвојености у свету“ (Берђајев 2001а:
242-243).
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чину или према љубавној вештини. Љубав према љубави уместо љубави према особи – у томе је психологија разврата. У овој психологији нема сједињавања, нема чак ни чежње за сједињавањем – то је раздвајајућа, отуђујућа психологија, у њој се никада не остварује брачна
тајна. Љубав према сексуалном чину уместо љубави према сливању у
јединствено тело – у томе је физиологија разврата. У овој физиологији нема сједињавања ни са ким, нема ни чежње за сједињењем, то је
физиологија природне мржње и отуђености“ (Берђајев 2001б: 172). У
стихији разврата полни живот се највише одваја од целовитог живота
личности. Проблем разврата није морални већ метафизички проблем:
„Разврат се налази свуда где циљ није сједињавање оних који се воле,
где не постоји тежња да се кроз љубав допре до тајне особе“ (Берђајев
2001б: 173). У сексуалном чину постоји неминовни елемент разврата
зато што не сједињује довољно дубоко. Породица не штити од ове развратности сексуалног чина и од ове немоћи да једно биће суштински
прожме оно друго. Разврат уопште не може бити забрањен. Он мора бити онтолошки превладан другим постојањем. Љубав је један од
противотрова за разврат. Други противотров је виши духовни живот.
Полни живот у овом палом свету је суштински деформисан. Полни нагон мучи човека жудњом за сједињењем, али ова жудња је безнадежна и сједињење у природном полном животу је недостижно. Сексуални чин карактерише диференцирање, јер је резултат космичног
разбијања целовитог (андрогиног) човека и безнадежно је трагичан,
немоћан и апсурдан: „Сексуални чин је највиша и најинтензивнија
тачка додира двају супротних полова, у њему свако као да излази из
себе у друго, прекорачује границе свог пола. Постиже ли се у тој тачки сједињавање? Наравно, не. Већ само то што се сексуални чин тако лако профанише, што прелази у разврат, директно супротан свакој
тајни сједињавања, говори против њега. Спајање у сексуалном чину
је – привидно, и за то привидно спајање увек следи казна. У полном
спајању постоји пролазност илузије, постоји пропадљивост. У заносу сексуалног чина постоји задатак који је неостварљив у природном
поретку, где је све привремено и пропадљиво... По свом мистичном
значењу, сексуални чин би требало да буде вечан, спајање у њему би
морало да се бесконачно продубљује. Два тела би требало да се сједине у једно тело, да једно друго прожму до краја. Уместо тога, одиграва се чин привидног сједињавања, сувише привременог и суви-
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ше површног“ (Берђајев 2001б: 153). Сексуални чин је потпуно безличан, у њему влада безлична стихија рода и он је заједнички људима и животињама. Мистички задатак личног сједињења у јединствено
тело је неостварив у тој безличној стихији где тријумфују интереси
рода у продужењу врсте. У дубинама сексуалног чина се открива тајанствена повезаност рођења и смрти.12 Рађање и смрт су тајанствено
повезани у полу, јер путем пола се рађамо и умиремо. Пол није само
извор живота него и смрти. У сексуалном чину личност не очекују бесмртност и вечност, већ распадање у мноштвености нових живота који настају: „Сексуални чин учвршћује лошу бесконачност, бесконачно смењивање рођења и смрти. Онај који рађа умире и рађа смртно.
Рођење је увек знак непостигнутог савршенства личности, недостигнуте вечности. Онај који рађа и онај који је рођен пролазни су и несавршени. Рођење деце је – одмазда сексуалног чина и истовремено искупљење његовог греха“ (Берђајев 2001б: 154). Увек постоји сета изгубљене наде личности у сексуалном чину и предаја вечног временском. Стога је радост полног сједињавања увек загорчана радост. Берђајев сматра да је ослобођење личности од сексуалног чина ослобођење од рода, прекид родовне повезаности у име повезаности по духу. То је излажење из лоше бесконачности рођења и смрти. Све лично
у човеку непријатељско је родовној сексуалности: „У личности је могућ највећи напон полне енергије, без те енергије чак нема јаке личности, али усмереност ове енергије не може да буде родовна – она
се супротставља расцепљености у рђавој мноштвености. Личност не
може да победи смрт и задобије вечност на основу родовне повезаности. Она мора да се роди за живот у новом човечанству“ (Берђајев
2001б: 156). Религијска свест личности означава кризу родовног елемента и почетак напуштања рода. Ми живимо у епохи светске деконструкције родовне полности и тек сада почињу да се манифестују последице потреса у родовном темељу полности које је проузроковало
хришћанство. Данас се руши натурализам пола, његове „природне“
норме, још никада нису била толико заступљена свакојака одступања
од „природне“ рађајуће полности. Никада још није постојало такво
осећање и разумевање бисексуалности човека, јер „природне“ грани12 Још су стари Грци знали да су Дионис и Хад повезана божанства и осећали су мистичну везу рођења и смрти. Закон Карме и бескрајна еволуција инкарнација, о чему учи религијски свет Индије, јесте нужност смрти и рађања повезана са грехом сексуалности.
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це женског и мушког ишчезавају и преплићу се. Све оно што се обично назива полним „настраностима“ прецизира се и продубљује. Хришћанство у суштини мистично одбацује „природне“ критеријуме родовне полности и признаје само рођење од Духа и повезаност по Духу. Хришћанство је до сада омогућавало само аскетизам или породицу као прилагођавање последицама греха, али још није открило нови
преображени пол.
Намеће се питање да ли је сексуални чин добар и оправдан сам
по себи или само као оруђе рађања деце? Морална патетика рађања
деце која са гнушањем одбацује сексуални чин је лицемерна, јер ако
је рађање деце божанско, онда је божански и сам чин од кога оно зависи:13 „Ако је сексуални чин грешан, ако је он морални пад полности, онда не може постојати ни чедни морални патос родитељства“
(Берђајев 2001б: 168). Породица, као и сваки конвенционални закон,
има своје религиозно оправдање као и држава. Међутим, стварно хришћанска породица исто тако не може да постоји као ни стварно хришћанска држава. Породица, као и држава, није духовни феномен. Чињеница постојања незаконитог брака и породице разобличава социјално-конформистичку природу брака. Породични закон, попут државног закона, у суштини је претхришћански, али га Нови завет, који превладава закон, оправдава, јер не укида закон за свет који је потчињен природним стихијама. Законита породица није стварање новог
живота и нових људских односа, него је она покоравање овосветском
бремену. У породици нема тајне брака, јер се не заснива породица ради брачне љубави, већ због добробити и благостања рода.14
13 Берђајев истиче да је у овоме апсолутно у праву Василиј Розанов за којег је тврдио да је „генијални провокатор и истраживач хришћанске породице“ (Берђајев 2001б: 168).
За Берђајева Розанов има огроман значај као критичар хришћанског односа према полности.
Све што је Розанов писао тиче се стихије пола. У кризи полности Розанов је врло карактеристична појава.
14 Стиче се утисак да Берђајев превиђа чињеницу да нема сагласности у погледу
циља брака ни унутар појединих религија, ни унутар хришћанске религије; чак унутар једне хришћанске деноминације, на пример православне или римокатоличке, можемо наћи супротна мишљења по овом питању. Сергеј Троицки истиче два гледишта о циљу хришћанског
брака: реалистичко, по коме су циљ брака деца и идеалистичко, по коме циљ брака „није у
основном стремљењу организма да се одржи врста, него у другом, вишем стремљењу органскога света – стремљењу ка развићу, усавршавању, пуноћи живота. Оба ова стремљења не само што нису једнака, него понекад противурече једно другом. У борби за опстанак не успевају развијени и савршени организми, него они, који се боље прилагођавају средини“ (Троицки 1934: 15). У хришћанској епохи на Западу је била заступљенија реалистичка теорија, а на
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Берђајев истиче да хришћанство као религија искупљења одбацује и превладава родовну стихију и родну нужност. Човек у елементу рода је стари Адам, а онај ко се прикључује откровењу новог Адама, које је откровење о личности, мора да остави иза себе ову стару
природу. Јеванђеље одбацује родну везу људи по плоти и крви и по
сексуалном чину у име више повезаности по духу. У Новом завету се
самосвесној личности показује излаз из нужности рода, али овај излазак претпоставља подвиг савладавања грешне и ропске усмерености полног нагона. Све лично у полности је на нивоу Новог завета,
јер Нови завет је пре свега откровење о личности. Иако је у новозаветном периоду зачета свест о новој духовној повезаности у слободи
а не у нужности, остало је нејасно како ово применити на полни живот, односно на мистичко спајање мушког и женског. Нови завет открива да се у темељима хришћанства налази симболика пола, открива
мистику пола у односу Христа и Његове Цркве и Логоса и душе света. Берђајев увиђа да и поред новозаветног откровења хришћански
свет остаје изван позитивног откривања новог пола. У хришћанству
полност се или одриче, или се оправдава полност која рађа лошу бесконачност а не вечност. У хришћанству је до сада дубоко и са страшћу одрицана само оргијастичност пола.15 Хришћанска породица коИстоку идеалистичка. Западна схоластичка богословска мисао је, са малим изузетком, примила гледиште реалистичке теорије. Иако спомиње друге циљеве брака, као што је узајамна
помоћ супружника и спасавање од страсности, Тома Аквински сматра да је најбитније у браку потомство. На Истоку је идеалистичку теорију брака нарочито развијао свети Јован Златоусти. У православним изворима ако се понекад и спомиње рађање деце као циљ брака тај
циљ није основни и главни, а то је обично касније позајмљено из западних споменика (Троицки 1934: 17). Троицки сугерише следеће: „Дуготрајни спор између идеалистичког и реалистичког гледишта на циљ брака треба решити у корист прве идеалистичке теорије, тј. у смислу, да се главни циљ брака налази у брачним друговима, а не изван њих и састоји у достизању ‘плироме’ – блажене пуноће бића, док рођење има у њему само споредни значај“ (Троицки 1934: 19).
15 Берђајев сматра да је у хришћанству истински религиозно дубока само аскетска
негација полног живота старог Адама. Код великих подвижника постојао је преокрет енергије пола у другом правцу који је супротан свакој перспективи рода. Није бесплодна ова
огњена борба са пропадљивим полом, али нови пол се није указивао у позитивном облику. У
целој светоотачкој литератури директно оправдање сексуалног чина, а не само његове последице рађања деце, скоро да се не може наћи осим код светог Методија Потарског, светитеља и
мученика из IV века. Свети Методије даје јединствено оправдање полног чина као нечег што
прати Божанску вољу стварања људи као начина на који ствара Бог-Уметник. Ипак, оправдање полног живота код светог Методија још увек је старозаветно, претхришћанско. Новозаветна је код њега само похвала девичанству. Берђајев запажа да се код светог Методија Потарског задржава за хришћанску свест уобичајена противречност старозаветног оправдања
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ја представља хришћанско устројство родовне полности је само неизбежни компромис са светом, односно само послушност последицама греха. У „хришћанској“ организацији полности и прилагођавању
роду још нема религиозног откровења пола: „Мора се отворено рећи:
у епохи искупљења, новозаветној епохи, не открива се нова, стваралачка полност. Откривење нове полности је откривење нове стваралачке светске епохе. Хришћанство у полности афирмише само послушност: или аскетску послушност или послушност старој полности,
ограниченој законом. У хришћанству још није било позитивног открића нове полности, трансформисане полности, открића полног живота независног од елемента рода и природне нужности. У њему није
био до краја религиозно схваћен задатак преображаја полности, преображаја а не поништавања полности или потчињавања њој. У предстваралачкој светској епохи није могло да буде схваћено да сама оргијастичност пола мора бити преображена а не уништена, да мора бити
извучена из родовног кружног кретања природе и усмерена на стварање новог живота, новог света. Заиста, свака стваралачка енергија је
повезана са оргијастичношћу пола, која увек прелази границе. Оргијастичност полности је позитивна стваралачка енергија која може да
уздигне човека, али и да га сруши и потчини“ (Берђајев 2001б: 158).
За Николаја Берђајева најкомпликованије питање полности гласи: како афирмисати не само духовну него и плотску љубав, како
остварити не само анимално сједињење у љубави него и онај виши
облик индивидуалног сједињења које је натприродно? Он истиче да
рађања деце и полног живота и новозаветне похвале девичанства као стања које превазилази
сваки полни живот (Берђајев 2001б: 301-303). „Можда су тему љубави у историји хришћанске Европе по први пут поставили провансалски трубадури којима припада значајно место у
емоционалној култури. Брак и породица припадају објективизацији људског постојања; љубав, пак, припада бесконачној субјективности“ (Берђајев 2001в: 193). Однос Берђајева према светоотачкој теологији критиковао је, између осталих, Василиј Зењковски: „За жаљење је
што је Берђајеву остао туђ пребогат свет светоотачке мисли, за који се он, иначе, једно време интересовао. Али упивши у себе поједине црте православља, Берђајев није сматрао за потребно да се везује за традицију Цркве...“ (Zenjkovski 2002: 610). Можда у овоме треба тражити одговор на питање зашто Берђајев није у већој мери образлагао своју философију љубави помоћу светих отаца. Примера ради, учењем о браку као тајни љубави у којој двоје постају једно која превазилази границе нашег разума светог Јована Златоустог којег је веома поштовао. Ипак, поред свих критичких мишљења по том питању, сматрамо да однос Николаја Берђајева према светоотачкој теологији још није истражен у довољној мери и да истраживања те врсте тек предстоје.
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се овде приближавамо нечему што се тешко може изразити речима и
што се може постићи само кроз мистичко искуство. То је повезано са
одуховљењем и преображајем плоти. Берђајев чврсто верује да се из
природног света може прећи у један натприродни свет и да се у томе
налази суштина религиозне мистике. Човек тежи тој сфери и тајнама
које се у њој скривају. Свака љубав, па и сексуална, је нешто што припада сфери мистике. Рационалистичко моралисање пред тајном секса није увек морално исправно, јер се ту лако препуштамо стихији
рода и не служимо Богу него природи која је непријатељски расположена према Њему. Такозване „противприродне“ форме љубави, односно сексуалних односа, које побуђују негодовање ограничених моралиста, са више тачке гледишта нису ништа горе од оних „природних“
односа међу половима. Зато што са религиозне, неретко и философске тачке гледишта читава природа је противприродна, ненормална и
искварена. Стога покоравање природи и закону нужности у њој није никакво мерило добра. „Природних“ норми нема, оне су увек „натприродне“ и мистична љубав је увек у очима овога света нешто „противприродно“. Берђајев тврди да не зна шта је то нормалан и природан сексуални однос и мисли да то нико не зна. Љубав међу истим половима је, према Берђајеву, симптом дубоке кризе рода. Међутим, намеће се питање да ли се кроз такву љубав остварује или не остварује
„смисао“ љубави. Берђајев сматра да се кроз такву љубав такав смисао не остварује.
Пол је нешто што треба да буде превазиђено, јер означава расцеп. Све док буде постојала полна раздвојеност не може постојати целовити човек. Љубав је трагање за превладавањем расцепа мушког и
женског принципа, јер је човекова личност андрогична и садржи у себи мутно сећање о својој првобитној целовитости16, „јер, заиста, ни
16 Време, као и рођење и смрт којима влада време, је, сматра Берђајев, последица првобитног греховног пада којим је преегзистенција индивидуалних монада подвргнута хронолошком току бивања: „Тајна рођења може бити у извесној мери одгонетнута ако се допусти могућност првобитног прапостојања људских монада. Вечност индивидуалних монада
се не корени у емпиријском животу, оно што је вечно није могло да настане у времену нити
је могло да потекне из биолошке чињенице која се назива рађањем. Људско биће, као и свака индивидуалност у свету, јесте монада која еманира из Божанства које је постојало пре сваког времена – та монада никада не почиње и никада се не завршава. Праслика сваке личности, која је рођена у времену и на земљи, постојала је пре сваког времена у Богу као апсолутном бићу и њу Бог својим стваралачким чином ствара у тој вечности која је пре сваког времена. Рођење и смрт су оно што је емпиријски видљиво, то је једна смишљена игра огреховље-
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мушкарац ни жена нису лик и подобије Божје, већ је то само андрогин, девојка-младић, потпуни бисексуални човек. Диференцијација
мушког и женског је последица Адамовог космичког пада“ (Берђајев
2001б: 147). Цепање андрогина, мушко-женског бића, било је изопачавање лика и подобија Божијег у човеку.17 То изопачавање и цепање није могло да буде коначно и потпуно, јер је лик и подобије Божије ипак сачуван у човеку. Човек је у својој суштини остао бисексуално, андрогино биће.18 Човек-андрогин није мушкарац, није део, биће
које се раздвојило, већ је младић-девојка. Поједини мистици су осећали андрогинизам новог Адама-Христа.19 Само се тиме може објане природе која је давно отпала од Бога. Рођење и смрт нису почетак и крај, како нам то сугерише природна нужност – то је само пресељавање из једног света у неки други свет“ (Берђајев 2001а: 238-239).
17 Берђајев указује на то да посвећена мистична идеја андрогинизма има свој опасни
и карикатурални пандан у хермафродитизму, јер андрогинизам изокренут на наличје добија
облик хермафродитизма: „Откровење о небеском андрогинизму и морало је да остане езотеријско због тога што је постојала опасност вулгаризације у земаљском хермафродитизму...
Андрогинизам је боголикост човека, његов натприродни успон. Хермафродитизам је животињска, природна помешаност двају полова, која није преображена у више постојање“ (Берђајев 2001б: 162).
18 У свим временима се на разне начине осећало и сазнавало да је сав сексуални човеков живот само болно и напорно тражење изгубљеног андрогинизма и поновног спајања
мушког и женског у целовито биће. Најдубље је то спознао Платон у својој Гозби (Platon
2008). Берђајев је нарочито ценио учење немачког мистичара Јакова Бемеа о андрогину и Софији. У XIX веку фра Бадер оживљава Бемеово учење о полу. Фра Бадер је тврдио да идеја
андрогина не би требала да буде страна теолозима, јер је Пресвета Богородица родила без
мужа (Берђајев 2001б: 150-151). Берђајев истиче да су највећи хришћански мистици љубав
према Богу и сједињење са Њим стављали изнад личног спасења: „Спољашње хришћанство
често је критиковало мистике зато што тежиште духовног живота не траже на путевима личног спасења, већ иду опасним путем мистичке љубави. Јер мистика је сасвим други ступањ
духовног живота у односу на аскетику... Хришћанска мистика и спасење схвата као просветљење и преображење, обожење твари, као превладавање затворене тварности, тј. одвојености од Бога. Идеја обожења доминира над идејом спасења“ (Берђајев 2002: 511).
19 Јаков Беме је одлучно учио о андрогиности Христа. Бог је постао у потпуности
личност тек у Христу и стога већ Христос мора бити андрогин. Христос није био ни мушкарац ни жена у нашем земаљском смислу и Он нас је ослободио власти мушког и женског
(Berđajev 2003: 42-43). Берђајев сматра да се код Ота Вајнингера у болесно изобличеном облику одсликава учење великих мистика о андрогину, жени и љубави. У свом делу Пол и карактер (Vajninger 2007) он философски заснива идеју бисексуалности људског бића. Берђајев у Вајнингеровој књизи види генијални полет и признаје да та мрачна књига одише свежином (Берђајев 2016б: 160). Вајнингер у жени види резултат човековог пада, а у еротици обнављање целовите андрогине човекове природе. Криза родовне полности код њега достиже
максимални идентитет. Ипак, Берђајев сматра да код Вајнингера нема нечег суштинског што
би га учинило проповедником велике истине, јер је одвојен од религијске реалности. Вајнингер говори о нестварној жени, али жена није мање стварна од мушкарца. Берђајев мисли да
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снити, сматра Берђајев, одусутво живота пола, сличног ономе у животу људи, код Апсолутног Човека у коме мора бити дата пуноћа бића: „Код Апсолутног Човека, Новог Адама, не може постојати диференцирани, пали полни живот. А нови, вечни пол нам се још не показује у оном виду Апсолутног Човека, у коме нам се он појављује као
Искупитељ – у виду жртве на Голготи. Позитивно обелодањивање новог пола могуће је само у појављивању Апсолутног Човека у стваралачкој моћи и слави и оно се припрема новим животом пола који се
открива у самом човеку, у сваком од нас, тј. стваралачким полом“ (Берђајев 2001б: 162-163). Према Берђајеву, у андрогинизму је одгонетка загонетке зашто у Христу није постојао за нас опажљив полни живот, јер у Његовој особи није било раздвојености коју рађа наш овоземаљски полни живот.
Превладавање пола је његово признавање, а не порицање. Пол
има и телесну и духовну природу, јер се у њему крију мистичне дубине. Поједини мислиоци су учили чак и о метафизичкој дијалектици пола у Божијој природи. Мистична стихија света је поларизована и она је надахнула цео свет полном жудњом која чезне за сједињењем. То долази до изражаја у учењу о вечно-женском и женскости
светске душе, које је блиско хришћанској мистици.20 Берђајев истиче
Вајнингер на генијалан начин интуитивно разуме женску психологију, али то квари својом
ружном и нечасном мржњом према жени.
20 Берђајев указује на то да познати руски религијски философ Владимир Соловјов
има занимљиву религиозну-философску концепцију светске душе као вечне женствености.
Међутим, Соловјову би се могао упутити приговор да је то сувише мушка философија и религија. Берђајев сматра да је култ вечне женствености пут ка ослобођењу од поробљујуће
женствености, али се у вечној женствености још не пројављује стваралачка тајна о човеку: „Хришћански култ вечне женствености још увек пребива у старој раздвојености полова. Стваралачкој светској епохи неће одговарати култ вечне женствености, већ култ андрогина, девице-младића, Човека – лика и подобија Божјег. У њему ће се открити тајна о човеку. И
пут према том сједињујућем открићу води преко љубави. За будућу светску епоху и за нови
светски ток, женственост се потврђује у форми девичанства а не материнства. Читава светска криза кулминира у фаталном уништењу материнства, а самим тим и материје. Долази футуристичко-технички крај религије рода, религије материнства и материје, и нема тих снага
које би заштитиле и од пропасти сачувале родовни, матерински, материјални органски живот. Од материје ће преостати само преображена чулност и вечна форма посвећене телесности, слободне од сваке тежине и органски-родовне нужности“ (Берђајев 2001б: 163). Потребно је истаћи да су Берђајевљеве идеје о полности и љубави повезане са традицијом руске религијске мисли, са већ прошлом епохом: „Али тим не мање у Берђајевљевим делима налазимо много драгоцених мишљења, која имају смисао и значај и у нашем времену“ (Šestakov
2016: 21). Руска философија по питању схватања љубави може да се сведе на два основна
приступа: религиозни и нерелигиозни. Основни садржаји ова два правца су хришћанско-ме-
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да коначно превазилажење пола у сједињењу полова неће бити једноставно сливање одвојених половина које су се тражиле, већ ће то бити остварено у сједињењу са Божанством. Ерос је пут који води индивидуалности и универзалном сједињењу. Родовска љубав не спаја
пол, она наставља да га раздваја. Једино лична полна љубав међу душама које су се слободно изабрале тежи превазилажењу поделе и потврђивању индивидуалности, вечности и бесмртности. То је пут небеске Афродите која није апстрактно-духовна и бестелесна, већ пунокрвна и конкретно чулна у истој мери колико је и духовна. Љубав је
пут којим свако у себи открива човека-андрогина. Права љубав је пуноћа бића која жуди за бесмртношћу, јер је она највећи дар живота:
„Пол је прозор који гледа у други свет, љубав је прозор који гледа у
бескрај“ (Берђајев 2001а: 239). У тајанственој вези љубави са андрогинизмом се открива крајњи смисао љубави.21 Андрогинизам је коначно спајање мушког и женског у вишем боголиком бићу. То је коначно превладавање раздвојености и мржње и поновно успостављање лика и подобија Божијег у човеку. Сједињавање мушког и женског
мора бити суштинско а не површно. У оквирима овог света коначна
тајна бића андрогина никада неће бити потпуно одгонетнута. Искуство еротске љубави доводи до суделовања у овој тајни. Веза еротске
љубави са андрогинизмом и јесте њена веза са личношћу, јер је свака
личност андрогинска: „Андрогинизам је поново успостављена целовитост пола у боголиком бићу личности. У љубави мора да се открије не тајна женствености нити тајна мушкости, већ тајна човека“ (Берђајев 2001б: 179).
Љубав је по својој природи трагична, јер је њена жудња емпиријски неутољива. Она нам показује постојање других светова. Љубав је
трагична јер се њен објекат и она сама расипају у емпиријском свету. Постоји појава која се назива фетишизам љубави од које у мањем
или већем степену пате скоро сви људи нашег времена. Фетишисти
не осећају личност вољене особе, они не примећују њену индивидуалност: „Та се болест препознаје по томе што предмет љубави више
тафизички и световни (Маслин 2014: 96). За велики број најзначајнијих руских философа
љубав представља полазиште и надахнуће које их је водило у обликовању њиховог светоназора. У поређењу са руском мишљу западна философија се мало бавила тим кључним феноменом човековог бића.
21 Платон, Јаков Беме, Фра Бадер и Владимир Соловјов су повезивали смисао љубави са андрогинством (Берђајев 2001б: 305).
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није човек у својој целовитости него нешто што је део човека у извесном смислу – коса, ноге, руке, усне побуђују љубав и заљубљеност и
претварају се у оно што се зове фетиш“ (Берђајев 2001а: 225). Искључиво физиолошка љубав, која у нашем времену заузима главно место, је својеврсни фетишизам, јер таква љубав не осећа целину и смисао друге личности. Идеал љубави је наћи сродну душу која допуњава нашу индивидуалност. У свакодневном животу људи расипају божанску моћ Ероса практикујући фетишизам у љубави, јер „отворено
говорећи – мушкарци су заљубљени у много жена, жене су увек заљубљене у много мушкараца, сви су заљубљени у некога и обузети неутољивом жудњом која нема граница. Нема у томе ничег што би заслуживало моралну осуду, али у том фетишизму и у том уситњавању љубави у објекту љубави крије се страшна трагедија“ (Берђајев 2001а:
226). Смисао праве љубави је у мистичком доживљају личности и тајанственом сједињењу са другим који је део наше изгубљене индивидуалности.22 Превладавање фетишизма у љубави је пут ка индивидуалној бесмртности, ка реално-мистичком осећању друге личности. Из
трагичне и ужасне самоће коју човек осећа пред другим човеком се
може изаћи само уз помоћ Ероса који је божанска снага индивидуално-мистичке љубави. Треба наћи и заволети као живу целовиту личност своје друго ја и тада ће престати свака подвојеност. Волети треба не ради стварања породице, увек егоистички затворене, већ да се
кроз љубав мистично сјединимо са свим бићима света.23
22 Берђајев карактерише донжуанство као губљење личности у љубави лишене смисла. Донжуанство је завођење. Израз је настао према Дон Жуану племићу и дрском заводнику чији је легендарни лик обрађен у многим литерарним делима, позоришним комадима и
филму. Суштина донжуанства је у томе да „Дон Жуан тражи управо доживљаје љубави, а не
стреми предмету љубави, то јест не предаје се у целини вољеном бићу, већ га одбацује да би
изнова проживео ‘јутро љубави’. Ова потера за новим и новим доживљајима љубави постаје
пред крај код Дон Жуана некаквим проклетством, у њој је ‘рђава бесконачност’ потрага за саблашћу, јер реална љубљена жена Дон Жуана не задовољава“ (Зјењковски 1991: 38-39). Према Берђајеву, љубав је једна од великих сила које се боре за личност у нашем палом свету и
која води самореализацији, стварном општењу и стваралаштву (Маслин 2014: 97).
23 Василиј Зењковски, насупрот Берђајеву, наглашава значај породице и рађања деце
по овом питању: „Тајна породице, о којој је говорио апостол Павле јесте, уопште, тајна духовног ширења које се рађа из самих недара породичног живота. Свакако, најдубље значење
има овде рађање деце које не само да носи собом радост, већ и ствара осећање ‘потпуности’
које се тако јасно испољава када муж и жена постају ‘родитељи’: појава деце у породици је
истинско реално улажење у сферу бесконачног бића“ (Зјењковски 1991: 49). Било би погрешно претпоставити на основу Берђајевљевих философема о полности да он није волео децу.
У својој интелектуалној аутобиографији пред крај свог живота Берђајев је записао: „Не мо-
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Христос је проповедао божанског Ероса и љубав небеске Афродите коју је још Платон наслућивао. Христос је дошао у свет да победи смрт и да потврди људску индивидуалност у вечности одбацујући
род као човеково продужавање у границама времена. Међутим, Његово учење о љубави је тајанствено и оно је остало несхваћено. Ограничена свест историјског хришћанства је погрешно тврдила да је Христос говорио о аскетизму и одрицању од пола и љубави. Овакво тумачење Христових речи било је у вези са карактером који је хришћанство примило током историје, али долази време када се мора схватити њихово право значење. Христос није говорио о родовској, природној љубави него о натприродној, слободној и саборној љубави која се не расипа у времену, већ људску личност потврђује у вечности.
Тај божански Ерос, који се предосећао још пре Христовог доласка делимично у религијским мистеријама паганства, највише код Платона, још није освојио свет. Људи се још увек сједињују у роду покоравајући се природној нужности, или пак аскетски негирају пол и љубав. Хришћанска љубав није алтруизам који је измишљен у XIX веку
као замена за њу,24 није будистичка саосећајност и самилост која је у
суштини везана за атеизам и трагично осећање живота, а није једноставно ни морална обавеза коју човек има према ближњем: „Христова љубав је нешто много више и нешто неупоредиво позитивније. Једно је изван сваке сумње: Христов Ерос је једна позитивна мистичка
тежња, то је мистична заљубљеност и мистична радост. Христос није потврдио старозаветне заповести него обрнуто – он је истакао нове
заповести о љубави које воде једном новом сједињењу међу људима.
Људима који су живели у првобитним хришћанским општинама била
је позната радост хришћанског Ероса, та је радост и данас знана свакој правој љубави која значи позитивно сједињење а не тек негативно осећање“ (Берђајев 2001а: 228). Љубав према Богу је образац љубави којом треба волети људе. Таква љубав се рађа у дивљењу и усхићењу. Љубав почиње када човек почне да жуди за другим и настоји
гу да кажем да нисам волео децу, пре би се могло рећи да сам их волео. Јако сам се бринуо за
своје рођаке. Али, рађање сам увек видео као непријатељство према личности, оно ми је личило на распадање личности“ (Берђајев 1998: 69).
24 „Хришћанска братска љубав није апстрактно, безлично осећање у духу алтруизма
XIX века – то је радосна жудња слична заљубљености, и та је жудња по оном плотском у себи блиска брачној љубави; таква жудња има своју плотску страну јер води сједињењу човечанства у једном телу“ (Берђајев 2001а: 244).
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да изађе из самоће превладавајући егоистичко самозадовољство. Берђајев истиче да алтруистички морал, који нам модерни атеистички
хуманизам нуди уместо Христове љубави, неће бити у стању да превлада подвојеност међу људима, јер је то нека хладна и мртва љубав
– „стаклена“ љубав. Чисто људска љубав је безлична и не ствара ништа, а Христова љубав је осећање личности и мистичко прожимање
међу личностима. Једино Христова љубав изједначује људе као браћу
и сестре у Оцу Небескоме.
Из хришћанства нису настали само монашки аскетизам у којем
се негира пол и љубав и родовска породица која је нешто туђе духу
Христовог учења него, такође, и романтизам и витешки култ Дивне
Даме у чијој љубави према прекрасној Дјеви Марији дише свет небеске Афродите где проговара личност са својом натприродном суштином. Често се заборавља да је средњовековни религиозни живот био
испуњен чулном лепотом и прожет еросом. Берђајев сматра да је романтизам незамислив пре хришћанства, иако се условно говори и о
романтизму који је постојао при крају античког периода. Романтизам
чува лично начело пола и љубави и израз је чежње за индивидуалном
бесмртношћу. Значај романтизма је огроман, јер је одбацио безлично,
природно и родовско потврђивање плоти у љубави, а и аскетизам који је одбацивао све плотско и земаљско. Нову религиозну свест, која гради ново учење о љубави, треба да инспирише романтизам који
није робовао времену и представља својеврсно окретање вечности и
вечну тежњу за достојанством људске личности. Међутим, у романтизму, који је предосећање и слутња изражена у чежњи, још увек нема правог мистичког реализма и треба начинити корак напред од романтизма. Још није наступило време остварења нове божанске љубави у свету и има још много тога што нам још није откривено.
Драматични карактер љубави узрокује никад до краја превазиђена отуђеност жене и мушкарца. Берђајев истиче да се жена и мушкарац потпуно различито односе према љубави. Жена је биће устројено сасвим другачије од мушкарца. Она је много више природа од мушкарца. Жена је првенствено – носилац полне стихије. У полности
мушкарац има мањи значај од жене. Код мушкарца је пол много диференциранији. Дубоко је различит мушки и женски однос према љубави: „Жена често бива генијална у љубави, њен однос према љубави је
универзалан, она улаже у љубав сву пуноћу своје природе и сва своја
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надања повезује са љубављу. У љубави мушкарац пре бива талентован него генијалан, његов однос према љубави није универзалан, већ
диференциран, он не улаже целог себе у љубав и не зависи потпуно
од ње“ (Берђајев 2001б: 175). На темељу одвојености мушког и женског настаје безнадежна трагедија љубави.25 Мушкарац воли и тражи у жени лепоту, али та лепота за мушкарца остаје спољашња, јер је
он не прихвата у себе и не укључује у своју природу. Зато је жену тако тешко волети вечном љубављу. Мушкарац хоће да се преда лепоти која се налази изван њега. Обоготворење се налази у основи култа
мушке љубави, а жена ретко представља тај лик лепоте који се може
обоготворити. Због те неупоредивости женског лика са лепотом вечите женствености љубав доноси мушкарцу болно разочарање. Виши и
мистични смисао љубави није у обоготворењу и клањању жени као
спољашњој лепоти већ у суделовању у женствености, односно у стапању мушке и женске природе у лик и подобије Божије – у андрогина. У стваралачком чину више љубави женска и мушка природа престају да буду страшно туђе и непријатељске једна другој.
Са отуђеношћу између мушкарца и жене26 повезана је борба за
еманципацију жена у којој има много истине као и у свакој борби за
25 Љубомора неретко узрокује трагедију љубави. Берђајев је сматрао да је љубомора
најодвратније осећање које је ропско и поробљивачко. У љубомори постоји инстинкт власништва и владавине у стању понижавања другога. Љубомора нема везе са човековом слободом и представља тиранију једног човека над другим. Потребно је прекинути са идеализацијом љубоморе признавајући право на љубав и негирајући право на љубомору. Берђајев наводи пример философа Николаја Чернишевског који је био атеиста и нихилиста, али је био
један од најбољих руских људи који се са дирљивом и необичном љубављу односио према својој жени. Његова писма супрузи са робије, на којој је провео деветнаест година, представљају документ љубави који се ретко среће у људском животу: „Он је поседовао слободну љубав и слободну верност према својој жени. Тај нихилиста и утилитариста је поседовао прави култ вечите женствености, који је био усмерен према конкретној жени, ерос не апстрактан, већ конкретан. И, Чернишевски се усудио да устане против љубоморе, која је толико повезана са љубављу еротском“ (Берђајев 1998: 68). Човечност Чернишевског у његовом
залагању за слободу људских осећања представља пример пред којим требају да се постиде
и на који треба да се угледају многи људи који себе сматрају хришћанима.
26 Берђајев примећује да у љубави-пријатељству нема те страшне отуђености и изузетне привлачности објекта каква постоји у полној љубави: „У пријатељству нема ове поларности, која привлачи супротне елементе, и нема тако необичног споја љубави и мржње. Пријатељство није тако повезано са самим темељима личности, са најцеловитијим ликом и подобијем Божјим у човеку. Пријатељство испуњава живот личности позитивним садржајем, али
не дотиче бит личности. Полност је разливена по читавом човеку, пријатељство је само његов део, само душевна функција. Али у правом, суштинском пријатељству постоји еротични елемент – постоји ако не директна, онда посредна веза са полом. Енергија пола, енерги-
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ослобођење од ропства. Берђајев сматра да је оправдана борба жена
за ослобођењем од мужевљеве власти, као и од репресивне власти породице која највише погађа жену. Жена треба да буде економски независна и непотчињена мужу, нека се бори против породичног ропства
у родовском систему где се њена улога своди на рађање деце и нека
њена права не буду ничим ограничена. Међутим, борба за еманципацију жена онако како се данас води има и своје наличје, јер у том покрету има и лажних тенденција које угрожавају узвишене идеје о божанственом Еросу и лепотама небеске Афродите. Покрет за еманципацију жена полази од погрешне претпоставке да је мушкарац целовит човек и да он није никаква половина индивидуалности и да, следствено томе, треба бити мушкарац да би се постало човек у правом
смислу. Отуда решење женског проблема иде за тим да жена у свему
опонаша мушкарца у уверењу да ће тако постати потпуна индивидуалност. Личити на мушкарца, постати нека врста мушкарца другог реда и одрећи се женствености је идеал жена које су најнапреднији борци у покрету за еманципацију. На тај начин се понижава достојанство
жене и компромитује њена улога у свету. На жену се гледа као на слабо биће склоно прихватању ропства, јер се само мушкост признаје
као нешто нормално људско и жени преостаје једино да опонаша мушкарца.27 Ту се губи стварни лик вечне женствености, нестаје лепота
и прихватају се мушки пороци који се проглашавају за људске врлине. Међутим, жена није биће ниже од мушкарца и њене способности
треба да дођу до изражаја у женској сфери: „Позвање жене се састоји у томе да конкретно оваплоти женственост у свету као једну страну божанске природе, и да тако помогне да свет стигне у стање хармоније и љубави, лепоте и слободе. То је позвање исто тако значајно као
ја жудње за сједињавањем може бити усмерена и на пријатељство, као и на било који стваралачки чин. И само је оно пријатељство у коме постоји напон полне енергије, енергије сваког
сједињавања, испуњено највишим смислом. Тајна пола је тајна стваралачког недостатка, сиромаштва које рађа обиље. Пријатељство није потпуна већ парцијална љубав, оно не садржи
коначну тајну двоје, али може да јој се приближи. У пријатељству нема сједињавања двоје у
јединствено тело (не само у смислу сексуалног чина, већ и у другом, вишем смислу), постоји
само додир. Зато пријатељство заузима висок ниво у хијерархији бића оних који се сједињују, али не највиши и последњи. Али и у љубави-пријатељству мора да постоји еротично досезање до непоновљиве тајне вољеног, тачније, одсликавање једне личности у другој и њихово најдубље разумевање“ (Берђајев 2001б: 177).
27 Берђајев и у супротном настојању да се мушкарац претвори у жену види кризу која
говори о лажном и наопаком схватању личности.
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и позвање мушкарца. Жена треба да буде уметничка творевина, један пример Божјег стваралаштва, она мора бити снага која надахњује
стваралаштво мушкарца“ (Берђајев 2001а: 236). Част и достојанство
жене се огледају у чувању оригиналне силе женствености. Таква част
је исто што и мушка част. Постоје тајне које се откривају само женама и само преко њих мушкарац може бити посвећен у неке од тих тајни. Без женствености живот би се претворио у мртви механизам, јер
бесполно је увек немоћно и без дара. Равноправност мушкарца и жене мора бити пропорционална као једнакост двеју својеврсних вредности. Жена је оправдано затражила да постане личност, али целовите људске личности још увек не може бити, јер пол још није превазиђен. Од решења проблема пола, од судбине раздвојених половина зависи судбина личности која не може бити решена с оне стране проблема љубави. Пред нама је и даље древна моћ родовске породице која је гробница људске личности, а пред нама је и нова и велика снага
покрета за еманципацију жена који деформише и саму идеју личности тако што затворених очију пролази мимо проблема пола и љубави. Идеја женске еманципације се до сада заснивала на дубоком непријатељству полова и на зависти и имитацији: „Механичким подражавањем, из зависти и мржње жена присваја мушке особине и постаје духовни и физички хермафродит, тј. карикатура, псеудо биће. Непријатељство полова, завист, конкуренција и подражавање су супротни тајни сједињавања. Женска еманципација се, наравно, јавља као
симптом кризе рода, расцепа у полности и она је боља од лицемерне
принуде у старој породици, али у њој нема новог човека и новог живота, темељи су јој трошни“ (Берђајев 2001б: 162). У женском еманципаторском покрету нема андрогинске лепоте и ту се најмање може
тражити андрогинска тајна сједињавања. Пол је неопходно видети на
нов начин како би се могла остварити пуна људска индивидуалност.
Цео човеков еротски живот састоји се од конфликата који се у
објективизираном свету не могу превладати. Човека муче конфликти
између несвесног полног живота и цензуре друштва. Ти конфликти су
и сексуални, повезани са полом, и еротски, повезани са љубављу. Ови
конфликти сежу у метафизичку дубину људског постојања: „Полност
у земаљском, људском живљењу већ значи избаченост, објективацију,
екстериоризацију и располућеност целовитог људског бића. Полност
кроз моћну несвесну привлачност прикива човека за свет објеката у
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којем царује детерминизам, нужност одређености не изнутра него споља, од објективисане људске природе. У томе је тајна полности“ (Берђајев 2001в: 196). Полност је оно што је безлично у човеку, владавина општег и родног. Лична може да буде само љубав. Лична није сексуалност, него еротика. Човек проживљава конфликт између своје полности и личности, јер полност у својим испољавањима посеже на достојанство личности. Отуда стид од пола који расте са растом личности и личне свести. Човека поробљава и природа и друштво. Дезорганизовани пол, који је предат владавини природних нагона, може да доведе до пропасти личности. Друштвено организовани пол, који је потчињен ограничењима и цензури, ствара нове облике ропства.
Када је у питању однос љубави и слободе, Берђајев истиче да љубав може бити и највећа слобода и највеће ропство које може бити успостављено породицом и разним другим облицима социјалне организације: „Никакве друге љубави осим слободне не може да буде; принудна, споља детерминисана љубав је бесмислена фраза. Потребно је
одрицати не слободу љубави, него ропство љубави. Љубав може да буде највеће ропство. Ово ропство се рађа услед еротске илузије“ (Берђајев 2001в: 192). Љубав може да се реализује и у таквом социјалном
облику какав је брак и породица, али треба знати да је брак без љубави неморалан.28 Берђајев разликује два типа љубави: љубав-ерос и љубав-самилост. Сви типови љубави могу се претворити у ропство за човека. Ако љубав-ерос није сједињена са љубављу-милосрђем, она постаје поробљивачка.29 Ако се љубав-ерос не споји с љубављу-мило28 Берђајев се критички односио према идеји која је у основи познатог романа Лава
Толстоја Ана Карењина: „Увек сам сматрао за преступну не љубав Ане и Вронског, већ брачне односе Ане и Карењина. Чинило ми се површним и спољним већ и само постављање питања о разводу. Право питање се не састоји у праву на развод, већ у обавези развода када нестане љубав. Неморално је настављање брака када нема љубави, јер само љубав може све да
оправда, љубав-ерос и љубав-сажаљење. Питање о деци је сасвим друго питање и јако је, разуме се, важно. Када се, међутим, родитељи међусобно не воле, то се јако лоше одражава на
деци. Знам да ће моје гледиште бити проглашено за социјално опасно. Драго ми је, међутим,
због тога. Ако је социјализација привреде пожељна и правична, онда социјализација самог
човека, која се одигравала током целе историје, представља извор ропства и духовно је реакционарна. Најважније је да не прихватам категорију опасности. Опасност уопште није лоша
ствар, човек мора да пролази кроз опасности.“ (Берђајев 1998: 67-68).
29 Према Берђајеву, Достојевски у свом стваралаштву не приказује позитивну еротску љубав, али он веома много пружа за истраживање трагичне природе љубави. У романима Фјодора Достојевског описују се углавном два типа љубави: љубав-сладострашће и љубав-милосрђе. Посебно психолошки детаљно Достојевски описује сладострашће које када
постаје само себи циљ доводи не само до разврата, него и до распада личности у којима се
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срђем, онда ће њени резултати бити рушилачки и болни. У еросу самом по себи постоји окрутност, он треба да се ублажи самилошћу caritas: „Однос према другом човеку не може да буде искључиво еротско-узлазећи нити искључиво унижавајући, нужно је сједињење једног и другог. Искључиво еротска љубав садржи у себи демонски и рушилачки елеменат, искључиво каритативна, унижавајућа, силазна љубав садржи у себи елеменат понижавајући за достојанство другог човека. У овоме је сложеност проблема љубави и њеног односа према
личности“ (Берђајев 2001в: 47-48). Еротска љубав која не познаје сажаљење и милосрђе кида човека. У потпуности одвајати хришћанску
љубав од елемената сажаљења и сапатње и признати је за искључиво еротску дубоко је изопачење хришћанства и саблазан. Исто такво
изопачење хришћанства представља и афирмисање искључиво духовне љубави и њено одвајање од душевне привезаности за створење као
конкретно биће.
Љубав и смрт су најзначајније појаве људског живота и сви људи имају искуство љубави и смрти. Љубав побеђује смрт, она је јача
од смрти, али истовремено она води ка смрти и ставља човека на ивицу смрти: „То је парадокс људског постојања: љубав је тежња ка потпуности, и у њој је жалац смрти, љубав је борба за бесмртност, и ерос
је смртоносан. Сивило света објеката отупљује оштрину теме о вези
љубави и смрти. Љубав, персоналистичка љубав, окренута је личној
бесмртности, не уплиће се у свакодневницу објективисанога света,
тај свет је изопачује и тиме ставља на ивицу смрти, ако се смрт схвати у ширем смислу од физичке смрти. Љубав вуче у пропаст Тристана и Изолду, Ромеа и Ђулијету. Платонска љубав се показује трагично безизлазном“ (Берђајев 2001в: 191). Ужас који прати љубав у истољубав-сладострашће смењује егоистичком усамљеношћу и неспособности да се пронађе пут
ка другом. Сладострашће које је сачувало своју целовитост је оправдано, јер оно улази у љубав као њен неодстрањиви део. Међутим, расцепљено сладострашће које је изгубило своју
целовитост је разврат: „Личност је повезана са љубављу, али са оном љубављу која је усмерена на сједињење са оним другим. Када се стихија љубави затвори у ‘ја’ из тога се рађа разврат и укидање личности. Отворени понор саосећања – тог другог пола љубави – не спасава личност и не избављује је од демона сладострашћа, јер се и у саосећању може појавити
занос сладострашћа, и оно не мора да буде пут према другом и сједињење с њим. И у сладострашћу и у саосећању постоји вечно начело стихије без које је љубав немогућа. И страст и
сажаљење према вољеном бићу једнако су оправдани и на свом месту. Али те стихије морају бити обасјане сагледавањем лика свога другога у Богу, сједињењем у Богу са тим другим.
Само је то права љубав“ (Берђајев 2001г: 238).
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рији света је двојак: ужас кињења којима се она подвргава од стране
друштва и њен унутрашњи ужас. Друштвена свакодневница обезвређује љубав и одриче право љубави као животне напетости и екстатичности која није погодна за социјални поредак. Социјална свакодневница одриче слободу љубави и сматра је неморалном и уколико религија одриче слободу љубави она се налази у власти социјалне свакодневнице чија наређења испуњава. Дубока веза између љубави и смрти
не може бити примећена од друштва. Непотребно је одрећи се љубави
у име социјалне и религијске дужности, јер је то ропски захтев. Друштво је неспособно да запази појаву љубави и увек говори о нечем
другом. Одрећи се љубави је могуће само у име друге врсте љубави
– у име слободе и у име сажаљења. Смисао љубави може бити само
лични, он не може бити социјални и за друштво остаје скривен. Социјални ужас друштва може бити, ако не сасвим превладан, сигурно
сведен на минимум. Међутим, метафизички ужас љубави у овом свету је непревладив, јер у љубави постоји нешто смртоносно: „Метафизички ужас љубави није само у томе што је у свету тако много неузвраћене љубави, он чак није ни у томе што је тако много неузвраћене
љубави која и не може бити узвраћена (то је далеко мучније), не, он
је унутар саме узвраћене, такозване срећне љубави. То је повезано с
тајном личности, с дубоким разликовањем женске и мушке природе,
с нескладом између изворног надахнућа љубави и њене реализације у
свакодневном животу, с њеном тајанственом везом са смрћу“ (Берђајев 2001в: 198). Права љубав, која је увек била редак цвет, пада у агонију и нестаје из овог света. Драма љубави достизала је пун интензитет само онда кад је наилазила на препреке, а сад је све постало лако,
али зато мање интензивно и значајно. Љубав, као и слобода, претпоставља препреке и борбу и без духовних напрезања она лако постаје
без садржаја. Неопходна су два процеса у овој борби: „прво, неопходно је спољашње ослобађање од угњетавања и робовања друштву и ауторитарног поимања породице и, друго, неопходна је унутарња аскеза без које човек постаје роб самог себе и своје ниже природе“ (Берђајев 2001в: 199). Љубав не поробљава само онда када је слободна.
Христос је Божански Ерос који се оваплотио у човечанству.30 Он
је извор сваке љубави и божанска веза која спаја све раздвојене де30 „Мушки пол је почаствован у личности Господа нашега Исуса Христа а женска
природа се уздигла у достојанству Мајке Божије, у личности Богородице. Бог је почастио му-
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лове света. Према Берђајеву, постоје три типа љубави: „прво, Ерос у
дословном смислу речи, што значи индивидуални сексуални избор,
и сједињење мушког и женског у једном конкретном облику који је
одредио сам Бог. Друго, мистична жудња према ближњем, према свом
брату или према својој сестри у Христу, која се завршава радосним
сједињењем у богочовечанском телу. Треће, осећање личности сваког
бића, чак и оног далеког бића, осећање личности чак и свога непријатеља и поштовање Божјег лика у њему – поштовање према свакој личности која не би смела да буде претворена у средство. Сва три степена
љубави су само конкретизација и индивидуализација јединствене љубави према Богу, према божанској природи која се налази у сваком бићу; само у име такве љубави је могуће борити се за васељенско братство међу људима и за сједињење сваке твари у љубави. И у вољеној
жени, и у брату по духу, и у сваком људском бићу које волимо, ми волимо лик Јединог, Вечног, Највољенијег“ (Берђајев 2001а: 243-244).
Наведена три степена љубави су лестве које воде Богу и пут који
води стапању са душом света. Највиши од њих је први степен љубави,
односно индивидуални сексуални избор и сједињење и он обухвата
шку природу чињеницом да се обукао у њу. Женску природу је почастио тиме што се родио
из ње“ (Хаџиниколау 2014: 127). Еминентни православни теолог и научник митрополит Николаос Хаџиниколау сматра да је конвергентан ерминевтички став светих отаца Цркве по питању стварања човека да је Божији план био такав да Он не би створио оба пола да се човеков грехопад није догодио. Божији почетни став и деловање указују да би створио само Адама. Предзнајући човеков пад у грех Бог и пре њега ствара два пола „да се човек не би сматрао жртвом предиктивне Божије способности а, са друге стране, да подржи предвиђено стање не као нешто страно, већ по нечему познато, али ипак изгубљено. Штавише, Бог, стварајући човека самог, без пола, почаствованог нетрулежношћу и бесмртношћу и размножавањем попут анђела, указао је и на то каквог би Он човека желео. На овај начин јасно је указао на човеково предодређење“ (Хаџиниколау 2014: 124-125). Стога постојање пола и сексуалности код човека представља по превасходству последицу првобитног греха и подсетник
на смрт. Есхатолошка перспектива полова представља повратак у стање првог Адама: „Препадни Адам је створен у стању, односно као ‘способан да не греши’ са перспективом да постане ‘неспособан да греши’. У почетку љубави Божије био је више налик на анђеле... Након
пада човекова понижена биолошка ипостас наликује више оној животињској, док га самовласност поставља најсроднијим анђелима. Главна борба сваког хришћанина је борба за ‘уобличавање старе лепоте’, за повратак у првостворену славу првог Адама. Ова борба пролази
кроз ослобађање од карактеристика телесности пола... Због тога наша Црква премудро ставља врлине честитости, чистоте и уздржања на лествици врлина тако високо, и усмерава пажњу сваког верника ка потреби да се превазиђу сексуалне страсти“ (Хаџиниколау 2014: 130131). Есхатолошка перспектива за хришћане представља повратак у стање Адама пре грехопада када ће људи стећи надвременско тело вечног васкрсења без назнака полова и без карактеристика греховног пада.
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све остале као своје саставне делове. То је екстатична блажена љубав,
која је најчешћи пример љубавне жудње за сједињењем. Та љубав, која је тајна двају бића, јесте тајна брака.31 Највиши степен љубави није
у асексуалној љубави која је лишена плотског и сведена на пуку обавезу и моралистичку апстракцију, јер он подразумева постојање мистичке сензибилности у непосредној радости додира и љубавног сједињења. Љубав је снага која преображава свет и ослобађа га од утвара труљења и изопачености: „Снага љубави чини да и у лицу покривеном лепром видимо нешто што је преображено новом светлошћу –
снага љубави чини да и у таквом лицу сагледамо чисти лик тог бића у
Богу. Снага љубави ће скинути лепру с лица читавога света“ (Берђајев 2001а: 245). Смисао љубави је увек у персонификацији и идеализацији. На свом врхунцу љубав је увек виђење лица вољеног у Богу.
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THE PROBLEM OF GENDER AND LOVE IN THE
CHRISTIAN PHILOSOPHY OF NIKOLAI BERDYAEV
Summary
This paper presents the philosophy of gender and love of a famous Russian religious thinker Nikolai Berdyaev. Although Berdyaev experienced an contemplated about
the problems connected to gender and love deeply, very little attention has been paid to
this area of his prolific and versatile heritage. The topic of gender and love was present
at all stages of Berdyaev’s creativity. All this indicates that Berdyaev’s philosophy of love
is not something accidental and incidental but something very important and serious as
part of his overall worldview inspired by Christianity. According to Berdyaev, until now,
Christianity has allowed only asceticism or family as adaptation to the consequences of
sin, but has not yet found a new transformed gender which presents one of the most important objectives of the contemporary religious consciousness. Nowadays, we feel a
strong need for the rebirth of our understanding of gender and love issues. Introduction
to Nikolai Berdyaev’s philosophy of gender and love can contribute greatly to that.
Keywords: Berdyaev, Gender, Love, Ерос, Androgyn
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Želimir Vukašinović1

AUTORITET LJUBAVI I SPOZNAJA
ISTINE PREOKRETA
Rezime
Izlaganjem će se, polazeći od Andrićeve pripovjetke „Pismo iz 1920. godine“, razmotriti porijeklo i snaga mržnje u kontekstu Deridinog pojma „varvarstva blizine“ i Ničeove interpretacije nihilizma, a da bi se ukazalo na mogućnost egzistencijalnog preokreta koji se uspostavlja preko ljubavi koja zadobija oblik znanja. Jedino je taj vid promjene
autentičan, jer je, kako je ovdje namjera pokazati, zasnovan u slobodnoj volji egzistencije. Spoznaja istine preokreta je bit svjedočanstva koje se saopštava kroz istoriju duhovnosti, a kojom se, i kroz razumijevanje pojma religije, istina ljubavi uspostavlja kao autoritet na kome se zasniva čovjekov opstanak.
Ključne riječi: nihilizam, mržnja, preokret, volja, znanje, ljubav.

Moje izlaganje je, polazeći od Andrićeve pripovjetke „Pismo iz 1920.
godine“ (v. Andrić, 1963: 208-227), pokušaj da se razumije porijeklo mržnje, i to u kontekstu, prvotno, Deridinog pojma „varvarstva blizine“, a
onda i Ničeove interpretacije nihilizma. Namjera je, iz tih osnova, ukazati
na mogućnost egzistencijalnog preokreta koji se uspostavlja preko ljubavi
koja, ishodeći u dijalektici2, zadobija oblik znanja. Jedino je taj vid čovjekove promjene autentičan, kroz ljubav koja je znanje, jer je, kao činjenica
samosvijesti, zasnovan u slobodnoj volji egzistencije. Uostalom, spoznaja
istine preokreta je bit svjedočanstva koje se saopštava kroz istoriju duhovnosti, a kojom se, i kroz razumijevanje pojma religije, istina ljubavi uspostavlja kao autoritet na kome se zasniva čovjekov opstanak.
Ovdje izdvojeni dijelovi iz Andrićeve pripovjetke su polazište iz koga ću, u kontekstu regionalne istorije, razmotriti zahtjevnu i, po svemu na1 Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, zelimir@fil.bg.ac.rs
2 Pojam dijalektike (грч. dialektike), nužno je to ovdje precizirati, razumijevam u kontekstu Platonovog pojašnjenja u sedmoj knjizi Države: „Dijalektički metod je jedini... koji se ne drži
hipoteza, nego ide pravo prema početku da bi utvrdio kakav je on, a oko duše, zakopano u varvarsko blato, nežno izvlači na površinu i uzdiže ga, pri čemu su mu, kao pomoćnice i vodilje, potrebne veštine koje smo... po navici često nazivali naukama... (Platon, 1993: 227)
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šem iskustvu, bitnu temu koja nas je i danas, izvjesno je, s razlogom, okupila. Uostalom, imajući u vidu istorijsku zbilju regiona, postavlja se pitanje da li je ljepota, čije je osnovno svojstvo razlika a najcjelovitiji oblik
mir, nakon svega proživljenog, u stvarnosti, uopšte moguća? U tom kontekstu razumijem i Stendalovu upućenost na razumijevanje ljubavi: „Pokušavam da proniknem u ovu strast čiji svi iskreni razvoji imaju karakter
ljepote“ (Stendal, 2014: 23). Pitanje o ljubavi je, imajući navedeno u vidu,
postavljeno kao pitanje o onome što je egzistencijalno najstvarnije unutar svakodnevne stvarnosti koja je, bez saznanja istine ljubavi, platonistički govorim, više sjenka nego onaj život koji je uistinu, za čovjeka, dostojan življenja. Izdvajam, dakle, dijelove iz Andrićeve pripovjetke „Pismo iz
1920. godine“, a koje uzimam za svoj orijentir u daljoj interpretaciji:
„A kad bih ipak morao jednom riječju da kažem šta je to što me goni iz Bosne, ja bih rekao: mržnja… Vidiš, ima nešto što bi ljudi iz Bosne,
...morali da uvide, da ne gube nikad iz vida: Bosna je zemlja mržnje i straha. Ali da ostavimo po strani strah koji je samo korelativ te mržnje, njen
prirodni odjek, i da govorimo o mržnji... stvar je baš u tome da bi to trebalo uočiti, analizirati… Jer, fatalna karakteristika te mržnje i jeste u tome što
bosanski čovek nije svestan mržnje koja živi u njemu, što zazire od njenog
analiziranja i mrzi svakog ko pokuša da to učini… Ja znam da mržnja, kao
i gnev, ima svoju funkciju u razvitku društva, jer mržnja daje snagu, a gnev
izaziva pokret… A kad te bujice splasnu i nestanu, ostaje mesto za slobodu, za stvaranje boljeg života… Ali ovo što sam gledao u Bosni, to je nešto drugo. To je mržnja… koja nastupa kao samostalna snaga, koja sama
u sebi nalazi svoju svrhu… koja, kao rak u organizmu, izjeda sve oko sebe... ona je oruđe nagona za samouništenjem… Između vaših ljubavi i vaše mržnje odnos je isti kao između vaših visokih planina… i težih nevidljivih geoloških naslaga na kojima one počivaju… Nesreća je baš u tome što
i ne slutite koliko mržnje ima u vašim ljubavima… Oni koji veruju i vole
– smrtno mrze one koji ne veruju ili one koje drugačije veruju i drugo vole. I, na žalost, često se glavni deo njihove vere i njihove ljubavi troši u toj
mržnji… Tako vaša ljubav ne traži mnogo dela, a vaša mržnja prelazi vrlo
lako na delo.“ (Andrić, 1963: 219, 220, 221, 222, 223)
Upravo nasilje kao djelatni izraz mržnje koja je sebi svrha, poprimajući oblik rata, upućuje na činjenicu da je regionalna kultura napustila svoj
metafizički temelj ukoliko se u zapadnoj metafizici, ničeanski govoreći u
platonizmu, ikada i temeljila. Takva, van-metafizička zbilja je osnov istori-
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je koja je opredjeljena na sablasni zavjet sa mrtvima3, a ne na istinu čistoga
Duha koji je sama supstancija života i, utoliko, ima katartičko, pročišćujuće dejstvo. Sa jedne strane dakle, religijski fatalizam ispoljen kroz „varvarstvo blizine“, i, sa druge strane, hiper aktivizam lišen ideje, stvaraju šizofrenu kulturu u kojoj prevladava vlasnički odnos prema religiji, jeziku
i zemlji. Teritorijalizam i različiti oblici nacionalne ekonomije su refleksne posljedice istorijski nasljeđenog straha od drugog. Ovaj strah nas uvijek vraća u prvobitno žarište, u ono što je radikalno primitivno, u „varvarstvo blizine“, jednako u vjeru odvojenu od svake sumnje i ispoljenu kroz
nasilje prema bližnjima i nemoć da se bliskost kao ljepota živi. „Varvarstvo blizine“ je, po Deridi, fenomen koji nas suočava sa „zločinima začetim među ljudima koji se poznaju“ (Derida, 2001: 164) i, smatram, da nas,
kroz svaku buduću istoriju, vezuju za opsesivno stanje opraštanja i ideologije pomirenja koje sprovode oni koji su prethodno, čak sa entuzijazmom,
učestvovali u nasilju.
„Ali da bi se zlo pojavilo, 'radikalno zlo' i čak možda i gore od toga,
neoprostivo zlo, jedino koje i čini da se pojavi pitanje o oproštaju, trebalo bi da, u najintimnijem te intimnosti, apsolutna mržnja stigne da prekine
mir. To razarajuće neprijateljstvo ne može a da ne cilja na ono što Levinas
naziva 'licem' potpuno drugog, drugog srodnog, najbližeg bližnjeg, na primer između Bošnjaka i Srba, unutar istog kvarta, u istoj kući, nekada i u
samoj porodici... Da li bi trebalo zaceljivati rane u procesu pomirenja? Ili
pak otvoriti mesto za neki novi mir, bez zaborava, bez amnestije, bez stapanja ili mešanja? Naravno, niko ne bi trebalo da se usudi da se učtivo zameri imperativu pomirenja. Svakako vredi okončati sa zločinima i rasturanjima. Ali još jednom, verujem da sam napravio razliku između oproštaja
i procesa pomirenja, tog ponovnog uspostavljanja zdravlja i 'normalnosti',
toliko neophodne i poželjne koliko bi ona mogla da izgleda kroz amneziju,
3 „Zaista je riječ o prizivanju (beschwören) duhova kao utvara gestoj jednog pozitivnog
zaklinjanja koji se kune na poziv, a ne na spriječavanje... Zavjera se ne karakteriše i ne određuje izvjesnom anksioznošću kao nekim dodatkom (na što bi upućivao prilog ängstlich), ona je posvećena
strahu jer upravo to i jeste. Zavjera je tjeskoba čim priziva smrt da bi se povratio život i da bi zaživjelo nešto novo, da bi se ostvarilo ono što još nikada nije bilo prisutno (noch nicht Dagewesens)...
Biti u vezi i razjasniti se, bez sigurnosti i bez simetrije, sa utvarnošću... Utvara pritiska, ona misli,
intenzivira se, kondenzuje se čak unutar života, najjedinstvenijeg života (ili, ako se više voli, individualnog). Taj život više nema niti smije više imati, ukoliko se živi, čistog samoidentiteta ni osigurane unutrašnjosti. To je ono što bi sve filozofije života, štaviše živog i stvarnog individuuma, morale dobro odvagnuti.“ (Derida, 2004: 124, 125)

210

Želimir Vukašinović

kroz 'rad na žalosti', itd. 'Okončani' oproštaj nije oproštaj, to je samo politička strategija ili psihoterapijska ekonomija.“ (Derida, 2001: 164, 165)
Aktivizam, i o tome je ovdje riječ, lišen duhovne orijentisanosti vodi,
istorija to pokazuje, u tragizam koji se potom, sa svim svojim posljedicama, čini prihvatljivim za živjeti jedino preko oprosta onima koji djelujući,
očigledno, u svoje vrijeme nisu znali šta rade. I po tome biva jasno da je
paganski habitus savremenog društva u regionu ukorijenjen u čovjeku čija
ćud nije, imam u vidu ranije naznačeno Platonovo pojašnjenje, dijalektički vaspitavana. To znači i da je moć ljubavi ostala izvan spoznaje na kojoj
se zasniva istinska zajednica i autentičan egzistencijalni odnos prema životu i smrti4. Strah od smrti se može, i po Ničeu i po Andriću, izjednačiti
sa strahom od života, a strah je, kao takav, po izdvojenom uvodnom citatu,
korelativ mržnje5, ujedno izraz pesimizma koji, i preko rezignacije, odbacivanja života, vodi u nihilizam. Pesimizam je, Niče daje naznaku u prvoj
knjizi Volje za moć (Niče, 1991: 70), simptom a ne problem. Zato se i treba preimenovati u nihilizam6. Propadanje duhovne snage se ispoljava kroz
osvetoljubivost prema životu, kao skrnavljenje svetog, kao uporno poricanje koje je sebi svrha - koje obezvređuje zato jer nema snagu da proizvodi vrijednosti. Istoriju nihilizma obilježava revanšizam opsjednut namirenjem. Crpljenje ljudskih snaga kroz istoriju nihilizma vodi slabljenju volje i osjećanje pripadanja koji se nasljeđuje kroz tradiciju straha od drugog.
Na koncu, neosvješćeni strah od smrti (konkretizovan i kroz neprekidnu
4 Autentičnost egzistencije se uspostavlja i kroz razumijevanje Daseina-a kao bivstvovanja pri smrti. Bijeg, kao u svakodnevno tako i u epohalno, u sebi nosi izmicanje od faktičkog, od
istine bivstvovanja, pa kao takvo razvija mehanizme održanja koji osujećuju interpretaciju smrti
kao jednog od osnovnih fenomena ljudskog bivstvovanja.Samo-razumijevanje čovjeka nalaže interpretaciju bivstvovanja pri smrti koja i vodi otvorenosti za smisao bivstvovanja, jednako slobodi
za (vlastitu) smrt. Preko razumijevanja vlastitog bivstvovanja pri smrti, egzistencija dokučuje svoju autentičnost, pa se i može reći da je cjelovitost tubivstvovanja neodvojiva od smrti. Smrt, dakle,
ne razgrađuje smisao (tu)bivstvovanja. Konačnost je bitno svojstvo Daseina, rađanje i smrt su činjenice na kojima se zasniva istoričnost tubivstvovanja. Strah od smrti bi, prema tome, bio izraz stanja neautentične egzistencije. (v. Hajdeger, 1988: 268-304)
5 Strah, za razliku od anksioznosti (strepnja pred neodređenim), uvijek upućuje na odnos
prema nečemu konkretnom, kao i mržnja.U tom kontekstu razumijevam i Deridino tumačenje
prirode „radikalnog zla“, tog „razarajućeg neprijateljstva koje cilja na ono što Levinas naziva 'licem' potpuno drugog, drugog srodnog, najbližeg bližnjeg...“ Vidljiva je, to hoću izdvojiti, srodnost
između straha i mržnje.
6 Treba naznačiti da nihilizam, po Ničeu, ima dva značenja: „a. Nihilizam kao znak povećane duhovne snage: aktivni nihilizam; b. Nihilizam kao znak propadanja i opadanja duhovne
snage: pasivni nihilizam.“ (v. Niče, 1991: 63) Ovdje sam, u namjeri da ukažem na odnos između
pesimizma i nihilizma, jednako straha i mržnje, imao u vidu stanje pasivnog nihilizma.
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prijetnju ratom) – a ne sloboda za život, postaje generativni princip koji
oblikuje društvenost u kojoj nema istinske zajednice. Uostalom, udruživanje ljudstva na osnovu straha od smrti mjera je društvenosti u kojoj čovjek
ne poznaje svoju vlastitost, a time se, odvojenošću naime od autentičnosti
egzistencije, otuđuje od supstancijalnog svojstva života7. Za samo-spoznaju koja je, izvjesno, život čovjekov, neophodna je dijalektika, a mišljenje,
koliko ima introspektivno usmjerenje, nije kolektivna djelatnost. Upravo
je zato neophodno za uvidjeti da je odnos, a ne fiksirana ideja - uvjerenje
ili uobrazilja, onaj otvoreni prostor u kome se sagledava autoritet ljubavi i spoznaje istina preokreta8 koja je, shvaćena i kao proces individuacije, smisao ljudskog bivstvovanja. Defiksiranje uvjerenja nužno vodi u traganje, vodi u razgradnju bezuslovne vjere koja je konstrukt straha, a strah
nužni korelativ mržnje. Jednako, premještanje boga u prazno mjesto, u odnos, vodi otkrivanju onoga što je sveto a zbiva se, kako od Sokrata vidimo,
kao dijalog, razgovor u ljubavi koji ima snagu da nas privede ljepoti, naime samo-spoznaji dobrog života. Okrenutost izučavanju i razumijevanju
ljubavi je, počevši od Sokrata, istorijski iskorak iz okupiranosti svakodnevnicom, iskorak u slobodno vrijeme, u introspekciju bez koje nema susreta niti sa vlastitošću niti sa drugim. Dijalektičkim iskorakom iz svakodnevnice, iz privida, zasniva se život koji je, za čovjeka, vrijedan življenja.
U toj se odluci uspostavlja osvješćeni život u kojoj ljubav ima autoritet, pa
je raz-govor način na koji se taj život, u razlici, konkretno živi i čuva. Mir
je, prema tome, rezultat ljubavi kao znanja i njegovo najveće dobro.
„Filozofija je uočavanje bivstvovanja, veliki mir. Ako istorija u celini
pokazuje čovekovu nesreću, kako se ona uvek u istim oblicima vraća kao
uvek ista, i velike varke sreće, istorija filozofije pokazuje kako čovek uočava tu situaciju i kako na nju reaguje... U tom smislu istorija filozofije pokazuje istoriju ljudske sreće, čovekova blaženstva; ne pokazuje istoriju datog
7 „Šta je moj život? Ono što se iznutra samo od sebe pokreće. Ono (međutim) što spolja biva pokrenuto, (to) ne živi. Ako mi, dakle, s njim živimo, onda moramo i iznutra u njemu sudjelovati, tako da ne delamo izvana; nego treba da budemo pokrenuti od onoga od čega živimo, to znači:
od njega. Mi (međutim) možemo i moramo iznutra da delamo po onom što je naše vlastito... mi
moramo da delamo iz našega vlastitog: onako kako Bog sve stvari čini iz svoga vlastitog i po sebi
samom, tako moramo i mi da delamo iz onog vlastitog koje jeste on u nama... sve su mi stvari jednako vlastite u njemu; pa ako treba da dospemo do tog vlasništva da bi nam sve stvari bile vlastite,
moramo njega da primimo iz svih stvari, ne u jednoj više nego u drugoj, jer je on jednak u svim stvarima.“ (Ekhart, 2015: 12, 13)
8 „Doista, onaj ko se oslobodio okova... i preokrenuo od senki prema prikazama i svetlosti,
onaj ko se penje iz podzemlja pećine gore prema suncu...“ (Platon, 1993: 226)
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lepog privida vitalne varke, već istoriju sreće moguće u unutrašnjem prevladavanju pojave. To je istorija kako je ta sreća postojala u velikim ljudima, u najnepristrasnijim, najslobodnijim ljudima, u Sokratu, Platonu, Budi, Lao Ceu, Plotinu, Kantu.“ (Jaspers, 2008: 19)
Ovdje, da rezimiram, govoreći o ljubavi, govorim o autoritetu odnosa, a sveto mislim kao vrijednosno, kao ono prema čemu se odnosimo s
pažnjom, njegom, obzirnošću, brigom... Ukoliko je, po Hajdegeru, briga
fundamentalna struktura Daseina-a9, onda je ljubav temelj na kome se zasniva opstanak ljudskog bivstvovanja, a njen put je, kako stoji u „Pismu
o humanizmu“ (v. Hajdeger, 2003: 317), put iscjeljenja bijesa u milost. Iz
tog temelja valja neprestano i iznova promišljati suštinu religije i svake
ljudske djelatnosti. Deridina etimološka re-interpretacija religije nas vodi
u tom pravcu: „Scrupule, oklevanje, neodlučnost, uzdržanost (dakle, stid,
poštovanje, stanka pred onim što treba da ostane sveto, svetiteljsko ili spaseno: neokrnjeno, imuno), to isto tako znači i religio... Sve u svemu religio jeste oklevanje koje zadržava, skrupula koja sprečava, a ne jedno osećanje koje rukovodi delovanjem, ili koje izaziva upražnjavanje obreda. Čini nam se da ovo značenje, prikazano u ranijoj upotrebi bez i trunke dvosmislenosti, nameće jedno jedino tumačenje za religio: ono koje daje Ciceron vezujući religio za legare.“ (Derida, 2001: 64, 65)
Legare se, vidno, korijeni u grčkoj riječi logos koja implicira ideju sabiranja, skupljanja (grč. legein). Dialogos, otud, ima sabornu snagu. Religio vezano za legare je, to hoću reći, izvorno logos koji, kao mišljenje i jezik, ima snagu sabiranja, dakle drži nas i čuva skupa. Skupljajuća suština
religije je, zaključujem, ono što je sveto.
Brižan odnos prema svetom se, i u ovom kontekstu, pokazuje kao
svojstvo čovjekovog razvoja kroz dijalektičko vaspitanje, a koje uključuje i opismenjavanje i stalno oplemenjivanje osjećajnosti kroz čitanje. Zato treba, mjerodavan je ovdje Hajdeger, a da bi se izbjeglo naslućivanje i
prepirka, u promišljanju same stvari pitati jezik ili mišljenjem je potrebno stupiti na put ka jeziku, odnosno ostvarenju suštine jezika kao dijaloga.
„Čovekovo biće utemeljava se u jeziku; ali jezik se istinski događa
tek u razgovoru. Ipak, razgovor nije samo način kako se ispunjava – jezik
9 „Bitak tubitka jest briga. Ona obuhvaća u sebi faktičnost (bačenost), egzistenciju (projekt)
i propadanje… Ličnost, koja kao takva treba položiti osnovu same sebe, nikada ne može postati
vlasnom nje, a ipak joj, egzistirajući, valja preuzeti to Biti-osnovom. Biti vlastitom bačenom osnovom jest Moći-biti, zato se ono tiče brige… On (tubitak) nikada nije egzistencijalno prije svoje osnove, nego vazda samo iz nje i kao ona.” (Hajdeger, 1988: 323)
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je bitan samo kao razgovor... Sam Helderlin kaže: 'Otkad jesmo razgovor i
možemo čuti jedni druge.' Sposobnost da čujemo nije tek posledica govorenja nekog s nekim, nego pre obrnuto: njegova pretpostavka... Umenje da
govorimo i umenje da čujemo jesu podjednako iskonska. Mi jesmo razgovor – a što znači: možemo čuti jedni druge. Jesmo razgovor, što u isti mah
uvek znači: jesmo jedan razgovor... Razgovor i njegovo jedinstvo nose naše postojanje... Jedan razgovor jesmo od vremena otkad 'vreme jeste'. Otkako je vreme nastalo i otkako je zaustavljeno – mi jesmo istorijski. Obe
– jedna razgovornost i istoričnost – podjednako su stare, pripadaju jedna
drugoj i jesu isto.“ (Hajdeger, 1982: 135, 136, 137)
Autoritet ljubavi i spoznaja smisla preokreta nam ispostavlja nalog
da razgovor bude područje svakog našeg odlučivanja, na početku, a ne na
kraju, svake naše buduće istorije. Razgradivši autoritet ljubavi svojim fiksacijama, imanentno strahom, obnavljamo istoriju kasnog pacifizma koja
se okreće razgovoru tek onda kada su svi resursi razgradnje, ali ne i revanšizma, potrošeni. Uostalom, tužno je i zastrašujuće, da region čija se raznolikost očitava u Bosni i Hercegovini, u svojoj istorijskoj poznosti, ignorišući snagu idealizma koju generišu Platonova ontologija i Hegelova fenomenologija Duha, nije prevladao pardoks primitivne vjere u moć rituala i okultnog, pa je, i u duhovnom smislu, u najboljem slučaju, naša kolektivna svijest ostala vezana za romantičarsko ili sentimentalističko-psihološko poimanje ljubavi... Gledajući istorijsku stvarnost kojom vlada odsustvo ljubavi koja je postala znanje da se živi mir10, Duh mora, kroz vrijeme, neprestano prolaziti golgotu da bi se dosegla ljepota. (v. Vukašinović,
2020: 47) Utoliko je mjerodavan, i u svojoj ironijskoj vitalnosti po začetak dijalektičkog vaspitanja ključan, Sokratov iskaz da zna da ništa ne zna,
osim da zna „nešto malo o erotskim stvarima“ (Platon, 1982: 17, 18). A
u tome se Sokrat, ipak, smatrao izvrsnim „u poređenju s bilo kojim čovekom koji je ranije živeo ili sada živi“. (Platon, 1982: 18) Eros koji je i čežnja za ljepotom, istinom i dobrom po sebi, jeste voditelj duše koji određuje svrhovitost dijaloga (v. Tadić, 1995: 89). Upravo je, i to hoću sugerisati,
odvajanje sokratike od retorike i polemike, sa Platonovim dijalozima, po10 Izdvajam dva fragmenta iz Ekhartovih propovjedi i izabranih traktata pod naslovom
Ljubav nas pretvara u ono što volimo, koji su mi, uz Platonove dijaloge, bili misaono polazište za
ovdje izloženo razumijevanje ljubavi: „Mi smo uzrok svih naših smetnji. Čuvaj se sama sebe, onda si se dobro sačuvao... Jer, ti si toliko u Bogu koliko si u miru, i toliko izvan Boga koliko si izvan
mira. Ako je nešto samo u Bogu, ono ima mir. Koliko u Bogu toliko u miru... Isto tako u Bogu nema ničega čega bi trebalo da se bojiš; sve što je u Bogu treba samo voleti.“ (Ekhart, 2015 14, 117)
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tom i Akademijom, početno i istorijski presudno kretanje ka ljubavi koja
izrasta u znanje: odvajanje kako od sofistike tako i od rasprava koja se vode u agori, pa onda, u krajnjem svom obliku života, odvajanje od svadljivosti u koju propada svakodnevno mišljenje, odnosno mnijenje. (v. Vukašinović, 2020: 48) U predgovoru Platonovoj Gozbi, Branko Pavlović piše:
„Za Sokrata, otkrivanje lepog nemoguće je postići na drugi način osim
kao otkrivenje misterije ljubavi, osim kao posvećivanje u tu misteriju. Takvo posvećivanje se ne može izvesti retorikom nego jedino dijalektikom,
koja se od retorike razlikuje upravo u tome što u sebi sadrži ljubav prema
istini, ljubav čije je ime filo-sofia (philo-sophia). Ova ljubav je jedina koja
zna za samu sebe, jedina koja je u ljudskom biću spoznala samu sebe zajedno sa spoznajom ljudskog bivstva. Dijalektika je methodos – put i način
ispitivanja koji smrtno ljudsko biće pronalazi kao izlaz iz tame neznanja,
ili kao izlaz iz sveta obmanjujuće percepcije i sa ovom saglasnih mnenja u
kojem je ljudska priroda nužnim načinom zatvorena.” (Platon, 1994: 15)
Zato je Platonov iskorak iz uobražavajućeg i običavajućeg, iz svakodnevno vjerujućeg, iz mnijenja i straha dakle, samjeren Sokratovim odnosom prema životu i smrti. Majeutika, ta vještina preporađanja čovjeka, jeste demonstracija moći ljubavi koja, izvan svakog romantizma i sentimentalizma, ima snagu da razgradi strah od drugog i da u drugome razgradi
strah od autoriteta. Sokrat je, evidentno, učenik ljubavi koji nas, i razgradnjom ideološkog poretka koji se nameće kao jedina stvarnost, vraća na temeljnije razumijevanje odnosa između ispitivanja, istraživanja i vjere. U
završnom dijelu knjige Islam, ateizam i modernost - neka bogohulna razmišljanja, Žižek, može se reći, provocira povratak na ovo, temeljnije, razumijevanje religije, a preko koga se može iznova uvidjeti odnos između
(slobodne) vjere i traganja (istraživanja). Sumnja je, kako Žižek apostrofira, imanentna autentičnoj religiji. Ona, međutim, ne spori postojanje Boga. Ta sumnja, naime, nije apstraktna, ona je konkretna, a odnosi se na naš
praktični angažman koji hoće da Boga učini stvarnim, da učini „da sam
Bog eks-zistira”. (v. Žižek, 2015: 111) Drugim riječima, nepromišljena
vjera, pragmatizam lišen sumnje, vodi nas u fatalizam. Iz navedenog slijedi da je zlo u istoriji uzrokovano ubraženim znanjem, jednako neznanjem
šta se čini. Uostalom, ovdje je riječ i o tome da se, čovjekovom povratkom smislu odnosa između slobodne vjere i istraživanja, Bog pronalazi u
sumnji... U bolu i najtežem, čuju se Hristove riječi „Oče, zašto si me napustio?“ Tim riječima, ostajem pri Žižekovom pozivanju na Čestertona (v.
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Žižek, 2015: 112), ulazimo u područje razumijevanje ljubavi koja poznaje muku nad kojom nema suda – i kad u njoj ima sumnje. Na koncu, ljubav koja zna samu sebe vodi slobodnoj vjeri koja, tražeći postojanost, oduvijek traga i, svjedočanstvom preporođenog čovjeka, pokazuje nepobitnu istinu preokreta.
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AUTORITY OF LOVE AND A COMPREHENSION
OF THE TRUTH OF OVERTURN
Summary
Based on Andrić's story „Letter from the Year 1920”, this paper tends to explore
the origin and destructive power of hate in the context of Derrida's perception of „barbarism of closeness” and Nietzsche's interpretation of nihilism. Consequently, it illuminates a possibility and necessity of an overturn enabled by knowledge which is re-discovered as the form of love. An experience of the truth of an existential change is a foundation of the knowledge that is mediated through the history of Spirit. Finally, an interpretation of the essence of religion provides a possibility of revealing the authority of love itself.
Keywords: nihilism, hatred, overturn, will, knowledge, love.
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Tanja Todorović1

EMPATIJA I LJUBAV – JEDNA
FENOMENOLOŠKA ANALIZA
Rezime
Autorka u radu ispituje mogućnosti za uspostavljanje analize empatije u okvirima
jedna transcedentalno-fenomenološke dimenzije. Vodeći se osnovnim razlikama u
načinima predstavljanja objekata na tragu Huserlove analize pokazaće se razlika između
simboličkog, slikovnog i perceptivnog odnosa prema objektu. Videćemo kako je fenomen
empatije moguće razumeti tek na temelju mogućnosti „pristupanja drugom“ i otvorenosti
drugog za komunikaciju. Ova je mogućnost posledica sličnosti egologijskih struktura
subjektivnosti u njihovoj univerzalnosti. Tako i sam fenomen ljubavi biva razmatran na
tragu analize subjektivnosti, te se pokazuju uslovi mogućnosti za razumevanje i definisanje
ovih pojmova u naučnom okviru.
Ključne reči; drugost, empatija, intersubjektivnost, ljubav, percepcija, subjektivnost

Uvod: empatija ili kako voleti „nevoljivo“?
Poznati psihoterapeut, Viktor Frankl, osnivač logoterapije, i čovek
koji je preživeo Aušvic daje savet kako živeti u svetu koji je u krizi i u kome se čini da su ljudi svedeni na najniže instikte, te da je čovek čoveku u
društvenom i političkom aspektu vuk. On je pokazao da i u najtežim životnim situacijama osoba ima mogućnost da pronađe smisao života koji
će mu pomoći da održi pozitivan stav prema svetu, i da je potreba za traženjem smisla bolji način suočavanja sa neprijatnom realnošću pored drugih
psiholoških mehanizama odbrane. Umesto naprosto re-aktivnog principa
„štićenja“ od realnosti, čovek ima mogućnost da aktivno, iz dubine svog
bića, i slobodne moći koja mu je data kreira svoju realnost čak i u najograničenijim uslovima kao što je logor. U svojim ispovestima je izjavio da je
i među stražarima u logoru mogao da razazna ko su ljudi, a ko su neljudi,
u zavisnosti od njihovog odnosa prema ostalima. Kada su ga pitali za najopštiji smisao življenja on je rekao sledeće:
1 Asistent na Odseku za filozofiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, tanja.todorovic@ff.uns.ac.rs
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„Tada sam shvatio značenje najveće tajne koju treba da imaju ljudska
poezija i ljudska misao i verovanje: Spasenje čoveka je kroz ljubav i u ljubavi. Spoznao sam kako i čoveku kome na ovom svetu još ništa nije ostalo može poznavati blaženstvo, bilo ono makar samo za kratak trenutak, u
razmišljanju o voljenima.“2
Pokazuje se da je ljubav dosta složen termin, i da ona ima mnoga svoja lica. Stari Grci su razlikovali bar tri različita koncepta ljubavi: ljubav
kao eros, ljubav kao philiu i ljubav kao agape. Ljubav kao eros je vezana za romantičnu, privlačnu ljubav između dve osobe. Ona je instiktivna
i strastvena i budi želju za osvajanjem i posedovanjem druge osobe. Nju
karakteriše i jaka seksualna želja. Ona se često opisuje kao naprosto datost, ili fakticitet.3 Ljubav kao philia je nama poznata kao prijateljska ljubav. Ona dolazi tek vremenom kroz upoznavanje i prihvatanje osobe. Ova
ljubav je naizgled protivprirodna, ali može da se svrsta u ono što Aristotel naziva „drugom prirodnom čovekovom“ koja se stiče hexsis-om, navikom i radom na odnosu. Philia je u bliskoj vezi sa erotičnom ljubavlju,
ali u ovoj vrsti ljubavi žudnja za posedovanjem se transformisala u žudnju za formiranjem zajedničkih ciljeva i kreiranjem zajedničkog života u
budućnosti. Treća ljubav kao agape potiče od grčke reči koja znači „uzvišenost, spiritualnost“ predstavlja kompletnu ljubav koja je iznad onih koji je doživljavaju. Ona je ono što je nateže dostupno jer predstavlja jednu
vrstu bezuslovne ljubavi i prevazilazi erotičnu i prijateljsku ljubav. Najbolji primer takve ljubavi je majčinska ljubav prema detetu ili religijski primer ljubavi Boga prema čoveku, koji je zarad ove ljubavi žrtvovao sopstvenog sina kako bi promenio tok istorije i osvetlio put za spasenje čoveka. Dok je prva, erotična ljubav datost, nešto što se naprosto događa između dvoje ljudi, druge dve ljubavi su svrha, ili zadatost, nešto čemu čovek
teži i postavlja kao svoj cilj. Prva ljubav je fakticitet, druge dve su normativnog karaktera.4
Za stare Grke je fenomen ljubavi igrao veoma važnu ulogu kako u pojedinačnom duševnom zdravlju i životu, tako je bio važan i za život i zdravlje same zajednice. Platon je prvi filozof koji je temeljno reflektovao pojam ljubavi i mnogostruka lica ovog fenomena. On je o njoj raspravljao
najviše u svoja četiri čuvena dijaloga: u Politei, Zakonima, Lizidu (ili „O
2 Podv. i prev. autor. Frankl, V. Man's search for meaning. Boston: Beacon Press, 2017, p.5.
3 Govedarica, M. Smisao erosa i ljubavi, Beograd: Vulkan, 2020, str. 10.
4 Ibid.
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prijateljstvu“) i u Gozbi (ili „O ljubavi“). On je pokazao njenu ulogu ne samo na erotičnom, ličnom i individualnom planu, nego i nužnost ovog fenomena u konstituisanju šire zajednice. Aristotel je mnogo raspravljao o
prijateljskoj ljubavi i njenoj važnosti u očuvanju polisa. On ide toliko daleko čak da tvrdi da bez prijateljske ljubavi ne bi bio moguć odnos između
roditelja i dece u porodici, kao ni odnos među slobodnim građanima u polisu.5 Prijateljska ljubav je kamen temeljac etičkih i moralnih odnosa. On
govori o važnosti zdrave prijateljske ljubavi pre svega prema sebi, u razboritom odnosu koji podrazumeva harmoniju i meru, koja onda naknadno mora da se projektuje i na druge. Centar rasprava o ljubavi će biti vezan
i za ideju jednakosti koja se prvi put dovela u vezu sa idejom pravednosti u starogrčkim filozofskim refleksijama. Aristotel će naime pokazati da
iskrena ljubav i prijateljstvo može da postoji samo između sličnih ljudi, i
to ljudi koji su u svojoj osnovi dobri i moralno neiskvareni, te među njima
postoji odnos uzajamnog poverenja.6 Preduslov ljubavi je pre svega valjano oblikovan karakter koji je uobličen tako da neće štetiti sebi, pa tako ni
drugima. Drugim rečima, ljubav prema sebi i valjan samoodnos je pretpostavka svih drugih odnosa. Sa druge strane, Platon će pokrenuti pitanje koje će biti centralna tema i kasnijih hrišćanskih ali i filozofskih i literalnih
refleksija a to je kako je moguća neuzvraćena ljubav i ljubav među potpuno različitim ljudima?7 Lako je voleti nekoga ko je dobar prema nama, međutim, kako je moguća ljubav između ljudi koji nisu slični? Da li sama ljubav prevazilazi pravednost, te onda više ne govorimo o pojmovima jednakosti ili simetrija nego raspravljamo o jednoj asimetričnoj subjektivnosti?
Na ovo pitanje pokušao da odgovori i sam Viktor Frankl pokazujući kako
je moguće oprostiti onima koji su nas ugnjetavali i koji su nam doneli zlo.
Ideja asimetrične ljubavi će svakako biti centralna tema hrišćanskih
učenja. Ljubav se u ovom učenju shvata kao slobodno, aktivno osećanje i
ona nije uslovljena spoljašnjim postupcima drugih bića, nego našom najdubljom intencionalnom usmereneošću ka višoj istini drugog.8 U hrišćanskom učenju postoji razlika između pravednosti i milosti. Pravednost je fenomen koji pripada starim učenjima i vezan je za ideju jednakosti i zajednice, dok je milost vezana za mogućnost duhovnog uzdizanja nad greška5 Aristotel, Nikomahova etika, Sremski Karlovci: Prometej, 2013, str. 174.
6 Ibid. str. 167.
7 Platon, Zakoni, Zagreb: Naprijed, 1974, str. 229.
8 Aristotel je na sličan način govorio o ljubavi kao jednoj duševnoj aktivnosti, i o tome kako je bolje voleti nego biti voljen . Uporedi: Aristotel, Nikomahova etika, str. 196.
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ma svojima savremenika i predstavlja najviši izraz ljubavi koji se ogleda u
sposobnosti opraštanja drugom. U Avgustinovom učenju pojam milosti je
vezan i za samu božanski odnos prema čoveku, kome neće suditi samo po
zakonima božijim, niti po principu nagrade i kazne, već po logici i nahođenju srca. On pokazuje da ta ljubav ne samo da naknadno prašta greške,
nego da ona čak omogućuje čoveku da dobro dela. Dakle, čovek može dobro postupati samo po milosti Božijoj, ne naprosto slepim poštovanjem
zakona, te vrlina ne postaje samo zahvaljujući poštovanju zakona već zahvaljujući samoj milosti.9
Jedna od najpoznatijih reči upućena u ovom tonu je Isusova beseda
na Gori:
„39. A ja vam kažem da se ne branite od zla, nego ako te ko udati po desnome tvom obrazu, obrni mu i drugi;
40. I koji hoće da se sudi s tobom i košulju tvoju da uzme podaj mu i haljinu.
41. I ako te potera ko jedan sahat idi sa njim dva.
42. Koji ište od tebe podaj mu; i koji hoće da mu uzajmiš ne odreci mu.
43. Čuli ste da je kazano: ljubi bližnjega svojega, i mrzi neprijatelja svojega.
44. A ja vam kažem ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas
kunu, činite dobro onima koji na vas mrze i molite se Bogu za one koji vas
gone.“10

Ovaj citat je bio različito interpretiran. Međutim on se ne odnosi samo na Isusov poziv da u konkretnom povesnom kontekstu se ne uzvrati
Rimljanima i farisejima koji su ih progonili, već se odnosi na dublju ontološku istinu čovekovu, a to je da uvek i svuda na zlo treba uzvratiti dobro,
na mržnju ljubavlju. Dakle, ovom porukom se samo zlo i reagovanje na
njega u potpunosti obesmišljava u njegovoj ontološkoj osnovi. U Avgustinovom učenju će zlo biti shvaćeno samo kao lišenost dobra, te neće imati
nezavistan ontološki status.
Čoveku je, ipak teško, da odgovori svaki put na nepravdu ljubavlju i
čini se da je taj put do drugoga često težak i složen. Neki savremeni autori
pokazuju da je za samu ljubav potrebna empatija, ili da ćemo lakše oprostiti drugima ako razumemo njihova unutrašnja vladanja i nastojanja. Ra9 Više o tome: Vlaški, S. "Avgustinovo učenje o milosti." u: Arhe 29, 2018, str. 47.
10 „Jevanđelje po Mateju“, gl. 5.6. u: Biblija ili Sveto pismo staroga i novoga zaveta, prev.
Karadžić V. Beograd: Brinasko i inostrano biblijsko društvo, 1985, str. 9
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zumevanje drugog nije uvek lako posebno zato što se iza vidljivih ponašanja kriju slojevi nevidljivih uzroka i namera koji nama nisu uvek lako pristupačni. Videli smo da samu ljubav nije lako definisati i da joj nije lako
utvrditi izvore i osnove. Ona ima mnoga lica i načine pojavljivanja. Empatija, termin koji je veoma bliskoj vezi sa fenomenom ljubavi, se takođe
opire jednoznačnom definisanju. Autori se uglavnom slažu da je reč o opštoj sposobnosti da se prepozna emotivno stanje neke druge osobe, odnosno da se projektuje i oseti nečije raspoloženje bilo da je reč o osećanjima radosti ili patnje druge osobe. Autori se takođe slažu da je moguće na
određen način pristupiti „unutrašnjem raspoloženju drugih“. Ipak upravo
je to pitanje načina pristupanja drugom tema mnogobrojnih debata. Neki
autori veruju da možemo direktno pristupiti osećanjima drugih, dok drugi
pokazuju da je reč o ipak složenijem procesu koji podrazumeva jedan medijacijski pristup od ekspresije ka interpretaciji stanja drugih osoba.11 Huserl se u svojim analizama često kretao između ova dva stanovišta, ali je
ipak najčešće zaključivao kako je nemoguć potpuno direktan ili neposredan pristup drugom sopstvu.
Ovde u radu ćemo akcenat staviti upravo na problem odnosa među
subjektima i pitanje o uslovima mogućnosti empatije. Pokazaće se da odnos među ljudima u životu nikada nije odnos čiste jednakosti, i da je put
do ljubavi, shvaćene u smislu philie i agapea, put koji predstavlja zadatost i nomrativitet upravo jedno putovanje bez cilja jer nam drugi nisu tako lako dostupni. Sporićemo sa tzv „teorijom ogledala“ koja analizira odnos subjektivnosti po principu sličnosti. Pokazaćemo kako je reč o jednom dinamičkom odnosu koji je prema Huserlovoj analizi na tragu čiste svesti odnos jednakosti, univerzalnosti i unifromnosti, dok je sa druge
strane u konkretnim životnim situacijama uvek reč uvek o nejednakosti,
asimetričnosti i razuđenosti. Na tragu fenomenološke analize pokazaćemo kako je empatija jedan od načina da se postigne ljubav. Bliski smo intepretaciji koja pokazuje kako je za empatiju potrebno razumevanje, pokušaj pristupanja drugome, koji nije direktan nego koji dolazi iz pravilnog hermeneutičkog pristupa lancu intersubjektivnih relacija u kojima se
sopstvo zatiče. Tek kada shvatimo zamršenost tih odnosa možemo otvoreno pristupiti drugom.
11 Uporedi: Meibom, H. „Introduction to Philosophy of Empathy“ in: ed. The
Routledge handbook of philosophy of empathy. London: Taylor & Francis, 2017., p. 3
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Metoda i osobine empatije
Kada kažemo da je najbolja metoda za pristupanje fenomenu empatije i razumevanje drugosti fenomenološko-hermeneutička, malo sužavamo
krug svog istraživanja, ali još uvek nismo precizirali kako taj proces zaista izgleda i koji su mu osnovni fundamenti i temelji. Sam termin empatija potiče iz engleskog jezika od termina „empathy“, koji je prvi put upotrebio Titcherner (1909) kako bi preveo koncept Einfuhlung-a koji je koristio nemački filozof i psiholog Lipps. Svoje prvobitno filozofsko poreklo ovaj termin nalazi u nemačkoj estetici 20. veka, te označava sposobnost „samoosećaja“ (Ein-fühlen).12 Ovi smislovi empatije će biti prisutni i
u kasnijim istraživanjima uz određene terminološke varijacije. U fenomenološkoj tradiciji ne postoji jedinstvena metoda pristupanja i razumevanja
ovog fenomena. Različiti filozofi su joj pristupali na različite načine. Ipak
postoje sličnosti kada je reč o analizi osobina i osnovnih momenata empatije. Neke njene osnovne osobine su: otvorenost, telesnost, intersubjektivnost, i imaginativnost.13
1. Otvorenost; Pretpostavka razumevanja drugog je otvorenost ili
oslobađanje od sopstvenih predrasuda i stavova ili o samoj osobi ili o opštim karakteristikama koje je odlikuju. Fenomenološki prvi korak epoché
koji je Huserl koristio kako bi pokazao način da se oslobodimo sedimentnih uverenja i zabluda se pokazuje kao jedan nužan momenat za pristupanje drugome. Za početak, u samom postupku pristupanja drugome neophodna je volja da nekoga iskreno razumemo, i sposobnost da svoje predstave i predrasude držimo pod kontrolom. Ona podrazumeva već jedno
stanje u koje subjektivnost sebe dovodi ili zatiče kako bi mogla da se otvori ka razumevanju onoga što mu je strano. Reč je o tome da subjektivnost
prepozna i sopstvenu grešnost i fragilnost, kako bi mogla da bude svesna
svoje prirode koja je pogrešiva i konačna te joj često istina o sopstvenom
objektu izmiče. Subjekat koji donosi zaključak zapravo sudi uzdržavaju12 Jarin J. Szanto T. „Empathy in phenomenological tradition“, in: ed. The Routledge handbook of philosophy of empathy. London: Taylor & Francis, 2017, p.86.
13 Neki autori smatraju da je zahvaljujući Lavinasovom učenju i trenscedentnost jedna od
osnovnih odlika empatije. Mi ćemo svakako razmatrati ovaj termin na tragu pojma intersubjektivnosti koja se shvata u njenoj nejednakosti ili asimetričnosti.Uporedi sa: Finlay, L. "Dancing between embodied empathy and phenomenological reflection.in: " Indo-Pacific Journal of Phenomenology 6, 2006, p. 4.
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ći se od sopstvenih stavova tako što dovodi u prisutnost tuđe razumevanje nečega:
„Ja „dovodim u prisutnost“ „za sopstvenu svest“ tuđi sud o nečemu“
(empatija).14
Pitanje mogućnosti „dovođenja u prisutnost“ tuđe svesti će upravo biti jedna od ključnih tačaka o kojoj će Huserl raspravljati. Naime, naizgled
deluje da se sa prvim fenomenološkim korakom, epoché-om, svest ograđuje i od onog telesnog. Ipak, distanca koja je neophodna za voljno pristupanje drugom je u sinhronictetu sa afektivnom bliskošću, stavljanje u zagrade i rezoniranje sa drugim su komplementarni.15 U svom kartezijanskom razdoblju Huserl je istraživao ne samo subjektivne uslove konstituisanja predmeta nego i medijacijsku ulogu tela u tom procesu, koja će kasnije biti kod Merlo-Ponija razrađena u sklopu pojma inter-korporalnosti.
Upravo u tom pogledu se transcedentalna fenomenologija razlikuje od kartezijanske metodologije i Dekatrovih meditacija:
„Nasuprot Dekartu, mi produbljujemo zadatak izlaganja beskonačnog
polja trenscendentalnog iskustva. Kartezijanska očevidnost, koja se odnosi na stav „Ego cogito, ego sum“ ostaje bez ploda, zbog toga što propušta
da razjasni čist metodski smisao transcedentalne epohe, već propušta da
svoj pogled usmeri ka uvidu da ego samog sebe može da izlaže u beskonačnost i to sistemski posredstvom transcedentalnog iskustva.“16
2. Telesnost i percepcija. Prvi stepen tog transcedentalnog iskustva
predstavlja perceptivna stvest koja je usmerena na samu konstituciju predmeta u kategorijama ovde i sada. U svojim kasnijim analizama Huserl će
želeti da ispita sve moguće načine subjektivnog zahvatanja predmeta, pa
će samim tim da pokaže modifikabilnost i same svesti i varijacijski karakter aprehenzije. Tako će za njega perceptivna (Gegenwärtigung), reprezentativna (Vergegenwärtigung) i fantastična (Phantasie) aprehenzija biti tri različita načina odnošenja prema predmetu. Od ovih načina će nužno zavisiti i subjektivno shvatanje i zahvatanje smisla samog predmeta.
Ipak, u ovim analizama Huserl pokazuje primat telesnog iskustva u konstituisanju samog predmeta, i važnost primodijalnog iskustva u subjektiv14 Preveo i naglasio autor. Husserl, E. Phantasy, image consciousness, and memory (18981925). Vol. 11. New York: Springer Science & Business Media, 2006, p. 407.
15 Uporedi: Depraz, N. "Empathy and second-person methodology." in: Continental Philosophy Review 45.3, 2012, p. 457.
16 Huserl, E. Kartezijanske meditacije, prev. Prole D. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2020, str. 122.
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noj aprehenziji u najširem smislu te reči. On naglašava važnost ličnog telesnog iskustva, ali iskustva zajednice u mogućnosti jednog saosećanog pristupa drugome, i nužnost veze između transcedentalne percepcije, analogije i same empatije.17 Kako se pokazuje prednost percepcije leži u tome
što je u njoj objekat iskustva dat subjektu na jedan „direktan“ način.18 Za
razliku od nje u reprezentacijskoj i fantastičnoj datosti premet se konstituiše tek naknadno, posredstvom slike, te svakako ti oblici konstitucije imaju drugačiji način ispunjenja samog iskustva. Kakve veze to ima sa fenomenom empatije?
U konstituisanju „objektivnog predmeta“ koji nam je dat u perceptivnom polju svakako postoje „slojevi“ i varijacije koje utiču na sintetičko oblikovanje predmeta u samoj svesti. Kada je reč o konstituisanju „drugog“ tu je stvar malo složenija. Problem sa drugim bićima leži u tome što
se oni za nas samo u primarnom smislu pojavljuju kao telesni objekti, dok
već u drugom momentu zahvatanja njihove egzistencije mi možemo govoriti o njima kao složenim strukturama sličnim nama samima. Tako Huserl razlikuje tri načina na koja se unutrašnje stanje drugih može pojaviti za nas: simbolički, slikovni i perceptivni način. U ovoj analizi pokušava se odgovoriti na pitanje da li možemo drugome pristupiti neposrednim
uživljavanjem u njihovo unutrašnje stanje, ili je uvek već reč o posredovanju, medijaciji?
U istraživanjima o fenomenološkoj psihologiji Huserl pokazuje da intencionalnost sopsvenog ega, koja vodi u stranost drugog, predstavlja empatiju (Einfühlung).19 Ipak, presudan u razumevanju tog stranog „Ja“ je
sam način njegovog pojavljivanja. To možemo videti kroz standardnu fenomenološku analizu bilo kog predmeta. Ja mogu pričati o mestu koje nikada nisam videla, ja mogu videti to isto mesto na nekom televizijskom
programu, a mogu i sama otići u to određeno mesto i iskusiti život tamo.
U prvom slučaju reč je o simboličkom odnosu, u drugom o slikovnom i u
trećem o perceptivnom odnosu. Na sličan način mogu da govorim o „osećanjima drugog“. Pošto mi ona nikada nisu data na isti način kao drugi
objekti, ja mogu da govorim samo o „ekspresiji“ nečijih osećanja, ili tek
17 Detaljno o tome Huserl piše u analizima o aktivnoj i pasivnoj sintetičkoj moći svesti.
Uporedi: Husserl, E. Analyses concerning passive and active synthesis: Lectures on transcendental
logic. Boston: Kluwer Academic Publisher, 2001, p. 373.
18 Husserl, E. Phantasy, image consciousness, and memory, p.26.
19 Husserl, E. Phänomenologische psychologie.Husserliana 9. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1962. p. 321.
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da na osnovu onoga što je vidljivo zaključim na „nevidljivu unutrašnjost“
koja se krije u drugom.20 Na sličan način mogu govoriti o predstavljanju
osećanja drugog, ili empatiji. Uzmimo za primer da je neko doživeo saobraćajnu nesreći. U simboličkom odnosu ako za to čujemo od prijatelja, mi
ćemo moći da predstavimo sebi da ta osoba sigurno oseća veliki bol. U slikovnom smislu, ukoliko smo videli taj prizor na ekranu, sigurno da će naša predstava bola biti intenzivnija i neprijatnija i na osnovu onoga što vidimo možemo da zaključimo i o kom stepenu bola j reč. I na samom kraju, ukoliko sami vidimo da je neko doživeo nesreću, sigurno da će naš doživljaj biti još intenzivniji, življi i da ćemo moći mnogo jasnije da predstavimo sebi stanje u kome se osoba nalazi.
Između ovih načina odnošenja prema predmetu postoji jasna hijerarhija koja se formira u zavisnosti od naše mogućnosti da objektu pristupimo
na određen način. Možemo da iskusimo objekt (drugost) na manje ili više direktan način. Na najnižem mogućem nivou je simbolički način predstavljanja jer je najmanje potpun. Tu ne dolazi do intuitivnog zahvatanja
objekata jer mi je dat samo u „neodređenom iskustvu“. Posle njega dolazi
slikovni način koji ima određen stepen ispunjenja i intuitivnosti. U signitivnom i slikovnom aktu zahvatam objekt indirektno. U prvom slučaju posredstvom nekog lingvističkog znaka ili prenesenog značenja, u drugom
slučaju malo direktnije posredstvom slike u kojoj nam objekat biva dat u
određenoj perspektivi, fenomen predstavlja delimično ispunjenje sadržaja.
U oba ova slučaja reč je o jednoj re-prezentacijskoj svesti koja nema osobinu živosti i fluidnosti, niti ima karakter potpunog ispunjenja. Jedino je u
perceptualnoj aprehenziji objekat dan na jasan i direktan način. Perceptivno predstavljanje je živo, fludino i potpunije. Nije ni ovde reč o apsolutnoj
datosti predmeta, ali je ipak reč o jednom direktnom predstavljanju. Huserl naglašava da razlika između perceptivne i reprezentacijske svesti nije
samo gradualnog karaktera, nego da ona predstavlja u fundamentalnu razliku u subjektivnoj mogućnosti predstavljanja predmeta. Tako se pokazuje da razlika ne leži u samom predmetu nego u subjektivnom načinu aprehenzije predmeta. Tako vidimo da predstavljanje drugih može biti više ili
manje direktno ili indirektno, više ili manje posredno, ali da se ono događa na jednom zajedničkom inter-monadologoijskom poretku. To znači da
20 Uporedi: Zahavi, D. "Empathy and mirroring: Husserl and Gallese." in: Life, subjectivity & art. New York: Springer, Dordrecht, 2012. p. 226.
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je uvek važan kontekst u kome pokušavamo pristupiti drugome, ili intersubjektivnu zajednica u kojoj se ono pojavljuje.
3. Intersubjektivnost. Treba razlikovati Huserlovo analiziranje čiste
strukture svesti, ili njegovo zasnivanje transcedentalne egologije od psiholoških analiza koje su usmerene na konkretno razmatranje i deskripciju samih predmeta. Naime, već u kartezijanskom razdoblju on izlaže način na
koji se određeni odnosi odvijaju na jednom zajedničkom svetskom planu i
kako monadologijski poredak fukcioniše:
„U svakom slučaju u okviru mog transcendentalno redukovanog svesnog života, iskušavam svet zajedno sa Drugima, a oni shodno iskustvenom smislu nisu moje privatne sintetičke tvorevine. Drugi su mi tek strani, kao intersubjektivni, za svakoga postojeći, u svojim objektima svakom
pristupačni. A ipak, svako ima svoja iskustva, svoje pojave i pojavna jedinstva, svoj fenomen sveta, dok je iskušeni svet po sebi, naspram svih subjekata koji stiču iskustva vezana za svet.“21
Dinamika i paradoks leže u tome što je iskušavam svet zajedno sa
drugima, ali istovremeno svako od nas u tom iskušavanju sveta ima sopstveno iskustvo i doživljaj stvarnosti. To znači da moj odnos sa drugima
nije puki odnos refleksije i korespodencije, nego da je reč o jednom asimetričnom odnosu i razmaku između mojih i tuđih iskustava. O intersubjektivnom aspektu empatije su govorili i drugi autori osim Huserla. Poseban akcenat na ovaj momenat su stavljali Martin Buber, Edit Stein, Gabriel Marcel i Levinas. Za svakoga od ovih autora je jedno od presudnih
pitanja bilo pitanje mogućnosti pristupa drugome i odnos prema drugome, kako bise prevazišao egocentrični ili rigidno subjektivni odnos prema
svetu. Ipak svako od njih je imao svoj specifičan odnos prema terminu intersubjektivnosti i mogućnosti sa-osećanja sa drugima. Ono što je ključno
za sva ta razmatranja je svakako pitanje mogućnosti jednog univerzalnog
pristupa drugosti, i pitanje kako se konstituiše subjektivnost u tom intermonadologijskom poretku. To znači da se ne govori više o Ja-Ti odnosu i
konkretnim situacijama, nego o jednom Ja-Mi odnosu i pitanju mogućnosti jedne sa-osećajne zajednice. Huserlova fenomenologija je svakako postavila temelje za ovo razumevanje, koje će kasnije imati teorijske varijacije u zavisnosti od autora:
„Razlikujući među izvornim oblicima pasivne sinteze identifikaciju i
asocijaciju, Huserl je naznačio fundamentalnu razliku koja stupa na sna21 Huserl, E. Kartezijanske meditacije, str. 204.
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gu, kada iz registra egologije iskoračimo us feru trascedentalnog mi (…)
Misliti naočigled alter ego ne uključuje samo potvrđivanje vlasitosti, ono
se ne završava u idiličnom ogledanju sebe u drugome, nego podrazumeva
i fenomene uskraćivanja, izmicanja, odnosno nepristupačnosti.“22
Centralni problem se konstituiše oko pitanja mogućnosti usklađivanja
analoške sličnosti i mogućnosti identifikacije sa drugima i razmaka izmađu nas i drugih koji nam često u svojim unutrašnjim držanjima izmiču. U
tom kontekstu možemo da sporimo sa tzv. „teorijom ogledala“ koju zastupa Lipps, a o kojoj je pisao i Gallese. Oni pretpostavljaju mogućnost tzv.
„neuronskih ogledala“ koji nam omogućavaju da se stavimo u ulogu druge osobe i da sebi predstavimo njena unutrašnja stanja. Takođe se govori o
sposobnostima „unutrašnje imitacije“ stanja drugih.23 Ipak, sam Huserl je
pisao o tome kako uživljavanje u stanje drugih nikada ne može u potpunosti pristupiti drugome i kako nam njihovo sopstvo uvek makar delimično
izmiče. To ne znači da mi ne možemo da osećamo empatiju, ali ona nikada
nije apsolutno preslikavanje unutrašnjeg stanja drugog bića:
„U skladu sa svojim konstituisanim smislom, drugi ukazuje na mene samog, drugi je ogledanje mene samog, a u stvari nije ogledanje; analogan je meni samom, ali ipak nije analogan u uobičajenom smislu reči.“24
Subjektivna apercepcija po principu analogije može zaključivati o
stanju drugog, ipak, samo stanje nama nikada u potpunosti ne može biti
poznato, čak i ako smo doživeli slično iskustvo zbog jedinstvenosti individualnog iskustva. To otvara problem pitanja imaginacije i mogućnosti da
se „zamisli“ i uživi u stanje drugog.
4. Imaginacija. Videli smo da pristupanje drugome u zavisnosti od toga koji je tip iskustva u pitanju može biti „direktno“ ili indirektno. Ipak samo „uživljavanje“ u stanje svesti drugog nikada nije apsolutno. Huserl se
problemom imaginacije dosta bavio pokazujući njen reprezentacijski karakter. Čak i kada mi stanje drugog nije direktno dato (kao što je reč u simboličkom i perceptivnom odnosu), čak i kada nije reč o percepciji, ja imam
mogućnost re-prezentacije ili dovođenja u prisutnost sopstvene svesti stanje drugog. Ja to činim po analogiji na sopstvena iskustva i senzacije, ako
i na ona iskustva koje sam već zaticao u svetu života. Kao što u percep22 Prole, D. Stranost bića, Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2010, str. 228 i 229.
23 Zahavi, D. "Empathy and mirroring: Husserl and Gallese" in: Life, subjectivity & art, p.20.
24 Istakao autor. Huserl, E. Kartezijanske meditacije, str. 207.
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tivnoj aprehenziji posreduje sama senzacija, na sličan način u fantastičnoj
aprehenziji koja sebi predstavlja stanje drugih posreduje slika ili simbol:
„Jedino ovaj posrednički proces omogućava pristup sadašnjosti, koja
je već objektivno prisutna u samom posredniku, a ne sadašnjost koja bi bila neposredno iskušena.“25
Dakle, Huserl pokazuje da već na nivou čulne perceptivne izvesnosti postoji određeno posredovanje, zahvatanje predmeta samo delimično u
određenom njegovom uglu. To znači da ne postoji apsolutno direktna empatija, da je reč o složenosti i posredovanju u svakom slučaju. To znači da
mi objekat (drugost) zahvatamo u skladu sa kontekstualnom situacijom u
kojoj ga zatičemo. Ali ako želimo da pravilno razumemo druge, potrebno
je ići i korak dalje i rasplesti lanac intersubjektivnih odnosa koji ga je konstituisao. To podrazumeva pre svega našu otvorenost i volju da se onome
sšto nam je strano pristupi na jedan nesebičan način.
Etička funkcija empatije u lancu intersubjektivnih odnosa
Psiholozi su pokušali da pokažu da je krajnji cilj empatije zasnivanje
jedne zajednice koja se neće baviti samo normativnim regulacijama, nego i kvalitetom života, i poboljšanjem odnosa tako što će se baviti fizičkim i mentalnim stanjem drugih. Tako je Adler pojam empatije ispitivao u
kontekstu „saosećanja zajednice“ (Gemeinschaftsgefühl) i pitao se o mogućnostima njenog uspostavljanja na jednom intersubjektivnom planu.26
Ovo je svakako bila tema i mnogih fenomenoloških autora koji su se pitali o mogućnostima reafirmisanje zajednice nakon svetskih ratova. Huserl
je postavio temelj za razumevanje ovog fenomena posebno u svojim spisima koji se bave memorijom, sećanjem imaginacijom i fantazijom. Ipak
neki autori, poput Rikera će mu zameriti što nije dovoljno razradio individualni, psihološki aspekt ovog fenomena, što se pre svega bavio čistim
strukturama svesti.
Huserl je izložio da kartezijansku metodu treba kritikovati jer ne pokazuje kako se transcedentalno iskustvo svesti opisuje u njegovim mnogostrukim načinima ispoljavanja. U modernom učenju o egologiji odnos
Ja-Mi ostaje zanemaren u konkretnim životnim situacijama, a polje inter25 Prev. autor. Husserl, E. Phantasy, image consciousness, and memory, p. 85.
26 Fred H. "Community feeling, empathy, and intersubjectivity: A phenomenological framework." in: Individual Psychology 52, 1997, p. 22.
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subjektivnog ostavljeno u drugom planu u korist ispitivanja supstancijalne osnove realnosti. Kako bi prevazišao krizu mnogostrukih psihologizovanih i relativizovanih učenja on je želeo da zasnuje čistu nauku o subjektivnosti pokazujući sve različite načine na koji se ona možda odnositi prema svesti.27 Ukratko, Huserl je želeo da zasnuje fenomenologiju kao strogu metodu, a filozofiju kao strogu nauku.28 Međutim, Pol Riker će se baviti
upravo jedinstvom telesnog, psihološkog i duhovnog aspekta u subjektivnosti, stoga će postaviti zahtev da se put od sopstva do čiste nauke subjektivnosti obrne. On će terminološki razlikovati dva pojma: subjektivnost i
sopstvo. Termin subjektivnost u slučajevima koji se bave problemima kao
što je empatija nije poželjno koristiti iz razloga što sam taj termin predstavlja sedimentni ostatak modernih racionalističkih, metafizičkih konstrukcija koje su subjekta analizirale samo u njegovoj apstraktno-saznajnoj formi. To je prema Rikeru jedno redukovano pristupanje subjektivnosti. On je
svakako shvatio da je Huserl na sličan način kritikovao tradiciju, ali granica Huserlove filozofije staje upravo tamo gde treba pristupiti samom sopstvu i njegovim strukturama. Sopstvo, za razilku od subjektivnosti, predstavlja specifični skup karakteristika jedne ličnosti koja je kao takva jedinstvena i neponovljiva, i kojoj nije moguće na isti način pristupiti kao
objektu ili univerzalnim subjektivnim strukturama. Taj put je, kako je već
Huserl pokazao, indirektan, a jedina metoda koja je pogodna za tumačenje
sopstva je hermeneutika.
Riker je, takođe, pokazao važnost otvorenosti i imaginacije u našem
pokušaju da razumemo druge. On je ove pojmove shvatio u njihovim mnogostrukim određenjima. To znači ne samo da je subjekat koji interpretira taj koji se „otvara“ za iskustvo drugog, već da je i drugi, sopstvo koje
pokušava razumeti već nekakva monada koja poseduje sopstveni samod27 Iako pokazuje Dekartovu fundamentalnu ulogu u povesnim počecima zasnivanja transcedentalne nauke o subjektivnosti, Huserl će morati da ispostavi ograničenja kartezijanke metode
koja se pored ostalog, ogleda i u nemogućnosti zasnivanja intersubjektivne odlike monada. Uporedi: Husserl, E. Erste Philosophie, Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1992. p. 63.
28 U fenomenološkim istraživanjima o sospstvu i zajednici, osoba ne može da se svede supstancu, prirodnost niti da joj se pristupa psihologistički. Pojam „ljudske suštine i prirode“ su pojmovi teški za definisanje upravo jer se opiru jednoznačnim određenjima. Uporedi: Prole D. "The
Phenomenological Understanding of the Person: Nietzsche in Husserl’s Shadow." in: Personhood,
ed. Prole D. Rujević G. Novi Sad: The NKUA Applied Philosophy Research Lab Press, 2020. p. 86.
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nos i iskustva stečena u lancu intersubjektivnih relacija.29 On će na temelju sopstva za razliku od Huserla koji govori o čistoj subjektivnosti govoriti o jednoj „okrenjenoj“, grešnoj ljudskoj prirodi, o jednoj nesavršenosti
koja ima svoju unutrašnju strukturu. Ne samo da je u slučaju empatije potrebno „otvoriti“ um za pokušaj razumevanja iskustva drugog koje je nama možda poznato u nekom obliku, možda potpuno nepoznato, već da je
svako telo, svaka konkretno egzistirajuća monada već upućena na druge,
već usmerena na njihova tumačenja i interpretacije, bilo da ona to želi ili
ne. Egzistirati znači biti upućen na druge, imati telo znači biti otvoren za
iskustva.30 Tako mi najčešće u pokušaju da pristupimo drugom uvek krećemo od akcije ka samom agentu, od ekspresije ka sopstvu i ukoliko je naša intencija da ga bezinteresno razumemo, onda ćemo se otvoriti za pokušaj rasplitanja lanca intersubjektivnih relacija koji je doveo do određenog
postupka osobe.31 U lancu nečijih postupanja možemo da razlikujemo karakter drugog, koji predstavlja skup heksijalnih karakteristika koje se stiču
godinama, i specifičnost okolnosti i posebnost iskustava u kojima je ono
zatečeno. Ovo dvoje u najširem smislu kreiraju osnovne odlike nečijeg jedinstvenog personalnog identiteta.32
Možemo se za kraj pitati koji je krajnji cilj istražvanja o empatiji? Videli smo da je lako voleti one stvari koje su baš onakve kakve mi želimo da
budu, one ljude koji se ponašaju prema nama baš onako kako mi želimo da
budemo tretirani. Međutim, još u prvim etičkim refleksijama, još kod Platona se postavilo pitanje kako voleti ono što nam možda nije baš najpristupačnije i ono što nije po meri naših stanja i vrednosti. Smisao ovih rasprava su još najraniji filozofi videli u etičkom kontekstu. Ono što je zajedničko njima i savremenima autorima jeste upravo to pitanje empatije u kontekstu zasnivanja jedne što bolje zajednice i što boljih međuljudskih odnosa. Huserl nema razvijenu praktičku filozofiju, ali se bavio etičkim problemima i jasno naglasio da je krajnji cilj ovakvih istraživanja takođe etičke prirode. Zbog toga se on bavio problemom različitosti drugih, istraživa29 Levinas će u svojim razmatranjima o intersubjektivnosti i mogućnostima zasnivanja jedne etične zajednice takođe govoriti o „lancu kauzalnosti“ u ljudskom svetu i relacija koje upućuju jedne na druge, te nužnosti i čak imperativu jedne odgovornosti da se razume stranost drugog
sopstva. Uporedi: Levinas E. Collected philosophical papers, Dodrecht: Martinus Njihoff Publisher, 1987. p. 131.
30 Ricoeur P, Falible man, New York: Fordham University Press,, 1986, p. 40.
31 Ricoeur, P. Onself as Another, Chicago: The University of Chicago Press, 1992, p. 90.
32 Ibid, p. 128.
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njem tuđih iskustava i etnologijom.33 Kako smo videli put ka drugima nije uvek jednostavan i retko kad može biti direktan. Ipak jedini put ka univerzalnoj ljubavi je moguć posredstvom opraštanja. A opraštanje je jedino
moguće samo tamo gde postoji volja da iskreno i dubinski razumemo sopstvo drugog i lanac intersubjektivnih relacija koji ga je konstituisao. Sve
većim razumevanjem i hermeneutičkom analizom drugih ljudi i njihovih
postupaka postajemo bliži drugima, drugi prestaju da nam budu strani, postaju naši bližnji, te se pokazuje da je empatija možda nekada težak zadatak ali jedni mogući pravi put ka ljubavi.
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EMPATHY AND LOVE PHENOMENOLOGICAL APROACH
Summary
Notion of empathy shall be examined in the framework of transcendental and phenomenological approach. In order to show the different modes of objective apprehension
according to Husserl we’ll try to distinguish the difference between symbolic, pictorial and perceptual relation toward the object. Here we need to emphasize that the notion
of empathy is possible to understand only on the intersubjective foundation that examines possibilities of openness and communication with the other. These possibilities came
from the similarities between egological structures of subjectivity in their universal logic.
Therefore, the notion of love should be understood on the subjective foundations, in order
to sketch its epistemological framework.
Keywords: empathy, intersubjectivity, love, perception, subjectivity, the other

34 Teaching Assistent, Department of Philosophy, University of Novi Sad, tanja.todorovic@
ff.uns.ac.rs

Zlatiborka Popov - Momčinović1

FEMINISTIČKA TEORIJA I PRAKSA: VOLETI
„DRUGOG“ (ZAŠTO STRAH OD FEMINIZAMA?)
Rezime
U ovom radu se kroz presek istorijskog razvoja feminizma kao teorije i aktivističkih
praksi ukazuje na načine uspostavljanja relacija prema „Drugom“, kroz suprotstavljanje
položaju žena kao „Drugosti“ spram muške norme koja je obeležila žensko viševekovno
društveno-političko i svakodnevno iskustvo. Pri tome je važno imati u vidu da je
feminizam višestruk fenomen u okviru kojih se razvilo mnoštvo polifonih glasova
i aktivizama koje nije jednostavno zaokružiti ni prikazati. Ono što je izvesno je da je
feminizam težio različitim oblicima uključivanju drugih (što u ovom radu imenujemo kao
voleti „Drugog“), kroz oslobađanje i samooslobađanje žena i sveopštu senzibilizaciju
„razmađijanog“ i otuđenog sveta. Uprkos tome, feminizam se i dalje posmatra na ravni
cirkulirajućih pojednostavljenih slika u javnosti kao isključiv fenomen (tzv. „strah od
feminizma“), dok su s druge strane u okviru feminizma, uprkos težnji ka sveobuhvatnosti
i promenama vladajućih hijerarhijskih paradigmi u različitim sferama uvek bile prisutne
prakse nedovoljnog uključivanja iskustva drugih žena koje ne pripadaju feminističkom
mainstream-u, a koje se nastoje prevladati.
Ključne reči: feminizam/feminizmi, „Drugi“/“Drugost“, žena/žene, uključivanje/
isključivanje

Uvod
Cilj ovog rada je da pruži uvid kako se kroz presek istorijskog razvoja feminizma kao teorije i s njim povezanih aktivističkih praksi uspostavljala relacija prema „Drugom“ kroz različite oblike borbi usmerenih protiv marginalizacije i podređenosti žena. Imajući u vidu da u zemljama regije i drugde u svetu i dalje kruže pojednostavljene i simplificirane slike
o tome šta je to feminizam koje idu čak do mržnje prema feminizmu koji se najčešće poima kao isključiva ideologija određenih grupa žena koje
teže separaciji, cilj ovog rada je da dokaže suprotno, da feminizam tačnije feminizmi predstavljaju ljubav prema „Drugom“, koju ovde tumačimo
kao senzibilet prema „Drugom“, borbu protiv diskriminacije i marginalizacije i težnju ka uključivanju „Drugog“ nasuprot praksama isključivanja
1 Filozofski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, zlatiborka.popov.momcinovic@ffuis.edu.ba
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i potčinjavanja. Pitanje je svakako da li težnja ka radikalnoj dekonstrukciji patrijarhata koji je u direktnoj vezi sa nasiljem počev od porodice pa do
vrha gde se donose političke odluke, militarizmom i sveopštom destrukcijom prirode i dehumanizacijom čoveka koja je oduvek prisutna uzrok straha od feminizma, zbog mogućeg gubitka privilegija onih kojima ovakav
jedan status quo odgovara.
Iako je teško precizno odrediti sve uzroke stanja jedan od njih je svakako i nerazumevanje i nepoznavanje feminizma koje je prisutno kod različitih slojeva i krugova ne samo vladajućih već i potčinjenih koji na taj
način perpetuiraju i vlastitu opresiju kroz interancionalizaciju patrijarhalnih normi. Jedan od uzroka je svakako i „upravo višeznačnost pojma,
kontradikcije imnoštvo suprotstavljenih paradigmi, u simbiozi sa aktivističkim djelovanjem“ koje čine feminizam tačnije feminizme (Ždralović,
2020: 258), kao i tenzije unutar samog feminizma u zavisnosti od istorijskog perioda i specifičnog konteksta. I dok na tzv. zapadu i dalje cirkulišu
slike o feministkinjama koje mrze muškarce a što predstavlja sastavni deo
dugoročnih, prećutnih taktika putem kojih se održavaju odnosi moći s propratnim mitovima koji ih osnažuju (Kanner, Anderson, 2010:3), u zemljama koje ne pripadaju tzv. zapadu feminizam se optužuje za izdaju vlastite
kulture (Narayan, 1997:25) i smatra se „zatvorenikom kolonijalizma“ jer i
dalje obitava u senkama imperijalizma (Badran, 2008:25, 26) i poziva na
oslobađanje žena korišćenjem jezika i strategije kolonizatora. U nekadašnjim socijalističkim zemljama, gde spadaju i zemlje iz regije iskrivljeni
stavovi prema feminizmu su uslovljeni ovim nasleđem kao i specifičnim
postsocijalističkim iskustvom.
Dok je u periodu socijalizma feminizam pežorativno interpretiran kao
buržuaska ideologija žena iz građanske klase od strane vladajućeg establišmenta, u postsocijalizmu se feminizam zajedno sa socijalizmom često
odbacuje jer je, između ostalog, navodno destruisao tradicionalnu patrijarhalnu porodicu kroz koncept socijalističke emancipacije žena odozgo. Međunarodni akteri/ke kroz svoje mreže podrške feminizmu i aktivizmu takođe često ne uviđaju određene specifičnosti koje karakterišu i naš region
pa se feminizam često posmatra od strane šireg društva kao nešto uvezeno za strane (Popov-Momčinović, 2013:167) čime se nivelušu brojni oblici borbi žena iz ovih krajeva u različitim periodima, i posebno oni koji se
ne uklapaju u domicilne vladajuće, religijski prošarane etnonacionalističke narative odnosno liberalne/libertarijanske ideološke matrice.
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Metodologija
Pre pojašnjenja metodološkog pristupa, na početku se nameće pitanje zašto prema Drugom i zašto voleti „Drugog“, imajuči u vidu da je žena u čitavoj istoriji bila određena kao drugost spram muške norme na šta
je ukazala Simon de Bovoar u svojoj čuvenoj knjizi Drugi pol dajući maestralan prikaz proizvodnje ove ženske drugosti od najstarijih pisanih tragova i društvenih formacija sve do moderne epohe. Upravo zbog tog statusa drugosti u feminizmu se razvija raznovrsni senzibilitet koji otvara
prostor za šire oblike imaginacije i političke borbe kroz senzibilnost prema marginalizovanom/ima u kojima se uspostavlja ženska subjektivnost i
time kapacitiranost za učešće u političkom delovanju i težnja za promenom političke paradigme, koja se s druge strane često jednostrano posmatrala kao prošireni rad žena van kuće i čiji je dosek samo lokalnoparohijalan (Popov-Momčinović, 2010:246). No, dometi feminizama i ženskih aktivizama su uvek bili dalekosežni i svuda prodirući. Ljubav prema „Drugom“ je s jedne strane ljubav prema sebi s obzirom da se ne može uspostaviti odnos zasnovan na reciprocitetu i egalitarnosti premo onom muškom
kao „prvom“ ako je drugo u samom startu nejednako. Ta drugost se upravo i proizvodi usvajanjem normi i vrednosti putem kojeg se proizvodi ovo
isključivanje koje ide do samoprezira sopstva kod mnogih žena kroz internalizovanu podređenost koja se niti priznaje niti preispituje (Millet, 2000:
25). S druge strane, ovaj odnos prema „Drugom“ se proizvodio i artikulisao kroz borbe protiv različitih oblika marginalizacije i ponižavanja brojnih „Drugih“ bez obzira ili s obzirom na njihov pol, i kroz aktivizme usmerene ka dvostruko i trostruko opresiranim grupama žena s ozbirom na rasu,
klasu, bračni i materinski status, invaliditet, seksualnu orijentaciju i rodni identitet itd.
Postoje još brojna pitanja koja se nameću, a u ovom radu ćemo se
kroz komparativnu metodu i analizu istorijskih etapa feminizma odnosno
tzv. talasa feminizma i prikaz ključnih feminističkih rasprava koje su udarile temelj svakom od navedenih talasa i opisom aktivizama u navedenim
periodima i iskustvima ukazati na ono što je tema ovog rada, a to je ljubav
prema „Drugom“ koja je prisutna u različitim teorijskim artikulacijama feminizma i oblicima aktivističkih praksi.
Pri tome treba imati u vidu da je perspektiva tri talasa „zavodljiva“:
treća sreća; teza, antiteza, sinteza (Spencer, 2007:298). Takođe, ona je kao
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što se često primećuje zapadnocentrična, krećući se oko glavnih etapa razvoja feminizma u SAD-u i Zapadnoj Evropi koja zanemaruje položaj žena i feminističkih perspektiva koje su se razvijale u periodu socijalizma
(nekadašnji Drugi svet) i u tzv. zemljama Trećeg sveta. Kao što ističu feministkinje koje dolaze iz zemalja Trećeg sveta, „veliki narativ“ (grand
narative) feminizma je zapravo priča o zapadnim poduhvatima i njegovim
centralnim ličnostima, koja izmešta iskustva drugih žena na margine (Kurian, 2001: 55) i posmatra ih na izrazito esencijalistički i kulturalno statičan način. U kontekstu postsocijalizma prisutne su debate koje ukazuju da
se tzv. emancipacija žena u socijalizmu iako je imala brojne nedostatke u
velikoj meri dodatno umanjuje, jer se analizira iz perspektive zapadno-liberalne kulture po kojoj nedostatak i kršenje individualnih prava u periodu socijalizma onemogućuje žensko autonomno delovanje. Ovakva jedna
ograničena perspektiva kroz tzv. „mit o nametnutoj emancipaciji“ nipodaštava brojna postignuća kada je reč o unapređenju položaja žena u periodu
tzv. socijalizma i o njihovoj ulozi kao akterki i u ovom periodu (Havelkova, Oates-Indruchova, 2014: 7-11). Takođe se ističe nedostatak perspektiva koje bi ukazale na koji su način nekadašnje hladnoratovske podele na
Zapad-Istok bile orodnjene.
Tri talasa feminizma
Prvi talas feminizma se razvijao kroz težnju za uključivanjem žena u
javnu sferu koja je shvatana šire od pukog glasanja na izborima i pokret je
mnogo šire ciljeve od dobijanja prava glasa za žene. Pravo glasa je shvatano kao jedno od sredstava da bi se položaj žena popravio u različitim sferama (Walters, 2005: 68) i da bi se uspostavile istinske demokratske republike (McMillan, 2008: 4). U velikoj meri pokret u ovom periodu je kako Gizela Bok bio socijalni pokret protiv pauperizma i gradio se kroz borbe protiv ropstva, siromaštva i brojnih društvenih zala koja su sve više uzimala
maha sa širenjem kapitalizma i beskrupulozne tržišne utakmice i pozivao
je i na moralnu obnovu (Bok, 2005: 188,189). U drugom talasu se najviše
postavljaju pitanja lične autonomije žena (koja su bila prisutna i u prvom
talasu) i uviđa se kako se marginalizacija žena proizvodi kroz patrijarhalne strukture i muškocentričnu kulturu počev od najintimnijih odnosa preko
različitih institucija i sfera kao što su obrazovanje, ekonomija, mediji, nauka koje perpetuiraju modele političkog odlučivanja koji isključuju žene i
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nakon njihovog dobijanja prava glasa, jednog od ključnih postignuća prvog talasa. U trećem talasu je naglasak na diverzitetu s obzirom da je drugi talas težio univerzalnom sestrinstvu ne obuhvativiši na adekvatan način
iskustva različitih grupa žena kao što su Afroamerikanke, žene Hispanog
porekla, žene iz zemalja Trećeg sveta itd. Treći talas je tako „potaknuo na
dublje promišljanje rodnih i društvenih uloga“ (Mihaljević, 2016: 166), i
karakteriše ga okretanje od margine ka centru.
I talas
Prvi talas je nošen na krilima Francuske i Američke revolucije tokom
kojih se artikulišu zahtevi da se i ženama prizna status građanki. Oni su nošeni težnjom da se žene priznaju kao racionalna bića s obzirom da su tretirane pod uticajem religijske egzegeze kao nedovršeni muškarac. Ovo nije
bio čisto racionalistički poduhvat koji bi, kako navodi Veber u svojoj apoteozi ali i kritici racionaliziranja sveta ovaj učinio nemuzikalnim prema
onom osećajnom i emotivnom kroz njegovo „razmađijavanje“. Najznačajnije antologijsko delo iz ovog talasa Meri Volstonkraft koje je pisano sa racionalističkim žarom ukazuje na važnost republikanski pojmljene osećajnosti i ljubavi kojoj posebno doprinose žene. Ovde naravno nije reč o pukom slavljenju senzitivnosti kao takve s obzirom da se pripisivanje senzitivnosti isključivo ženi koristilo za diskurse i prakse njenog isključivanja
iz politike kao navodno racionalne delatnosti. U tom smislu, Volstonkraft
navodi da sve dobro dolazi iz srca, ali ono mora biti kultivisano i obrazovano, a što se odnosi i na muškarce i na žene (Jones, 2002: 45), s obzirom
da „duša, duh i vrlina nemaju pol“ (Bok, 2005: 124). No, kako su žene isključene iz javne sfere i kako im je uskraćeno pravo na adekvatno obrazovanje, dolazi do njihovog isključivanja i iz vrlina koje one iz tih razloga ne mogu ni da dosegnu i njihova senzibilnost ostaje nekultivisana (Jones, 2002:45). S druge strane, i muškarci bivaju pogođeni učešćem u dehumanizovanoj javnoj sferi i klasičnoj politici koja ponižava žene, nalazi zabavu u ubijanju i slavi rat i opravdava ropstvo. U isto vreme, Volstonkraft poziva i na razgradnju postojećih bračnih odnosa u kojima žena služi samo kao dekor, opisujući detaljno položaj žena iz srednje klase koje su
trampile svoju slobodu za zlatni kavez. Ljubav u partnerskim odnosima je
samo prolazni osećaj, i njega zamenjuje u postojećim bračnim odnosima
ili ravnodušnost pa i dosada partnera ili pak u više nego retkim slučajevi-
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ma prijateljstvo (Mendus, 2000: 19). Brutalna sebičnost nasuprot kultivisanim osećanjima i razumevanju prema poziciji drugih, počev od porodice i braka pa sve do političkih struktura na vrhu, je ono što Volstonkraft s
velikim žarom kritikuje. Muž i žena moraju biti jednaki i nezavisni s obzirom da je ljubav moguća samo među jednakima (Jones, 2002: 45, 46).
Odnosi u porodici, ljubav i toplina predstavljaju bazu i plodno tle za benevolentnost građana jednih prema drugim kako u određenom društvu, uređenom na republikanskim principima tako i na globalnom nivou (Jones,
2002: 46). Meri Volstonkraft je ustala i udbranu prava čoveka (koja je pojmljena i pretvorena zbog isključivanja žena iz korpusa ovih prava u prava
muškarca), ostavši u odbranu principa i dometa Francuske revolucije uprkos njenim brojnim ekcesima koji su naišli na zgražavanje elitnih i drugih krugova u Evropi. Volstonkraft uviđa kako je upravo nekultivisanost
ljudi kao i ekstremna pauperacija širokih masa u Parizu dovela do ekstremnog nasilja tokom revolucije i do radikalizacije Parižanki, a što je poslužilo kao jedan od izgovora u konzervativnim krugovima da se ženama i ne
treba priznati status političkih subjekta (Furniss, 2002: 61). Volstankraft je
prepoznala da će uprkos tome Francuska revolucija imati šire i pozitivne
posledice po napredak čovečanstva (Furniss, 2002: 69).
Jedan od najznačajnijih događaja za prvi talas feminizma predstavlja
Seneca Falls konvencija održana 1848 u SAD-u, na kojima su učesnici/e
formulisali i tzv. Deklaraciju o osećanjima, po ugledu na Deklaraciju nezavisnosti Sjedinjenig Američkih država koja je pisana isključivo muškom
rukom. Kao što se u tzv. izvornoj deklaraciji navode 18 uzurpacija engleskog kralja Džejmsa nad kolonistima, u Deklaraciji o osećanjima se navode uzurpacije muškaraca nad ženama. Ove žene, zajedno sa svojim saborcima i muževima, su se dodatno osnažile učešćem u pokretu protiv ropstva
u kojem su se susrele sa raznim preprekama samo zato što su žene zbog čega nisu mogle da daju svoj puni doprinos abolicionističkom pokretu (McMillan, 2008: 34). Njihova borba protiv ropstva se proširila na borbu da
se i ženama prizna status građanki. U isto vreme su se zalagale za uspostavljanje egalitarnih bračnih odnosa čime su se proširivali horizonti nove jednakosti, izvan postulata modernog društva u kojem je jednakost pojam od važnosti samo za javnu sferu i gde pravo glasa ima samo onaj koji učestvuje u ratu i plaća poraz (Isenberg, 1998: 7). Ove borkinje su imale veliku podršku svojih supruga, koji su se zbog toga našli na udaru javnosti koja ih je predstavljala kao feminizirane i slabe muškarce (Quanqu-
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in, 2021: 4). I borkinje i njihovi saborci posebno supružnici su redovno
kritikovali kako se maskulinitet i feminitet iskvario usled robovskog sistema na američkom jugu, kako kod robovlasnika tako i kod robova koji
u takvom jednom sistemu ne mogu da budu dobri supružnici, očevi i braća (Quanquin, 2021: 19). Borba za prava žena se tako gradila i kao muško pitanje (man question), što će takođe teorijski u uobličiti Džon Stjuart Mil u svojoj raspravi O podređenosti žena, zbog čega kako navodi ne
samo da žene ne mogu da napreduju već i muškarci ostaju iskvareni zbog
svoje lažne nadređenosti čime im je onemogućen moralni napredak (Mendus, 2000: 33). S druge strane, ističe se da rani pokret nije u dovoljnoj meri napadao ropstvo i da nije težio pravu glasa univerzalno, za sve žene (Zaharijević, 2008: 390). Takođe, u nekim državama nakon što je uspostavljeno opšte pravo glasa za sve muškarce su se mogli čuti i glasovi da npr. treba oduzeti pravo glasa muškarcima iz slamova i dati ženama pravo glasa
(Bryson, 2003: 76, 75).
U ovom periodu se javljaju i važne feminističke debate oko majčinstva i njegove funkcije i uloge u društvu, kako s aspekta prava žena na autonomiju tako i u kontekstu najbolje zaštite interesa dece i društva u celini. Ovo je posebno važno adresirati s obzirom da se proizvodnja straha od
feminizma oslanja na njegovu navodnu antimajčinsku usmerenost, a slični iskrivljeni narativi cirkulišu i dan danas i na našim prostorima. Majčinstvo se tokom prvog vala neretko prioretizuje s aspekta njegovoj javnog
značaja budući da ga je potrebno izmestiti iz puke sfere privatnog. Vodile
su se različite rasprave oko istorije braka i posebno su bili zanimljivi osvrti na tzv. matrijarhalna društva koja su po nekim tumačenjima bila daleko
miroljubivija i humanija od modernijih formi, s obzirom na neposredan i
direktan odnos sa prirodnim resursima i učešće žena u zajedničkim obredima (Boulding, 2017: 43). S druge strane, konzervativni krugovi ako su i
pristajali na koncept tzv. matrijarhata kao dela ljudske istorije ovaj su smatrali primitivnom formom koja se morala promeniti radi ljudskog napretka. Po jednom od ovih antifeminističkih tumačenja, išlo se i dotle da se samo majčinstvo posmatralo u svojoj biti kao negativno, s obzirom da majka
nije u mogućnosti da raskine taj svoj zaštitinički odnos prema deci ni kad
ona postanu punoletna sprečavajući na taj način njihov razvitak a time i celog društva (Taylor Allen, 2005: 36). Sa feminističke pozicije se pak naglašavalo majčinstvo kao nešto veoma važno u životu žena, uz zalaganje za
njihov ravnopravni status u braku s obzirom da takva porodična atmosfe-
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ra kreira povoljan ambijent za razvoj budućih generacija. Posebno je značajna borba kako navodi Tejlor Alen u okviru uspostavljenih Liga za zaštitu majki, koja je imala fokus na zbrinjavanje neudatih majki čije je položaj
bio više nego bedan. Takođe, smrtnost novoređene dece je bila trostruko
veća nego kod udatih majki. Nemačka liga za zaštitu (Bund für Mutterschutz) majki osnovana 1904 je finansirala skloništa i druge usluge za neudate majke i njihovu decu, i imala je svoje oganke u deset nemačkih gradova (Taylor Allen, 2005: 52). Jačaju i ideje da majčinstvo postane društveno priznata i plaćena profesija, a što je više nego moderna ideja s obzirom
da se majčinstvo najčešće smatralo nečim prirodnim i urođenom ženinom
funkcijom (Taylor Allen, 2005: 78). Borkinje se takođe zalažu za pravo na
porodiljsko odsustvo zaposlenih žena i na druga važna pitanja koja, ako ne
budu rešena, ostavljaju katastrofalne posledice po žene, potomstvo i društvo u celini (Taylor Allen, 2005: 52). Posebno se adresiraju pitanja koja
se tiču položaja žena koje se ne uklapaju u zvanične ideale vladajuće građanske klase. U vladajućem sistemu najrazvijenih društava XIX veka, siromašni i nisu bili predstavljani kao individue, obdarene prirodnim pravima i razumom i njihova egzistencija je posmatrana kao bezvredna s obzirom da „obesmišljava govor o jednakoj raspodeljenosti razuma i jednakim
pravima koja proizlaze iz opšte ljudske prirode. Svako ko koči protok kapitala, iako je upravo njegovim neometenim tokom proizveden u siromašnog, ne ispunjava dovoljne uslove za zvanje autonomne osobe i tretman
koji joj pripada“ (Zaharijević, 2010: 33,34). Kao suprotnost tome, žene se
zalažu za opštu socijalnu i moralnu reformu osnivajući dečje jaslice, ženske zanatske škole, organizacije za pomoć radnicama, udruženja porodilja, pokrete za obdaništa, narodne kuhinje itd. (Bok, 2005: 183). Kako je
religioznost bila više pripisivana ženama, one su koristile religijske resurse da pozivaju na moralnu obnovu i dolazi do tzv. „feminiziranja religije“
s obzirom da „nije bilo konfesije u kojoj žene nisu u tom smislu bile aktivne, bilo u okviru tradicionalnih crkava, novih pokreta buđenja ili nonkonformista i slobodoumnih“ (Bok, 2005: 184).
Neka od ovih prava patrijarhalne države će uvažiti, iskoristivši i povezavši borbe žena sa vlastitim imperijalističkim ciljevima koji su sve više bujali a za koje im je bilo potrebno „zdravo potomstvo“. Ove protivrečnosti će postati posebno očigledne tokom Prvog svetskog rata, kada se jedna grupa žena okreće patriotizmu i preuzima različite uloge s ciljem pružanja potpore svojim muževima, sinovima, očevima i braći dok su na fron-
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tu. Jedna ali manja grupa žena će insistirati na pacifizmu i stvoriti značajne
ženske mirovne organizacije kao što je Ženska međunarodna liga za mir i
slobodu (Kuhlman, 2007: 229). Motivi pacifističkog pokreta su proilazili
iz svojevrsne spiritualnosti, pri čemu ne treba prenebregnuti da se ista spiritualnost može iskoristiti za nacionalističke ciljeve i da bi se žene ohrabrile da izdrže svoje žrtve tokom rata (Dombrowski, 2004: 5). Pri tome treba imati u vidu da se ni prva grupa ne može smatrati militarističkom, s obzirom da su su žene preko svojih organizacija brinule za različite ranjive
grupe kao što su siromašni, udovice i siročad tokom ratnog sukoba. Druga
grupa je ovde posebno značajna s obzirom da ukazuje na to kako se borba
žena za svoja prava uvek pretakala u senzibilnost prema pozicijama onih
drugih na univerzalnom i globalnom nivou. Pacifistkinje su tako kritikovale Versajski ugovor koji je baziran na ponižavanju protivnika (u ovom
slučaju Nemačke) i gotovo proročki su uvidele da ovakav nepravedan mir
vodi u opasnost od novog ratnog sukoba (Kuhlmann, 2007: 234). Amerikanka Džejms Adams je oštro kritikovala ponašanje pobednika s obzirom
da veliki broj ugroženih kategorija ljudi kao što su udovice i deca u poraženoj Nemačkoj živi u bedi i na ivici egzistencije (Kristić, 2012: 43). Pacifistkinje su ukazale da se dugotrajan mir pretpostavlja socijalnu pravdu i
da se ne može uspostaviti isključivanjem žena, pacifističkih grupa i poraženih iz mirovnih pregovora (Kuhlmann, 2007: 232). Njihovi apeli su međutim ignorisani i sa tzv. ostvarivanjem prava glasa za žene, što se tumači i kao nagrada za njihov patriotizam tokom Prvog svetskog rata prvi talas feminizma se smatra završenim, uprkos i dalje prisutnim glasovima i
oblicima aktivističkog angažmana, posebno u zemljama u kojima žene još
nisu ostvarile pravo glasa.
II talas
Drugi talas je proširio domete delovanja u odnosu na prvi, ukazujući
na limite formalno dostignutih prava posebno izvojevanog prava glasa kao
rezultante tzv. klasičnog ženskog pokreta. Poznat kao pokret za oslobađanje žena, naglašavao je pitanja autonomije, prava na izbor i ukazao kako
se podređenost žena i dalje proizvodi kroz različite strukture opresije koje
prodiru svuda i koje imaju zajednički imenitelj- patrijarhat. Teorijski temeljac pokreta predstavlja delo Drugi pol (1949) francuskinje Simon de Bovoar i Ženska mistika amerikanke Beti Fridan (1963). Čuvena rečenica Si-
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mon de Bovoar da se ženom ne rađa već se postaje, kao i uvid Beti Fridan
da se kroz tzv. žensku mistiku i tzv. problem koji nema ime žene i dalje drže u stanju duhovne, ekonomske, socijalne, političke i svake druge podređenosti, podstakla su buđenja i promišljanja žena o vlastitom položaju, posebno u ekonomski razvijenim, demokratskim društvama u periodu tzv.
normalizacije nakon II svetskog rata. Ni u ovim pionirskim delima nema
govora o nekakvoj separaciji ili isključivosti koja se neopravdano pripisuje feminizmu, već se upravo ukazuje kako se isključivanje žena produkuje i reprodukuje tokom istorije do danas (de Bovoar), odnosno u kontekstu modernog američkog društva nakon II svetskog rata (Fridan). U smislu
dubljeg razumevanja misli de Bovar se posebno smatra važnom njena studija Etika ambivalentnog koju neke autorke i autori smatraju ključnom za
razumevanje njene pozicije (Vintges, 2017:50) jer ukazuje sa egzistencijalističke perspektive na različite stadijume zbog kojih čovek ne može doseći svoju autonomiju upravo zato što ne može da prihvati svoju ambivalentnost i nemogućnost uspostavljanja zaokružene egzistencije. Tek kad čovek to prihvati i kad se uključi u projekte oslobađanja sebe ali i drugih on
je u stanju da izađe iz okova nesloboda, a što važi i za muškarce i za žene
(Vintges, 2017: 51).
Dalja propitivanja ženske autonomije, telesnosti i seksualnosti u čuvenim spisima kao što su Seksualna politika Kejt Milet i Dijalektika polova Šulamit Fajerston pružaju uvid u šire strukture podređenosti i opresije žena, i kritikuje se ideologija romantične ljubavi (na šta je ukazala i
Volstonkraft) kao jednog od mitova putem kojih se žene uvlače u začarani
krug nasilja nad samima sobom i muškarcima omogućava emotivna manipulacija žena. Žene stoga osnivaju male grupe za samopomoć i podršku
putem kojih su u mogućnosti da nesmetano i slobodno govore o svojim iskustvima podređenosti, ukljućujući i one teme koje su u društvu bile tabuizirane (Feree, Hess, 2003: 71). S druge strane, kroz masovnu organizaciju
za žene (National organization for women) koju je osnovala Beti Fridan u
SAD-u iz samog naziva se vidi da je to organizacije ne samo žena, već za
žene u kojoj su doprinos dali i muškarci i žene. Organizacija je doprinela
unapređenju zakonodavstva kada je reč o nejednakim platama za isti rad,
pokrenula je pitanja neplaćenog rada žena domaćica i njihovog penzionog
osiguranja, a u pokretu se takođe uviđa kako se kroz reklamnu i drugu industriju zabave žena redukuje na seksualni simbol što je čini izloženom različitim oblicima seksualiziranog nasilja. Pokret je najveće kritike primao
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zbog zalaganja na pravo na abortus kao jednog od osnovnih garanata putem kojeg bi žene uspostavile autonomiju i vlasništvo nad samim sobom.
Posebno se uviđalo a što su ignorisali konzervativni krugovi protiv abortusa, da zbog nelegalnih pobačaja umire veliki broj žena, posebno iz manjinskih grupa i sa malim primanjima (Smith, 2005: 66).
Ova borba protiv različitih oblika dominacije proširuje se u različite sfere i različita polja delovanja uključujući i nauku i akademiju, i feminizam sve više dobija karakteristike akademskog i interdisciplinarnog
poduhvata. Zamasi se dešavaju i u okvirima religije i teologije i razvijaju
se pravci poznati kao Feministička teologija koji će težiti uspostavljanju
relacione a ne hijerarhijske Crkve i verske zajednice i njeno pretvaranje iz
okoštale institucije u živi pokret koji teži pravednosti (Kassian, 1992: 41).
Ukazuje se i na to da su prvi protofeministički zahtevi formulisani u okvirima religije kada su žene tokom renesansnog perioda (čuvena Querelles
des femmes) uzdrmale patrijarhalna tumačenja svetih spisa i uspostavljenih praksi, ali koji se često nedovoljno uvažavaju odnosno razumeju sa pozicija modernog, sekularnog društva (Walters, 2005: 6). Na razne optužbe
da je feministički pokret izrazito sekularan a time i isključiv Beti Fridan
je ukazala na važnost individualizacije žena i kroz spiritualizam i na to da
su u pokretu aktivni/e i religiozni/e i nereligiozni/e i da ovakve jedne podele i lažne dihotomije zapravo nameće patrijarhalno društvo i desni fundamentalistički pokreti. U tom kontekstu se posebno razvijaju pravci koji
kroz povezivanje žena sa prirodom, ali na potpuno drugačiji način od onog
koje nameće patrijarhalno i (post)industrijsko društvo motivišu žene da se
povežu sa planetom zemljom i da rade na podizanju ekološke svesti (Kassian, 1992: 250).
Dok je pokret za oslobođenje žena sebe smatrao univerzalnim i internacionalnim (Walters, 2005: 106) s obzirom da patrijarhat stvara odnose podređenosti koji oblikuju život žena i njihov identitet čemu se zajednički, kroz prepoznavanje istih ciljeva treba suprotstaviti, sve više su se artikulisali ženski i feministički glasovi koji su ukazivali na svojevrsnu isključivost feminizma i pokreta tzv. II talasa. bel hooks2 navodi svojevrsno
slepilo za rasu i klasu navodeći svoja lična iskustva u okviru feminističkog
2 Crnačka feministkinja Glorija Džin Votkins koristi pseudonom bel hooks koji je preuzela
od svoje čukun bake. Izabrala je da taj pseudonom piše malim slovima, s ciljem da ukaže na svoju marginalizaciju unutar feminističkog pokreta i s obzirom da vodi poreklo od nekadašnjih američkih robova.

244

Zlatiborka Popov - Momčinović

pokreta: „Otkrila sam da su belkinje usvojile snishodljiv stav prema meni i
ostalim nebelačkim učesnicama“ (Walters, 2005: 104), kao i druge uvide:
„Bele žene koje danas dominiraju feminističkim diskursom, kao i Fridanova pre njih, retko se pitaju da li njihova perspektiva u odnosu na žensku
realnost odgovara proživljenim iskustvima žena kao kolektiviteta. Takođe,
nisu svesne do koje mere njihova perspektiva odražava rasne i klasne pristrasnosti, mada je ta svest porasla tokom proteklih godina[...] Većina ljudi
u Americi misli da je feminizam, ili kako se ovde češće naziva "women's
lib"** pokret koji nastoji da izjednači muškarce i žene u društvenom smislu. Široka definicija poput ove, kakvu popularišu mediji i elitni delovi pokreta, pokreće problematična pitanja [...]U ovoj pojednostavljenoj definiciji implicitno je odbacivanje rase i klase kao faktora koji, u sprezi sa seksizmom, determinišu opseg diskriminacije, eksploatacije i tlačenja individue“ (hooks, 15. 17).
U zemljama koje se eufemistički nazivaju treći svet ukazuje se da tzv.
sestre sa zapada i dalje koriste logički i jezički aparat kolonizatora. U okviru feminizma trećeg sveta se ističe da je zapadni ženski pokret bio usmeren ka tome da žene ostvare jednak pristup resursima koji imaju i muškarci, dok u zemljama trećeg sveta ogroman broj i muškaraca i žena nema
skoro nikakav pristup ikakvim resursima (Gillson, 1991: 217). Žene sa zapada tako često idu u zemlje kao što su Sudan i vide samo klitorodektomiju, ali ne primećuju ulogu multinacionalnih kompanija, ekspoloataciju
radne snage i druge probleme koji se dodatno obrušavaju na žensku populaciju (Gillson, 1991: 218). Feministkinje sa Zapada često polaze od pojma slobode kakav operira u SAD-u i koji se redukuje na koncept lične autonomije koji je u koliziji sa iskustvima i vrednostima drugih kultura, koje se na taj način smatraju manje vrednim. Kao takav nedovoljno artikuliše probleme specifičnih kategorija žena i u svojim državama. Naime, za
mnoge siromašne žene koje nisu belkinje, sam pojam „pravo žene na izbor“ da ima decu je uvek posredovan nasilnom, rasističkom državom (Mohanty, 2003: 54).
Treći talas
Treći talas se formulisao kao svojevrsni odgovor na neke od gore opisanih problema i tenzija unutar feminizma koje su se posebno artikulisale osamdesetih i devedesetih godina prošlog veka. Njegov teorijski teme-
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lj predstavlja delo Džudit Balter Nevolja s rodom. Feminizam i subverzija
identiteta, u kojem se dekonstruišu pojednostavljeni termini koji se olako
upotrebljavaju od strane feminističkih teoretičarki i aktivistkinja kao što
su kontrola, ograničenje, regulacija, zaštita, oslobađanje i postavlja se pitanje da li se i kako tzv. feministički subjekt može osloboditi s obzirom da
je već unapred konstruisan od strane političkog sistema od kojeg se očekuje da ubrza njegovu emancipaciju (Butler, 1999: 4). U okviru ovog talasa se navodi da žene nemaju neki ontološki, preddiskurzivni temelj i da
se ženom, kako navodi Batler niti rađa niti postaje (Zaharijević, 2010: 10).
Treći talas nastaje i kao odgovor na generacijski jaz koji se javlja unutar feminizma, i na protivrečnosti koje su nastale usled dualizama unutar
drugog talasa kao što su pol/rod, te se drugost u odnosu na heteronormativnu normu sada ne odbacuje već zapravo uzdiže i prihvata (Budgeon,
2011: 4). Treći talas ne odbacuje nasleđa drugog ali teži i da izbegne generacijsku matoforu ('matrophor') koja je takođe užljebljena u hijerarhizovane poglede i poretke (Shapiro Sanders, 2007: 6). Pod uticajem poststrukturalizma naglasak je na ličnim iskustvima i naracijama koje se teže dalje
uobličavati nasuprot politikama istosti koja je drugi talas učinila dogmatizovanim. Intersekcionalnost i inkluzivnost se smatraju glavnim obeležjem
trećeg talasa, i otkrivaju se novi načini na koje se teorija pretače u praksu i obratno (Evans, 2015: 87). Naglasak je takođe na konceptu osnaživanja (empowerment) s ciljem prevladavanja naglaska na stalnoj podređenosti žena ali i diskursa koji umanjuju rodne nejednakosti i koji dolaze iz različitih ideoloških matrica (Budgeon, 2011: 107). Aktivnosti su raznovrsne
i posebno se pretaču u popularnu kulturu kroz muzičku produkciju, različite performanse, pravljenje i distribuciju filmova, dizajniranje veb stranica i blogova i pružaju prostore u kojima se mogu istražiti i izraziti izuzetno lična iskustva pri čemu je opseg pitanja koja se dotiču veoma raznovrsan, uključujući ali ne svodeći se na: rasizam, seksizam, klasizam i razne
oblike privilegija, silovanje, zlostavljanje dece, porodično nasilje, seksualnost, poremećaje ishrane i fatphobia, pitanja seksualne industrije, medijskog spektaktla, AIDS-a, apatije, moć devojaka, pacifizam potrošača, samosakaćenje, samoodbrana itd. (Budgeon, 2011: 114).
Treći talas je manje isključiv i prema nekim kontroverznim pitanjima kao što su pornografija otvorivši prostore za drugačije artikulicije. Veliki doprinos ovog talasa se ogleda u adresiranju pitanja transorodnih osoba, koje se po prvi put osećaju ohrabreno da ukažu na svoje probleme i is-
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kustva, posebno u kontekstu nasilja kojem su izložene (Evans, 2015: 96).
No ova inkluzivnost nije bezrezervna s obzirom da se pitanja transorodnih osoba smatraju manje važnim ili pak kao skretanje pažnje sa suštinskih problema ali se generalno prepoznaje povezanost seksizma se homofobijom i transfobijom (Evans, 2015: 100). Treći talas je svakako šarolik
i stvara okvire za različita diskurzivna uključivanja s obzirom da tzv. težnje ka jednakosti kroz brisanje razlika imaju brojne rasističke, heteroseksističke i klasne implikacije (Lotz, 2003: 5,6). No, postavljaju se i pitanja
tzv. eklekticizma i posledica ovakve nejasne artikulacije zajedničkih feminističkih imenitelja koji se kao takvi odbacuju.
Umesto zaključka
Kao što se u radu pokazalo, zdravorazumske slike koje su prisutne u
različitim sferama različitih društava o feminizmu i feminističkom pokretu kao isključujućoj i isključivoj „ideologiji“ su veoma pogrešne. To se vidi kako iz prikaza različitih perioda artikulacije feminističke teorije i s njima povezanih praksi, koje i u naučnom i aktivističkom smislu predstavljaju interdisciplinaran fenomen. To ne znači da se u samoj teoriji i pokretu
nisu javljali i još uvek javljaju određeni problemi s obzirom na nedovoljnu artikulaciju različitih pozicija različitih grupa žena i pojedinki, i s obzirom na načine na koje su se feminističke težnje ka uključivanju „Drugog
pola“ kroz horizontalne mreže povezivanja s različitim „Drugim“ sa ili
bez obzira na njihov pol, rasu, klasu, status i kulturu, seksualnu orijentaciju i rodni identitet, definisale, gradile i branile. One su često bile uslovljene i specifičnim, nametnutim kontekstima i (ne)mogućnostima koje su žene u različitim periodima imale, i kojima su i same bile uslovljene. Uprkos
tome, preispitivanje muško-ženskih odnosa, lične autonomije i subjektivnosti, braka i majčinstva, te aktivna i stalna angažovanost protiv različitih
oblika društvenih zala i nepravdi poput ropstva, bede, socijalne nepravde,
rata i militarizma, seksualnog i različitih oblika nasilja, destrukcije prirode, okoštalih crkvenih i verskih struktura ukazuje na feminističke principe
i prakse uključivanja putem kojih su žene izlazile iz svoje podređenosti.
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Zlatiborka Popov-Momčinović 3

FEMINIST THEORY AND PRACTICE: LOVING
THE "OTHER" (WHY THE FEAR OF FEMINISM?)
Summary
In this paper, through the intersection of the historical development of feminism as
a theory and activist practices, the establishment of a relation to the "Other" is pointed
out, through the opposition of the position of women as "Otherness" to the male norm
that marked women's centuries-old socio-political experience. It is emphasized that
feminism is a multiple phenomenon within which many polyphonic voices and activisms
have developed that are not easy to complete. What is certain is that feminism aspired
to various forms of inclusion of others (which in this paper we call as the love of the
"Other"), through the liberation and self-liberation of women and general sensitization.
Nevertheless, feminism is still misunderstood at the level of circulating simplified images
in public as an exclusive phenomenon (the so-called fear of feminism), while on the
other hand within feminism, despite the aspirations for comprehensiveness and changes
in the prevailing hierarchical paradigms in different spheres have always been present
practices of excluding the experiences of other women who do not belong to the feminist
mainstream, and which they seek to overcome.
Keywords: feminism / feminisms, activism, Otherness, women, inclusion / exclusion
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KVANTIFIKACIJA EMOCIJE U ZNAKU
JEZIČKE INFLACIJE: LJUBAV I STRAH
U ŠEKSPIROVOM KRALJU LIRU
Rezime
Kako jezik menja poimanje ljubavi može se videti na primeru Šekspirovih velikih
tragedija. Kralj Lir pokušava da socijalnoj hijerarhiji pripiše urođenu kontradiktornost
bića: ako bilo ko od nas može u isti mah biti svestan da se u njemu prepliću protivrečna
osećanja, onda kralj može da ostane kralj i nakon što se povuče sa prestola. Paradoks
kvantifikacije ljubavi, koja se direktno naslanja na ovakvo uvođenje načela kontradiktornosti u poredak, prisiliće Lirove kćeri da, u potrazi za adekvatnošću verbalnog opisa ljubavi – ili u strahu da neće zadobiti ono što im pripada – pribegnu ili pogubnoj malorekosti ili slatkorečivosti. Zato će najstarija kći Gonerila reći da oca voli više nego što kaže reč („more than words can wield the matter“): upotrebiće jezik tako da lukavo ukaže
na njegovu nepodesnost, a ljubav predstaviti kao nemoć verbalne ekspresije. Gonerilina
retorička obmana temelji se na logici iluzije koliko i na iluziji logike: njena ljubav se ne
može opisati, ne zato što je neiskaziva, već stoga što ne postoji. Gonerilina ljubav tako će
postati označitelj koji skriva nepostojanje označenog, a verbalna iluzija biće promovisana u novu realnost, realnost koja je samo privid istine.
Ključne reči: Šekspir, strah, jezička inflacija, retorika, autoritet, emocije.

Ukoliko ih čitamo po redosledu nastanka, Šekspirove četiri velike tragedije obrazuju simbolički egzistencijalni krug. U preciznom tematskom
kontinuitetu, Hamlet, Otelo, Magbet i Kralj Lir ulogama svojih tragičnih
junaka simbolizuju socijalne i biološke uloge muškaraca u okvirima patrijarhalnog društva: sina, muža, oca. Glavni junak Hamleta zaokupljen je
konfliktnim amanetom koji otac ostavlja sinu, pitanjem poštovanja tradicije i autoriteta, ali ništa manje majčinim telom kao kaznom i opomenom,
i upravo je odnos prema majci ono ambivalentno i zbunjujuće u motivaciji
protagoniste što je iniciralo sukobljena tumačenja; tragedija Otelo usredsređena je na neistinito predstavljanje realnosti sa kojim se suočavaju neiskusni i naivni supružnici, no isto tako i na ugroženost moralnih imperati1 Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, vladislava.gordic.petkovic@ff.uns.ac.rs
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va fizičkom željom, a identitet glavnog junaka urušava se pred zastrašujućom nespoznatljivošću ženske seksualnosti; Magbet je drama koja govori o nemogućnosti koegzistencije zločina i lične ambicije; Kralj Lir otvara socioistorijsku diskusiju o pogrešno shvaćenoj ulozi oca u kojoj važnu
ulogu dobijaju telesni i duhovni „apetiti“ potomaka. U skladu sa renesansnom slikom sveta, jedino je ambicija predstavljena kao krajnje neprirodna, i samim tim neodrživa egzistencijalna odrednica: jedini junak velikih
tragedija koji skončava kao zločinac upravo je Magbet, dakle onaj čije delanje pokreće racionalni imperativ ambicije, a ne uloga koje diktiraju nagoni i priroda.
O univerzalnom značaju Šekspirovih komada može se govoriti i na
drugačije načine, i neće nam nepoznato ni neobično zvučati tvrdnja književne teoretičarke Mardžori Garber da je Hamlet „od romantizma naovamo (...) najbolja dramatizacija pitanja savesti u zapadnom svetu“, da je
bračni par Magbet „amblem ambicije“, da je Otelo „simbol ljubomorne
ljubavi“, a Lir, opet, „paradigma zanemarene starosti“ (Garber 2004: 4).
Pozivajući se na simboličke muške uloge u velikim tragedijama, anglistkinja Felisiti Roslin reći će da one govore o bolnoj samoći „novog čoveka“
(Rosslyn 2000: 120). Ipak, paradigmatičnosti Šekspirovih komada doprinosi u najvećoj meri univerzalni jezički i komunikacioni kod.
O jeziku tragedije pisano je tokom prethodnih sto godina u okvirima šekspirologije mnogo, iz prizme različitih kritičkoteorijskih pristupa:
od psihoanalize do kulturnih i rodnih studija, od dekonstrukcije i feminističke kritike do novog istorizma pa potom i prezentizma kao kritičke strategije koju početkom dvadeset prvog veka etabliraju upravo šekspirolozi, Hju Grejdi i Terens Hoks, kao mogućnost da se govori sa živima a ne
sa mrtvima (Hawkes 2002: 4), i svaki od ovih interpretativnih metoda naglašavao je uzbunjujuću, remetilačku prirodu jezika, otpor koji jezik pruža svakom nastojanju da se hijerarhijski poredak stabilizuje, moć jezika da
stvori nezaceljiv poremećaj, ali i strah od moći jezika da neistinito predstavi stvarnost. Upotrebom jezika kao da kormilare, ruku pod ruku, baš
strah i moć. Šekspirolog Ros Mekdonald u tragedijama prepoznaje „autorovu opsednutost umećem jezika da načini štetu, da izvitoperuje i da zavodi na pogrešan put“ (McEachern 2002: 45); svaka tragedija nam, kaže on,
jasno ukazuje na rizik od izopačenja jezika i pretvaranja reči u oruđe zla,
budući da je „jezik veroloman i nepouzdan čak i u rukama dobrih“ (McEachern 2002: 45). Ambivalentnu i problematičnu prirodu jezika otkriva i
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sam način na koji kritičari o njemu govore, pristupajući mu kao svemogućem, mada visokorizičnom oruđu.
U svetu Šekspirovih tragedija jezik je tragičnom junaku neprijatelj
čijem je dejstvu nemoguće suprotstaviti se: zaplet Otela pokazuje kakvu
moć jezik zadobija kada se stavi u službu intrige i potencijalno bezazlene nesporazume preobrati u kobne raskole; Kralj Lir dočarava efekat semantički praznog znaka i razorni učinak opet prividno bezazlenih laskanja i laži; motivima „jezičke inflacije“, „retorike laži“ (Eagleton 1986: 76)
i ulagivačkog jezika koji su u ovom dramskom delu prisutni bavi se i pozna, nedovršena tragedija Timon Atinjanin. Šekspirov jezik odlikuju dva
svojstva koja deluju nespojivo – artificijelnost i ekonomičnost: ukazujući na svoju zastrašujuću i zagonetnu moć, jezik pokreće mehanizme delovanja sveta u formi verbalne zagonetke, postavlja neodgovoriva pitanja i
nerešive probleme. Teri Iglton tvrdi da Šekspirove drame obogaćuju društveni poredak neuobičajenom rečitošću, ali da su u njima poredak sveta i
poredak reči u stalnom potencijalnom sukobu (Eagleton 1986: xi). Uređenu političku državu uslovljava stabilnost jezika, ali Šekspirova vera u društvenu stabilnost dovedena je u opasnost istim onim jezikom koji je formuliše (Eagleton 1986: xi). Retorička obmana nastaje usled nemogućnost
da se svet i reč usklade; jezički znak ne otelovljuje pojam, reč ne uspeva
da reprodukuje realnost, te zbog nemogućnosti da bude fizički korespondendan materijalnom svetu jezik stalno traga za idealnim izrazom između
dve krajnosti: između minimalističke svedenosti iskaza i jezičke inflacije
– a obe su jednako opasne po poredak. U Kralju Liru najveći je problem
tvrdoglavi, utilitarni pokušaj otelotvorenja reči – a to se otelotvorenje manifestuje kroz pokušaj kvantifikacije ljubavi.
Sekularna i hrišćanska tumačenja tragedije Kralj Lir, već decenijama otvoreno sukobljena u aporiji o pitanju vere, dobijaju na značaju kada shvatimo da je Lirov svet mesto bez Boga u kome, ipak, biva moguća epistemološka transcendencija (Fortin 1979: 114). Koliko god radnja i
struktura komada osporavali postojanje božanske pravde, junaci bar povremeno i makar na trenutak poveruju u dobrotu bogova i očekuju njihovu pomoć. Tako se sluga zlog vojvode Kornvola moli da sakaćenje Glostera (kom su oba oka iskopana kao kazna za navodnu veleizdaju) brzo bude
osvećeno, Lir je uveren da će bogovi stati na njegovu stranu u sukobu protiv dve starije kćeri koje su ugrozile njegov autoritet, Edgar će svog oca
Glostera predano ubeđivati da su bogovi osetljivi na ljudsku patnju. Rad-

254

Vladislava Gordić Petković

nja tragedije je, međutim, satkana od ironičnih obrta: i očekivanja i strahovi junaka i publike istope se u surovoj završnici koja ukida svaku mogućnost da će se ostvariti dugo podgrevana nada u srećan kraj. Po osvedočenju Pola Rikera, tragedija će nadjačati i pobediti najgorljivije hermeneutičke napore hrišćanskih mislilaca. Tragediju, po Rikeru, „ubijaju“ Logos i
judeo-hrišćansko propovedanje, a božanski bes uvek se javlja rame uz rame sa izostankom osećanja svrhovitosti, te se u tom kontekstu ponovo javlja tragična patnja.
Moć i telo, čini se, najtešnje su povezani u Kralju Liru, već i stoga što
se upravo na nivou fizičke egzistencije pokazuju sve surove posledice razvlašćivanja monarha. Kako Lirov autoritet i predstava o sebi potpuno menjaju oblik i smisao, od iluzije o svemoći i neznanja do bolne i razdiruće
ali lekovite spoznaje o ljudskoj ništavnosti, tako se jezik od uzvišene i kitnjaste retorike zasićene hiperbolama preobraća najpre u haotično buncanje, potom u alatku ironije i novostečene lucidnosti, dosežući granice cinizma koje su vidljive samo još u upečatljivoj i mučnoj ali strukturno ipak
slabijoj poznoj drami Timon Atinjanin. Kada u trećem činu sa razgnevljenim Lirom odlazi u olujnu noć, Luda želi da ukaže kako gubitak udobnosti ima krajnje praktične implikacije – sukobljavajući se sa kćerima kojima
je prethodno podelio svoje kraljevstvo i obavezao ih da mu zauzvrat daju
na raspolaganje svoj dom i ostave pratnju od sto vitezova, Lir gubi titulu,
identitet, sigurnost i samopouzdanje, ali najočigledniji i najkonkretniji gubitak biće „kuća bića“ u širokom spektru značenja: udoban dom pre svega,
dom koji štiti od nepogoda, dom u kom su ga svi ponizno slušali i dodvoravali mu se. Dom je sigurnost, makar se ta sigurnost dobila od hirovitog
kralja i „nestalnih vetrova“ kraljevske vlasti. Izvan doma, gde su nezavisnost i sloboda ali i neizvesnost, na glavu se obrušava kiša a izloženost tela udarima vetra ukazuje da gubitak moći razotkriva ranjivost i krhkost na
više načina nego što se isprva može pomisliti.
Lirova jarost i nerazumnost, koja ga iz bura i oluja kraljevske vlasti
izvodi na pustaru i na pravo nevreme, gde će rado trpeti da ga šibaju vetrovi i kiše jer njima nije dao kraljevstvo kao Gonerili i Regani – neobična
logika mazohističkog prihvatanja kazne od onih koje nismo ni zadužili ni
rastužili samo je jedan od prvih simptoma Lirove pometenosti – otvaraju i
Šekspiru blisku temu generacijskog jaza koji se isprečio između okoštalog
vrednosnog sistema starih s jedne, i pragmatične filozofije življenja i delanja koju zastupa mladi naraštaj, s druge strane.
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Šekspirov Lir primer je osobe koja želi da svetu neživih stvari (tačnije, socijalnoj hijerarhiji) pripiše kontradiktornost koja je biću urođena:
ako je ispravna i empirijski dokaziva premisa da svako od nas može u isti mah imati protivrečna osećanja, onda bi, ukoliko je društvena hijerarhija analogna ljudskom biću onako kako to elizabetansko viđenje sveta želi
da predstavi, kralj mogao da ostane kralj i nakon što se povuče sa prestola i kraljevstvo podeli svojim biološkim naslednicama. Podelom kraljevstva Lir pokušava da u okvirima socijalne hijerarhije utemelji ambivalentnost svojstvenu biću: ali totalitet se ne može postići tako što će kralj predati vlast i potom nastaviti da vlada jer je takvo ustrojstvo realnosti moguće
samo Bogu a Bog, u skladu sa elizabetanskom slikom sveta, može da vlada
preko kralja kao svog zemaljskog namesnika. Paradoks kvantifikacije ljubavi koja se direktno naslanja na ovo uvođenje načela kontradiktornosti u
poredak prisiliće Lirove kćeri da u potrazi za adekvatnošću verbalnog opisa realnosti pribegnu ili pogubnoj malorekosti ili slatkorečivosti koja donosi brzu ali etički sumnjivu dobit.
Zato će Gonerila reći da oca voli više nego „što u reči staje“ („more
than words can wield the matter“); više od „vida, prostora, slobode“, „više
od sveg skupocenog i retkog“: upotrebiće jezik tako da ukaže na njegovu
potpunu nepodesnost, a ljubav će predstaviti kao nemoć verbalne ekspresije. Gonerilina retorička obmana temelji se na logici iluzije koliko i na iluziji logike: ljubav se ne može opisati – ali ne zato što svojom bezmernošću nadrasta reč, već stoga što ta ljubav ni ne postoji (Eagleton 1986: 76).
Gonerilina ljubav tako će postati označitelj koji skriva nepostojanje označenog, a verbalna iluzija biće promovisana u novu realnost, i ta će realnost
kompromitovati autentičnost Kordelijine ljubavi. Nije, stoga, neobično što
će za Gonerilu u petom činu njen muž reći da je „gora no što ime ikoje /
izreći može“ (Kralj Lir, V, 3, 156) 2 . Tamo gde je sve tako radikalno lišeno svake vrednosti, Kordelijino „ništa“ jeste jedina čvrsta valuta, tvrdi Iglton (Eagleton 1986: 77), ukazavši na to da se istina jednog lažnog stanja
može artikulisati jedino diskursom ludila, jezikom koji političko bezumlje
osnažuje tako što ga parodira i umnožava te na taj način dekonstruiše iznutra (Eagleton 1986: 78).
Kordelijino „ništa“ neminovno će se pretvoriti u metaforu opasne nestabilnosti retoričkog znaka kakvu ćemo jednako upečatljivo pamtiti iz Li2 Svi stihovi iz Kralja Lira navedeni su prema prevodu Branimira Živojinovića, objavljenom u Sabranim delima Viljema Šekspira u izdanju Službenog lista SRJ i Dosijea 1995.
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ra i Otela. Ono je manevar ženskog jezika, ali i opasno oružje muške borbe za prevlast. Tako Edmund i Jago ovu reč izgovaraju s namerom da uspostave suprotnost istini – s tim što suprotnost istini ovde ne biva laž,
već efekat istinitosti, utisak verodnostojnosti koji lažna predstava može da
ostavi. Privid istine podržaće i očevidni dokaz u vidu falsifikovanog pisma
u Kralju Liru ili maramice u Otelu, a ti će prividni dokazi –Edgarove navodne izdaje oca u prvom slučaju i Dezdemoninog navodnog neverstva u
drugom – zadobiti relevantnost materijalne činjenice i označitelja moralne
vrednosti. Reč „ništa“ koja je u korenu te fantazije jeste retorička obmana
prvog reda: da sve bude složenije, „ništa“ ne sugeriše samo odsustvo, već i
prazninu koja želi da se ispuni smislom i značenjem. Šekspirovi negativni
junaci uspevaju da tu prazninu ispune prividom značenja i lažnim predstavama zahvaljujući tome što su njihove žrtve zarobljene strahom – bilo da
se taj strah manifestuje tako što su lakoverne, ili nesigurne u sebe, a najčešće su, zapravo, potpuno nespremne na mogućnost da same ispitaju istinitost onoga što je njima i o njima rečeno. S druge strane, kroz kralja Lira
kao tragičnog junaka Šekspir hrabro demaskira patrijarhalnu moć.
Lirov izazov hijerarhiji dovodi do njenog sloma i stvaranja haosa. Zato što Kordelija nije htela ništa da kaže o tome koliko ga voli, Lir (rekavši
da „od ničeg samo ništa nastaje“) nju razbaštinjuje i odriče je se, na taj način je izbacujući iz poretka. Međutim, pošto sistem neminovno teži da se
održi u početnom stanju, prazno mesto mora se popuniti. To prazno mesto
grabi vanbračni sin erla od Glostera, Edmund: kao potomak kog običaji i
zakoni ne priznaju kao legitimnog on u poretku ne postoji, ali kada, u trenutku krize i narušene hijerarhije, postane deo te strukture, on nesmetano
hrli njenom vrhu. Nakon uspešno izvedene intrige protiv polubrata Edgara, zahvaljujući kojoj je Edgar na osnovu fabrikovanih lažnih dokaza postao izdajnik isto onako kako je Dezdemona proglašena preljubnicom, Edmund postaje očev naslednik, potom, nakon što je potkazao oca zbog pomaganja kralju, postaje i erl od Glostera, da bi postao i pretendent na presto time što je obećao brak Lirovim kćerima koje dele vlast. Njegov status
je paradoksalan, ali sasvim moguć i na duže vreme održiv u poremećenoj
socijalnoj hijerarhiji koja je uspostavila i podržala krizu autoriteta: u svetu dezorijentisanih kriterijuma vanbračni sin titulu i imanje nasleđuje od
živog oca, a brak nudi dvema kraljevskim kćerima, od kojih je u trenutku
prosidbe jedna udovica, a druga udata! Edmundu je osvajanje vlasti olakšano činjenicom da društveni poredak oličen u drami Gonerilinu i Rega-
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ninu seksualnost predstavlja kao „neprirodne“ i tako ih promoviše u znamen zla: no njegove problematične priče o uspehu ne bi bilo bez obraćanja prirodi kao svojoj boginji . Na delu je ponovo retorička obmana – Edmund ne sledi prirodu tako što će oponašati njenu težnju harmoniji i savršenstvu, već tako što će oponašati njeno nepoznavanje i nepriznavanje moralnog zakona.
Hamlet koristi reči samo da bi pokazao koliko je njihovo posredovanje značenja neadekvatno i premda njegova jezička manipulacija nema
mračne motive kakve imaju Gonerila i Regana ili Edmund, Hamlet neće
odbiti da se poigra rečima i očekivanjima kao što je to odbila Kordelija.
Štaviše, on se naslađuje neprozirnošću znakova i iluzijama koje oni proizvode: s druge strane, Kordelija prihvata očev princip kvantifikacije ljubavi samo zato da bi mu dokazala koliko je egzaktnost bilo kakve podele (u)
ljubavi nemoguća. Nesporazum kćeri i oca postaje fatalan upravo zbog retoričke obmane koja se isprečila između njih: smatrajući da retorika mora
da reflektuje istinu, Lir ne shvata da jezički znak može samo da sugeriše
ljubav ali ne i da bude njen ekvivalent. Otud mu njene reči zvuče hladno i
odbojno: Kordelija, pak, odbija da mu ponudi majčinsku brigu, i to odbijanje se jasno ocrtava u njenom razgraničenju ljubavi, brige i dužnosti koja
se u patrijarhalnom svetu deli na jednake delove između oca i muža. Ukazujući na nelogičnost Lirovog razmišljanja, Kordelija i nesvesno ugrožava
njegov autoritet, koji se rastače ipak najviše usled doslovnog, suviše rigidnog tumačenja ambivalentnih reči.
Drugi problem je Lirovo neumeće da razluči govor od delanja: Kordelijine reči o podeli ljubavi on doživljava kao čin surovosti, i na taj čin
odgovara performativnim činom odricanja od očinstva. Uveren je da joj se
adekvatno odužio, da je progovorio njenim jezikom, da je uzvratio na surovost surovošću, na ništa ničim. Kordelija je prognana zbog razboritosti,
jer opomenu da otac mora deliti ljubav, brigu i posvećenost svoje kćeri sa
njenim mužem može da izrekne samo zrela i odgovorna mlada žena koja
pravilno shvata svoje društvene i emotivne dužnosti te stoga odbija da obeća ono što neće moći da ispuni. Za razliku od kraljice u Hamletovoj „Mišolovci“ koja „previše obećava“ (Edwards 1985: 211) i za koju čak i prilično nepronicljiva Gertruda misli da preteruje, Kordelija ne obećava ništa,
jer zna da je podela ljubavi, onako kako ju je predstavila, društveni običaj
i opšteprihvaćena činjenica: dakle, ona računa na automatizam društvenih običaja, isti onaj koji je u elizabetansko vreme udovici prećutno, bez
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posebnog zakonskog akta, dodeljivao trećinu muževljeve imovine. Stoga
osporavanje njene reakcije možemo pripisati samo nepravednom postupanju patrijarhalnog sistema koji od žene očekuje nemoguću dozu odanosti:
no sama će Kordelija sebe demantovati kada na čelu muževljeve vojske
pođe da spase oca, jer će tako pristati na regresiju u ulogu poslušne kćeri
a, sa druge strane, problematizovati kraljevski autoritet svog muža, koji bi
trebalo da po svakom pravu koji mu daje titula bude vojskovođa. Povratkom u Englesku, Kordelija vaspostavlja prioritet krvne veze i svesno krši
patrijarhalni kodeks podele ljubavi i dužnosti. Neobjašnjivo odsustvo francuskog kralja u vojnom pohodu može, u kontekstu Šekspirove hijerarhije,
značiti samo jedno: novoosnažena figura oca učinila je muža suvišnim, a
podrivanje autoriteta na kome se temeljio stabilni društveni poredak nastavilo se, zapanjujuće efikasno.
Disproporcija reči i značenja čini Kordelijin odnos prema ocu neobično sličnim odnosu Hamleta i Ofelije. I Lir i Ofelija spremni su da poveruju kako je odsustvo jezika ljubavi i odanosti (u njihovom viđenju, pomalo brzopletom i naivnom, to je zapravo jezik laskanja, tepanja, udvaranja,
ulagivanja) znak da ne postoje ni osećanja ljubavi i lojalnosti: bez reči, ljubav se svodi na „ništa“ kao na odsustvo i nepostojanje. Hamlet i Kordelija
pokušavaju da demaskiraju retoričku obmanu, ali i sami postaju njene žrtve, postajući, istovremeno, i generatori krize autoriteta koja rastače hijerarhiju monarhije. Ofelija je retoričku obmanu u vidu konvencionalnog izražavanja ljubavi doživela kao realnost, te je tako svoju veru i nadu uložila u Hamletove reči o ljubavi, a ne u ljubav kao takvu. U njenom naivnom
i neartikulisanom viđenju sveta, svako Hamletovo odstupanje od romantičnih fraza svodivo je na „ništa“, na odsustvo reči, a znakove ljubavi koje
očekuje neće dobiti jer njih ne može pokazati neko ko je potpuno prestao
da veruje u znake. Hamletovo nepoverenje u jezik ishod je većeg broja
trauma i razočaranja: Gertrud se ponovo udaje, Ofelija je oruđe u rukama
svog oca, a prijatelji kojima je verovao pokušali su da ga obmanu i uhode.
Hamlet zato neće tokom komada dati Ofeliji nijedan verbalni dokaz ljubavi, a ona jedino takve reči očekuje, i jedino njih razume. Da parafraziramo
Gonerilu, ljubav ume da voli više nego što reč može da kaže: jer, suprotno racionalnom procesu kvantifikacije, ljubav se može deliti a uvek ostati cela; postojanost ljubavi ne može da bude žrtva promenljivosti retorskih
znakova koji simuliraju manjak ili obilje, nedostatak ili sveprisutnost a da
se činjenično stanje ni u čemu ne promeni.
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Lirov pokušaj da ljubav pretvori u dvorsku ceremoniju posledica je
nepoznavanja prirode ljubavi, isto kao u Ofelijinom slučaju. Sve dok je
njegovo mesto u hijerarhiji stabilno, on neće razumeti u kojoj meri su ritual i reč krhki i nepouzdani: dok je god njegov autoritet neprikosnoven,
Lir upotrebljava imperativ u obraćanju ljudima oko sebe, a o sebi govori
koristeći kraljevsko „mi“. Podela kraljevstva simbolički označava opadanje moći pa tako i raskid sa imperativom i povratak na singularno „ja“; ta
će podela, emotivna koliko i teritorijalna, simbolično označiti poraz njegove borbe da reč tačno odrazi svet. Takav utopijski pokušaj izjednačenja
reči i sveta, vidljiv u ritualu podele kraljevstva i ljubavi, ukazuje na ambiciju da se uspostavi skup pouzdanih znakova čije će značenje biti stabilno i bezuslovno kao ljubav. Lir će pokušati da retoričku obmanu preobrati u retoričku istinu, i zato će hijerarhiji pristupiti kao da ona oličava unutrašnju kontradiktornost bića. Neodrživu poziciju kralja bez krune, kakva
ne postoji u društvenom sistemu i nije ni teorijski moguća, Lir će morati
da pretoči u ništa, pa u ludilo, i u ponovno rađanje, kratkotrajni trijumf posle kog će uslediti smrt kao konačan poraz. Lirova smrt označiće apsolutnu nemogućnost da se uspostavi svet u kom će reč biti tačna mera ljubavi. Takav se svet ne može uspostaviti čak ni ako odlučimo da „ništa“ znači nepostojanje ljubavi; čak ni tada gubitak mesta u hijerarhiji neće značiti i gubitak vrednosti. Kordelija i Kent ostaće požrtvovani i verni Liru čak
i kad ih hijerahija izbriše iz sveta živih; izlaskom iz jednog sistema, oni će
postati deo drugog, kao što će Kordelijinu odbačenu vrednost prepoznati
kralj Francuske, osoba koja je izvan Lirove socijalne hijerarhije, izvan domena Lirove moći i uticaja. U Kordeliji svedenoj na ništa francuski kralj
prepoznaje apsolutnu vrednost i dodeljuje joj privilegovanu poziciju u hijerarhiji koju je sam stvorio. Unekoliko je apsurdno što će Kordelijina „cena“ istovremeno pasti i skočiti u dva sistema patrijarhalne moći koji se suštinski ni u čemu ne razlikuju.
Efekat i trajanje retoričkih obmana ograničeni su već i samom činjenicom da ih stranci i marginalci lako demaskiraju. Negativni likovi verbalne obrte lako iskoriste za svoje interese i potrebe, oni su njihov carski put
u srce hijerarhije, te će tako razbaštinjenje i proterivanje Kordelije otvoriti prazan prostor u sistemu u kom će se naći etički problematični Edmund,
osoba prethodno svedena na „ništa“, na odsustvo uloge i identiteta kakvo
je u renesansnom društvu dodeljivano vanbračnoj deci. Prisvajajući nemoral kao prirodno stanje čovekovo, svojatajući Prirodu kao svoju boginju,
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Edmund se uspinje na sami vrh hijerarhijske lestvice, te tako postaje zlikovac neuporedivo opasniji od Jaga ili Ričarda Trećeg. Svem svom zlodejstvu uprkos, Jago će poštovati društvene i hijerarhijske odnose, jer nijednog trenutka ne želi ništa više od onog što je poželeo na početku, a to je
mesto Otelovog oficira. Sa pozicije toga „ništa“, Edmund će se, međutim,
vinuti u beskrajnu slobodu mogućnosti da bude sve.
Retoričke obmane razaraju sistem vrednosti na isti način na koji
reč može da zatruje, ugrozi i na kraju uništi onaj svet koji je predstavila na
netačan, neadekvatan način. Međutim, svaki pokušaj da se uspostavi ekvivalencija sveta i reči osuđen je na poraz. Premda je verbalno razmeravanje
ljubavi dezintegrisalo Lirovo kraljevstvo i potkopalo njegov autoritet, čitaoci i gledaoci ne mogu da ne osete poštovanje prema jednoj tako neostvarivoj, nemogućoj misiji harmonizovanja sveta reči i sveta stvari – upravo ta
misija dovodi do krize autoriteta. Šekspirova kontinuirana igra reči sa svetom i u svetu otkriva da ništa ne postoji dok god se ne realizuje u okvirima
jezika, verolomnog i varljivog. Nedostaci verbalne komunikacije mogu se
premostiti samo uz pomoć tragičkog idioma u okviru kog umetnik čini sve
što je u njegovoj moći da izbegne zamkama znakova i uspostavi svet u kome će harmonija jezika i sveta biti uspostavljena makar privremeno.
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QUANTIFICATION OF EMOTION IN THE
CONTEXT OF LINGUISTIC INFLATION: LOVE
AND FEAR IN SHAKESPEARE'S KING LEAR
Summary
Shakespeare’s tragic idiom possesses the prestige and the power which surpasses
the shortcomings of verbal communication. King Lear is a bleak play which deals with
power and property and, like much of Shakespeare's later work, it is not easily reduced
to one theme, one standpoint or one interpretation. It will keep on provoking a range of
critical responses, due to Shakespeare's flexibility which allows a variety of readings, encouraging the reader to accept the viewpoint of each character as independently justifiable. According to Ross McDonald, the genre of tragedy usually implies „an authorial obsession with the capacity of language to damage, deform and mislead“. Shakespeare's art
of expression often demonstrates that rhetorical deceptions deform and destroy societal
values, the same way words can compromise the world they unduly represent. The characters' speech acts irrevocably change both their lives and their worlds, enabling them
to display a cunning self-consciousness along with a curious self-deception. Lacking a
purely physical adequacy, language is inevitably doomed to hover between the equally
unhappy solutions of understatement and linguistic inflation. Both strategies of expression endanger social stability to a great extent, as The Tragedy of King Lear demonstrates. Falling victim to dangerous word effects which spring from either love or fear, King
Lear brutally and irrationally undermines his own power and banishes his favoured daughter as well as his most loyal friend. Although Lear’s verbal measuring of love has ruined his kingdom, respect must be paid to his impossible mission to harmonize the realms
of the world and the word. The old king’s greatest mistake is, according to Terry Eagleton, the crass utilitarian exactitude with which he believes human love can be quantified.
Keywords: Shakespeare, fear, linguistic inflation, rhetoric, authority, emotion.
3 University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, vladislava.gordic.petkovic@ff.uns.ac.rs
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„MOJ MIHAEL“ AMOSA OZA –
ŽENSKO PISMO I MUŠKI RUKOPIS
Rezime
U radu se razmatraju narativne strategije koje Amos Oz koristi da bi, pišući
u ženskom rodu, govorio i glasom žene i glasom muškarca o drami ljubavi glavne
junakinje. Postupci inverzije i zamene naratora, roda, teksta, jezika, pamćenja u romanu
su instrumenti kojima se tematizuje hronotop Jerusalima, ali se naznačavaju i neka
univerzalna značenja teksta.
Ključne reči: Jerusalim, Cion, ljubav, žena, muškarac, kabala

„Pisati telom, pisati čulima, pisati belim mastilom. U pokušaju da se
govori maternjim jezikom, pisati mačijim noktima. Pisati halucinacijama
instinktom snagom osećaja snagom ludila. Pisati iz svih pisanja, pisati željom“ (Velimirac 2008: 261).
Roman Moj Mihael (1968) počinje rečima: „Pišem ovo zato što su
oni koje sam volela umrli. Pišem ovo zato što sam kao mlada imala mnogo
snage za ljubav, a sada ta snaga zamire. Ne želim da umrem“ (Oz 2011: 7).
Ovakvim početkom Amos Oz inauguriše performativ kao jedan od
konstitutivnih elemenata romaneskne teksture. Glavna junakinja Hana, čije smo reči naveli, dodaje nešto kasnije da piše zato što ništa ne zaboravlja,
iako će to opovrgnuti u nekoj vrsti epiloga, revizije teksta, kada na početku
druge trudnoće konstatuje: „Nekoliko puta u mesecu maju zaboravila sam
gde sam stavila neku stvar ili odevni predmet. Prihvatila sam to kao znak.
Dotad nikad nisam zaboravila ništa“ (Oz 2011: 287). Pisanje tako postaje
ne samo prostor potvrde postojanja, što na temporalnom planu označava
sadašnjost, nego i sredstvo povezivanja prošlosti i budućnosti. Tekst je jedino diskurzivno polje u kojem Hana može da poveže ono što u stvarnosti
nije uspela: svoj unutrašnji život, snove i čežnje i svoj brak sa Mihaelom.
1 Istraživač-saradnik centra Moše David Gaon Centra Ben Gurion Univerziteta u Negevu,
gordanatodoric021@gmail.com
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Glasom naratorke izlaže se priča o susretu i zbližavanju Hane i Mihaela, i potom o njihovom desetogodišnjem bračnom životu. Tehnikom toka svesti, epizode iz realnog života kombinovane su sa Haninim snovima i
fantazijama, u kojima se po pravilu pojavljuju blizanci, Arapi Halil i Aziz,
njeni nekadašnji drugovi iz detinjstva, sada odrasli muškarci.
Muški princip s jedne strane predstavlja Mihael, svojom uzdržanošću,
odmerenošću i posvećenošću naučnoj karijeri. Ta posvećenost, doduše,
drugo je ime za njegovu odluku da ostvari ambicije i očekivanja svog oca i
tetaka, dakle, za potčinjavanje onome što doživljava kao dužnost, a ne kao
unutrašnji poziv. Drugi modus pojavljivanja muškog principa su blizanci –
ratnici. Oni su uvek, i u detinjstvu i u snovima odrasle Hane otelotvorenje
agresivne muževnosti, i uvek potčinjeni njoj, kao kraljici. Ovakva, dualna
koncepcija muškog principa proizvodi kod glavne junakinje reakcije koje su, u pojavnom obliku, usuproćene. Kontrastirani su njena zatvorenost
i bezmalo ravnodušnost u odnosu sa mužem i drugim ljudima i strast koja
se oslobađa u snovima i fantazijama u kojima se pojavljuju blizanci, a koje
su po pravilu oblikovane oko motiva rata kao arhetipske slike.
Binomni odnos uočen u dva modusa pojavljivanja muškog principa
(oba označena odsustvom ili prisustvom agresije) prožima i druge nivoe
romaneskne naracije. U odnosima suprotnosti su Jerusalim, Hanin rodni
grad, i Holon odakle dolazi Mihael2; stvarnost u kojoj Hana uči da bude
žena (iako je kao devojčica želela da postane muškarac)3 i da se prilagodi bračnom životu opterećnom siromaštvom, i snovi u kojima se kroz neobuzdanu, nekada nasilnu manifestaciju seksualnosti ona oslobađa teskobne stvarnosti. Najsnažnija epzoda, koja je i prelomna u romanesknom toku
jeste Hanina groznica. Počinje rečima: „Stajala sam pored prozora. Raznežena, setila sam se napada difterije od koje sam bolovala kao devetogodišnjakinja. Svoje moći da nateram snove da me prenose preko linije koja
razdvaja san od jave“ (Oz 2011: 198). Groznica osvaja njen organizam, ali
ona to stanje opisuje ovako: „Pod pokrivačem sam nastavila da drhtim celim telom. Ali gorela sam i od silnog uzbuđenja, koje nisam osetila još od
detinjastva. Tresla me je groznica veselja. (…) Novi bol je bio moj i isprobavala sam ga“ (Oz 2011: 199). Sledi scena u kojoj se Hana poliva lede2 „Studirao je geologiju i bio na trećoj godini. Rodio se i odrastao u Holonu. ‘Hladno je u
ovom tvom Jerusalimu.’ ‘Mom Jerusalimu? Otkud znaš da sam iz Jerusalima?’“ (Oz 2011: 9)
3 „Mislila sam da ću, ako se budem rvala, pentrala po drveću i čitala knjige za dečake, i sama odrasti kao dečak. Mrzela sam što sam devojčica.“ (Oz 2011: 32)
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nom vodom i napreže glasne žice svog već upaljenog grla. Tone u halucinaciju, jednaku svojim snovima o sebi kraljici koja vlada svojim muškim
podanacima. Uživa u bolu koji oseća i požudi koja je obuzima, jer „imala
sam telo, bilo je moje, i pulsiralo je i treperilo je i bilo je živo“ (Oz 2011:
201). Telo kao mesto radnje priziva fukoovsko razumevanje, prema kojem
je telo mesto borbe i sukoba diskursa (Mils 2011: 64), ono je „mesto gde
se moć manifestuje i gde joj se pruža otpor“ (Mils 2011: 64). U tom smislu
potrebno je postaviti pitanje prirode moći koja se manifestuje na telu/telima. Tim pre što Fuko „opisuje telo kao ‘iluziju supstancijalnog jedinstva’
i kao ‘zapreminu u stalnoj dezintegraciji’, naglašavajući tako da je ono što
se čini najcelovitijim zapravo konstruisano diskurzivnim posredovanjem.
Po njemu [Fukou], zadatak geneaološke analize jeste da ‘pokaže telo sasvim pritisnuto istorijom, i istoriju koja upropaštava telo“ (Mils 2011: 65).
Hanino telo je u romanu već lišeno privida supstancijalnog jedinstva oznakom da se u prostor slobode ulazi preko bolesti (tela), ali je i označeno nekom vrstom samoposmatranja a kojem tekst koji piše – posreduje. Mihaelovo telo, on sam doveo je u funkciju samo jednog cilja – postizanja naučne karijere. Baveći se geologijom − telom Zemlje – on svoje telo iznuruje
i svodi na samo jednu funkciju, posredovanu raciom. Tako je naučni rad za
Mihaela ono što je za Hanu pisanje teksta svog života.
Doktoru Urbahu koji je leči jasno je da je Hanina telesna bolest duševnog porekla, kao što je to jasno i Mihaelu. On se pita: „Izgleda da sam
negde pogrešio. A ne znam gde. Hoću da kažem, šta je trebalo da učinim
kako bih sprečio da se ovo dogodi ili šta nije trebalo da učinim kako bih
izbegao da te dovedem u ovakvo stanje?“ (Oz 2011: 208). Tako se može
razumeti da je svojevrsni dramski sukob u romanu zasnovan na konfliktnom odnosu dekonstruisanog muškog principa i ženskog koji takođe nije ucelovljen nego tranzitivan, bezmalo liminalan. Jer, Hana pamti vreme
britanskog protektorata, ali već ne živi model oblikovan u dijaspori, koji
je mogla da nasledi od oca, za kog kaže da ga je volela najviše. Ne živi ni
stilom ortodoksnih Jevreja sa jasno definisanim rodnim ulogama. Mihaela prihvata takvog kakav jeste, iako zna da ih razdvaja ponor nerazumevanja. Novi modus pojave ženskog kroz Hanu tek treba da se uobliči. Na početku njihove veze, Mihael je Hani nepodnošljivo dosadan, uzdržan, toliko da ona kostatuje: „Nije mogao da smisli ni jednu jedinu reč koju bi mi
uputio. Jedno drugom bili smo stranci, on i ja“ (Oz 2011: 37). Ono što ih
povezuje je dragocena mogućnost da jedno prema drugom budu iskreni i

266

Gordana Todorić

otvoreni. Ta iskrenost jeste potencijal da se među njima razvije apsolut koji možemo nazvati ljubavlju. Međutim, u romanu oni će ostati na tom putu. Hana na kraju romana kaže: „Zbogom, Mihaele. (…) Nisam s tobom.
Mi smo dva bića, a ne jedno. Nisi mogao nastaviti da se ponašaš kao moj
brižljivi stariji sin. Savršenstvo“ (Oz 2011: 288).
Na osnovu ovako skicirane fabule moguće je naslutiti kojim pojmovima operiše Amos Oz na dubinskom nivou teksta. Prevashodno, reč je o
preispitivanju rodnih identiteta i njihovom odnosu u uslovima konkretnih
društvenih prilika nove države. Još preciznije, reč je o preispitivanju ljubavnog odnosa žene i muškarca. Amos Oz ovoj problematici pristupa aktuelizacijom postupka očuđenja4, jer je narativno JA žena, Hana, koja je tako i instanca fokalizacije. Međutim, to nije samo atraktivan retorski postupak niti pisac tekstom romana transcendira samo komfor sopsvenog rodnog identiteta. Nužno je da pretpostavimo da postoje neke metatekstualne
okolnosti koje ovakav Ozov izbor čine jedino mogućim, da bi se odgovorilo na pitanje zašto Hana nije uspela da voli.
Naracija je posredovana tekstom u tekstu, jer mi čitamo Haninim glasom koja piše i kasnije rediguje svoje zapise, ali je Oz onaj koji upravlja diskurzivnim praksama predstavljenim u romanu. On takođe, govoreći u prvom licu oblikuje mimezis iskaza stvarnosti, a ne mimezis stvarnosti (Hamburger 1976: 311). Piščeva odluka da piše u ženskom rodu i da
identitet te naratorke postavi kao već dekonstruisan, može se objasniti na
sledeći način: „umesto supstancijalnog ili samoodređujućeg ‘subjekta’ ,
taj spoj diskurzivnih zahteva je ‘raskršće’, da se poslužim izrazom Glorije Ansaldue, raskršće kulturnih i političkih diskurzivnih snaga koje se, po
njenim rečima, ne može razumeti pomoću pojma ‘subjekta’. Ne postoji subjekt koji prehodi svojim konstrukcijama, niti je subjekt do kraja uslovljen
tim konstrukcijama; on je uvek veza, neprostor kulturnog sukoba, u kojem
se ne mogu po kratkom postupku odbiti zahtevi za resignifikacijom ili ponavljanjem koji konstituišu ‘mi’, ali se oni ne mogu ni potpuno poslušno
ispunjavati. Upravo prostor te dvoznačnosti otvara mogućnost menjanja
samih termina kojima se subjektivacija vrši – ne uspevajući da se izvrši“
(Batler 2001: 160). Drugi deo ovog navoda, u kojem se inaugurišu koncepti raskršća i kulturnog sukoba, procesa resignifikacije i nemogućnosti
4 Očuđenje ili остранение, termin ruskog formaliste Viktora Šklovskog, srećemo i u naslovnoj pripoveci Danila Kiša iz zbirke Enciklopedija mrtvih. I tamo je glas naratora dat u ženskom rodu.
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resignifikacije, biće u kontekstu romana Moj Mihael jasniji ukoliko obratimo pažnju na društvene pa i kulturne okolnosti u koje Amos Oz postavlja
svoj roman i na koje posredno referiše.
Kontekst u kojem pratimo ljubavnu priču Hane i Mihaela čini desetogodišnji period (od zime 1950. do sredine 1959.), koji je u istoriji Izraela prva decenija postojanja nove države. Izrael kakvog danas znamo nastaje nakon pet talasa useljavanja, posmatrano do početka Holokausta. Prvi talas (prva alija5) datira se u periodu 1881-1903, u vreme kada je ova teritorija pod otomanskom upravom. U narednim godinama, po pravilu pod
uticajem cionističkih ideja, Jevreji iz različitih delova Evrope i Carske Rusije, stižu u zemlju. Taj proces nije prestao ni Holokaustom, a teritorije sa
kojih se Jevreji vraćaju proširuju se, nakon osnivanja moderne države Izrel (1948), na muslimanske zemlje, Sovjetski Savez i Latinsku Ameriku.
Ipak, u periodu prvih pet alija dve kulturne tradicije su dominantne: tradicija zapadnoevropskih i istočnoevropskih Aškenaza6. Susret tih tradicija međusobno, ali i njihov kontakt s domicilnim tradicijama neizbežno je
generisao identitetske promene.7 Iako je cionistički pokret bitno heterogen od svog začetka, ipak se može reći da je svim strujama zajedničko negativno određenje prema životu u dijaspori kao i opredeljenje za povratak
u Cion, što nije samo politički koncept reuspostave nacionalne države nego, kod mnogih, i idealizovani koncept obnove Jevrejstva8. U svemu ovo5 “Eretz Israel is considered the highest spiritual place on earth, and going to the Holy Land,
therefore, is termed aliya, which in Hebrew means “going up.” When Zionists speak of moving to
Israel, they do not speak of it as “immigration,” hagira, but as aliya. Conversely, leaving Israel is not
simply emigration, but yerida, “going down.” In Zionist ideology, aliya is a core ideal, and yerida is
a moral blemish, if not a catastrophe. Part and parcel of the attachment to Eretz Israel has been the
strong religious rejection, or negation, of the Diaspora, galut, which historically was a major theme
of most Jewish philosophers.” (Medoff, Waxman 2009: 6)
6 “It is an encounter that took place on many levels, for one, an interpersonal level between
the German-speaking Jews and the Russian and Eastern European Jewish immigrants of the Second
and Third Aliyot. But it was also an encounter between two visions of the self, two imaginations
and Weltanschauungen (world views), and two mindsets.” (Hansen-Glucklich 2017: 21)
7 Valja napomenuti da je međusobni odnos ove dve tradicije u dijaspori bio složen i često
obeležen nerazumevanjem koje je uslovljeno različitim iskustvima života u dijaspori. Više u Jozef
Rot, Jevreji u migraciji (2012).
8 Dobar primer ovih nedoumica nalazimo u biografiji mladog Geršoma Šolema: “ It seemed
to Scholem that the ideological and organizational mantle for the momentous project of renewing
Judaism would be provided by Zionism. But again, beyond ageneral yearning to revive a declining nation, it was not entirely clear what Zionism actually meant. It must be emphasized again that
from the perspective of the elderly Israeli professor, this question had more or less been resolved.
But the young Scholem feverishly engaged himself in formulating and reformulating the ultimate
objective of his Zionism. How could Zionism confront the problems of a nation that had been ban-
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me dominira ideja kolektiva, identitetsko MI. Ono što odlikuje ovaj period
u kontekstu jevrejske kulturne istorije može se razumeti pregledom književne produkcije. U prvoj polovini XX veka evropski Jevreji iznimno retko pišu subjektivističku liriku. Govoreći o Jichaku Lejbušu Perecu, Pnina
Nave navodi: „njegove hebrejske ljubavne pesme objavljene 1894. godine bile su u svoje vreme primljene sa velikim interesovanjem, jer se prvi
put jedan istočnojevrejski pesnik usudio da objavi tako individualnu liriku“ (Nave 1965: 57). Drugim rečima, vrlo slično ostalim nacionalnim pokretima, pisci su, nošeni političkim trendovima, prevashodno tematizovali isto ono MI koje je i u političkom smislu bilo nosilac cionističkih ideja.
U Ozovom romanu, međutim, Hanino pisanje jeste inauguracija novog JA samim neuspehom da sa Mihaelom ostvari savršeno jedinstvo, dakle da postanu jedno MI. Ovaj ideal bi se mogao uporediti sa talmudskim
konceptom idealnog braka u kojem dvoje postaju jedno: „Jer je rečeno:
Muško i žensko stvori ih i nazva ih imenom čovjek“ (Verber 1982: 263).
Glavna junakinja na nekoliko mesta govori o svojim očekivanjima da
ona i Mihael konačno negde krenu; da prestane čekanje. O početnim mesecima braka ona piše: „Ponekad bi mi se učinilo kako mi nejasno iščekivanje puzi uz kičmu. Kao da neki presudan događaj tek treba da se odigra.
Uskoro će se zbiti važan događaj“ (Oz 2011: 61). U sedmoj godini braka i
dalje čeka: „Prosto napipavam put kroz uvod, kroz pripremni deo, i dalje
učim i vežbam komplikovanu ulogu koju ću morati da igram u danima koji tek dolaze. Pakujem se. Pripremam. Vežbam. Kada će putovanje započeti, Mihaele? Umorila sam se od čekanja i čekanja“ (Oz 2011: 233). Na
samom kraju romana, u ranije navedenom citatu, Hana izgovara reč savršenstvo − koje se nije ostvarilo. Jer, tradicija zastupa stanovište da se brak
sklapa na Nebu, božijom promisli, pa je njegova imanencija savršenstvo.
Takav kakva jeste, prihvata se kao savršen.9
Mogući odgovor na pitanje zbog čega Amos Oz piše roman o neuspeloj ljubavi Hane i Mihaela, smeštajući ga u prvu deceniju istorije reuspostavljene države Izrael i sve to ispisuje ženskim rukopisom, treba potražiti
ished by God from its land? What constituted the vision of the ideal Zion or the ideal Jerusalem?
How was it to become a reality? How did one earn the right to be a ‘Zionist’ in this sense, to partake in the project of recreating the Jewish people? Mostimportant, what was the unique role of the
lone individual, Scholem, in this grand project of renewing Judaism through Zionism, and of creating ‘Zion’?” (Engel 2017: 28)
9 “We find in zhe Torah, in the Prophets, and in the Holy Writings, evidence that a men`s
wife is chosen for him by the Holy One, blessed be he.” (Abrahams 1890: 173)
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u pomenutom konceptu raskršća i motivu puta na koji se Hana tokom braka stalno sprema, a koji ne dopušta, tako postavljen, uspostavljanje privilegovanog označitelja10. To je sadržaj Mihaelove pasivnosti. Rodni identiteti, kao i svi drugi, trebalo bi, da bi kao identiteti bili prepoznati, da svoje
odlike potvrde trajnošću u vremenu, te odlike treba da imaju i razlikovnu
funkciju u odnosu na neke druge odlike i konačno, moraju biti konstitutivne za identitet (Halbertal 2016). Da to nije slučaj u ovom romanu, pokazuje se vrlo rano, kada Hana o Mihaelovoj dobroti sudi na osnovu njegovih
ruku: „Poznavala sam jedino njegovu ruku. Njega nisam znala. Uopšte.
(…) Da je Mihael zao čovek, valjda bi mu i prsti bili zli“ (Oz 2011: 39).
Nova država, nastala na raznorodnim cionističkim idejama tek je raskršće kulturnog sukoba i procesa resignifikacije sa kojeg bi trebalo da i
Hana i Mihael krenu na put. Kulturni sukob u ovom romanu prikazan je
kroz porodična nasleđa i Hanine igre iz detinjstva sa Halilom i Azizom koje u njenim snovima prerastaju u oblike ponašanja odraslih. Drugim rečima, odnos između Jevreja i Arapa nije evoluirao iz kolonijalnog u neki drugi oblik.
Konačno, da bi se pristupilo pitanju resignifikacije, potrebno je posegnuti za nekom od arhetipskih slika jevrejske tradicije. Već smo ukazali na
dva pojma koji su u velikoj meri konstitutivni za radnju romana Moj Mihael. Prvi je svakako Jerusalim, kao mesto radnje, kao Hanina identifikaciona
oznaka (Mihael je prepoznaje kao Jerusalimljanku, a ona povremeno mrzi Jerusalim koji je ograničava). Jerusalim je, u simboličkom smislu središte judaizma. Tu je axis mundi, kamen temeljac na kojem je stvoren svet,
tu je brdo Moria na kojem je Jakov žrtvovao Isaka, tu je bio Prvi, pa Drugi
Hram, u molitvi se i danas okreće prema Jerusalimu. Jerusalim je, kao sveti
grad, u tekstovima ove tradicije prisutan od X veka p.n.e. U Tori se o njemu govori posredno, imenima Salem i Moria, ali su u rabinskoj književnosti, verskim propisima i molitvi nebrojene eksplicitne reference na Jerusalim. Centralnost Jerusalima nije umanjena ni u moderno doba. Drugi pojam
je Cion. Izdvajamo ga prevashodno zato što je to jerusalimsko brdo Nata10 Lakan falusu daje status privilegovanog označitelja. „Falus simbolizuje penis¸i utoliko
što ga simbolizuje, on ga sadrži kao ono što je simbolizovano; on nije penis. Biti objekt simbolizacije znači upravo ne biti ono što simbolizuje. U meri u kojoj falus simbolizuje penis, on nije to što
sam simbolizuje. Što je više simbolizacije, to je manja ontološka veza između simbola i simbolizovanog. Simbolizacija pretpostavlja i proizvodi ontološku razliku između onoga što simbolizuje – ili
označava – i onoga što je simbolizovano – ili označeno. Simbolizacija oduzima onome što je simbolizovano ontološku povezanost sa samim sobom” (Batler 2001: 115)
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nu Birnbaumu 1890. poslužilo kao inspiracija kada je oblikovao ime političkog pokreta za jevrejski nacionalni preporod i povratak u obećanu zemlju. Simbolička vrednost oba pojma je bezmalo nesaglediva i neodvojiva od verske tradicije, čak i u uslovima sekularizovane političke aktivnosti.
Na nju je suštinski uticala drama bezdomnosti, koja se možda najbolje može razumeti iz psalma 137. („Na vodama Vavilonskim sjeđasmo i plakasmo
opominjući se Siona. (…) Ako zaboravim tebe, Jerusalime, neka me zaboravi desnica moja“), i koja je svoj vrhunac imala u dve hiljade godina dijaspore/galuta. Dakle, verska tradicija, pa i njena mistička struja čuvaju kultni
status i Jerusalima i Ciona. Doduše, kabala, što je opšteprihvaćen naziv za
jevrejski misticizam, u očima vodećih jevrejskih istoričara kao što su Grec,
Cunc, Gajger, Lucato i Štajnšnajder, ima krajnje negativnu ulogu u jevrejskoj istoriji. „Izgledala im je čudna i odbojna, predstavljala je u malom sve
ono što se suprotstavljalo njihovim idejama i onakvom izgledu modernog
judaizma kakav su oni želeli da mu daju“ (Šolem 2006:11). Verujemo ipak
da je za naše razmatranje neophodno uzeti u obzir upravo ovu tradiciju.
U ogromnom korpusu teozofske književnosti izdvaja se knjiga Zohar.
Sefer Ha-zohar ili Knjiga Sjaja nastala je u XIII veku i, prema Šolemu „od
celokupne posttalmudske rabinske književnosti jedino ovaj tekst postao [je]
kanonski“ i bio je nekoliko vekova „na ravnoj nozi s Biblijom i Talmudom”
(Šolem 2006: 147). Konačno, vodeći jevrejski intelektualci moderne teško
da bi bez verske tradicije mogli da uobliče politički program cionizma, čak
i njegovu sekularnu opciju.
Od pozne Antike i srednjeg veka, u mističkim tekstovima jevrejske ali
i gnostičke hrišćanske tradicije, može se pratiti poimenje Jerusalima kao
ženskog principa, u vezi sa konceptom Šehina (božanska imanencija), koji
tek sa kabalistima prerasta u žensko svojstvo Boga i time uspostavlja ravnotežu sa dominantnim patrijarhalnim konceptom koji preovlađuje u Tanahu i Talmudu. Šehina se u Zoharu poistovećuje sa zajednicom Izraela,
odnosno mističkom idejom Izraela kao naroda (Kneset Izrael/Knesset Yisra`el) u njegovoj sprezi s Bogom (Šolem 2006: 210). Naziva se još i desetom sefirom11 Malhut12 .
11 Deset sefirot su numerički entiteti, metafizičke moći kroz koje se otkriva stvaranje (Matt
1995: 6)
12 “Malkhut (Kingdom) is also known as Shekhinah (Presence). In earlier Jewish literature,
Shekhinah appears frequently as the immanence of God but is not overtly feminine. In Kabbalah,
Shekhinah becomes a full-fledged She: daughter of Binah, bride of Tif'eret, the feminine half of
God. Shekhinah is ‘the secret of the possible’, receiving the emanation from above and engendering
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U kontekstu tumačenja romana Moj Mihael, a posebno u kontekstu
promišljanja ljubavnog odnosa Hane i Mihaela, jevrejska mistička tradicija pruža iznenađujuće analogije, bez obzira što je radnje smeštena u šezdesete godine XX veka. Ili baš zato.
Prema Moše Idelu, prvi pisani tekst u kojem se uz Jerusalim pojavljuje jasna seksualna konotacija je Otkrivenje Jovanovo, gde se umesto atributa majke, Jerusalim povezuje s atributom neveste. Prvi pisani izvor u
kojem se jasno razdvajaju simbolička značenja Jerusalima i Ciona su radovi rabina Ezre ben Šloma iz XIII veka (Idel 2009: 76). U njegovom komentaru na Pesmu nad pesmama Jerusalim je povezan sa crvenom bojom
i petom sefirom (Gevura/din) koja simboliše Božiju moć i strogi sud, a brdo Cion sa belom bojom i četvrtom sefirom (Hesed), koja simboliše Božiju
ljubav ili milost. Prema rav Ezri, crvena boja je simbol ženskog, a bela muškog. Odnos Ciona i Jerusalima tumačen je alegorijskom slikom sa jasnim
erotskim konotacijama. Italijanski kabalista ranog XIV veka rav Menahem ben Benjamin Rekanati, sledeći rav Ezru, u svom Komentaru na Petoknjižje odnos Ciona i Jerusalima opisuje terminom koji se može prevesti
kao bračna zajednica. Sledeći svog prethodnika, povlači naglašenu liniju
kojom, nasuprot odnosu sinonimije u Tori, razdvaja ova dva pojma; unutar božanstva, muška sila usuproćena je ženskoj. Rav Ezra Cion povezuje
i sa najizrazitijom muškom, devetom sefirom (Jesod) koja simboliše osnovu ili temelj svih delatnih sila u Bogu. U simboličkom tumačenju sprovedenom na ovaj način dolazi se do slike u kojoj se kičmena moždina spušta
iz mozga i navodnjava Jerusalim, kao ženski princip. Rav Azriel iz Gerone
izraz Kneset Izrael/Knesset Yisra`el izjednačava sa Cionom odnosno desetom sefirom (Malhut). Ovim putem nastavili su i Nahmanidesovi13 sledbenici. Uz razlike u poimanju simboličke veze između Ciona i određene sefire, odnosno Jerusalima i njemu odgovarajuće sefire, dovođenje ova dva
pojma u odnos suprotnih polova nastavilo se i u kastiljanskoj kabalističkoj
tradiciji. Božanska emanacija spušta se sa Ciona (muška moć) u nebeski
Jerusalim (Malhut) i tako je rođen fetus (zemaljski Jerusalim) koji je pupkom povezan s nebeskom majkom (Idel 2009: 99). Idel zaključuje da je tokom prva dva veka postojanja teozofsko-teurgijske kabale, i pored različithe varieties of life below. The union of Shekhinah and Tif'eret constitutes the focus of religious life.
Human righteous action stimulates Yesod, the Righteous One, and brings about the union of the divine couple. Human marriage symbolizes and actualizes divine marriage. Sabbath eve is the weekly celebration of the cosmic wedding, and the ideal time for human lovers to unite.” (Matt: 1995: 8)
13 Moše ben Nahman (1194–1270), poznatiji kao Nahmanides.
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te identifikacije dva posmatrana pojma sa različitim aspektima božanske
plerome (sefirot), ženska valenca Jerusalima očigledna i stalna.
Sumirajući svoj pregled kabalističkih spisa u kojima se Jerusalimu
(i Cionu) pripisuju seksualne konotacije, Moše Idel između ostalog zaključuje da je kultni odnos prema Jerusalimu moguće povezati ne samo sa
slavnom i svetom istorijom nego i sa budućnošću, prevashodno u mesijanskom smislu, odnosno sa idejom o lančanoj povezanosti univerzuma, koja omogućava uspon do božanskog carstva kao i spuštanje u ljudsko. U
tom sveobuhvatnom lancu, Jerusalim je esencijalna karika. Idel se poziva
na Šolema kada govori da je ovakvu mističku tradiciju uslovio verski život
u izgnanstvu koji se opisuje i rečju odlaganje. Ipak, nastavlja Idel, fizičko
prisustvo na svetom mestu, Jerusalimu, nije dovoljno da bi se osnažio unutrašnji život i iskusila teofanija. Međutim, rečima koje su na poseban način vezane za geografski Jerusalim moguće je pripisati nova značenja koja imaju religijsku važnost, kao što je moguće pripisivanje novog značenja
(nekom) mestu. Da simboli stiču nova značenja kretanjem iz jednog sistema u drugi Idel ilustruje poemom Jerusalim Viljema Blejka.
Za naše razmatranje romana Moj Mihael, ovaj kratki ekskurs bio je
neophodan da bismo, umesto zaključka, postavili jednu hipotezu. Naime,
ukoliko pođemo od pretpostavke da je Jerusalim povezan sa ženskim principom, a Hana je Jerusalimljanka i njen odnos prema Jerusalimu je negativan, kao što smo ranije nagovestili, tada na ovom nivou arhetipska slika pokazuje naprsline. Hana je tek na kraju romana uspela da harmonizuje svoj unutrašnji i spoljašnji život. Drama se sastoji u tome što je ta harmonizacija značila suštinsko odvajanje od Mihaela. On je, videli smo, oličenje cionističkog ideala izgradnje novog Izraela i iz te ideološke perspektive, upravo Mihael bi trebalo da bude otelotvorenje onoga što je kod kabalista sinonim za Cion koji je muški princip − Kneset Izrael/Knesset Yisrael. Ukoliko dalje sledimo kabalistički obrazac, između Hane i Mihaela trebalo je da dođe do spajanja (i seksualnog i duhovnog) da bi se, prema
kabalističkom načelu simetrije gornjeg i donjeg sveta, ponovilo ucelovljenje koje oličava Apsolut. Do toga u romanu ne dolazi, jer kao što Jevreji
dijaspore odlažu početak života u punoći i Hana čeka da krene na P/putovanje sa Mihaelom. Ona jeste kraljica, što može biti analogno prvoj sefiri
Keter (Božija kruna), ali samo u svojim snovima, koji su zasnovani na iskustvu prošlosti u kojoj su jasne rodne i društvene uloge oličene u Halilu i
Azizu. U Izraelu Haninog vremena nova tradicija tek treba da se uspostavi
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(zemlja je u stalnom ratnom sukobu s Palestincima i susednim zemljama,
domicilne kulture doseljenika se još nisu pretopile u novi amalgam, a trauma Holokausta je još uvek skrajnuta). Sledstveno tome, i novo JA i novo
MI tek treba da se konstituiše. Drugim rečima, Amos Oz diskutuje okolnosti diskurzivnog posredovanja koje telo konstituišu. Vratimo li se Fukou,
mesto manifestovanja moći trebalo bi da bude telo, međutim u romanu se
vidi da je došlo do prekida između arhetipske slike i tela koje treba da posreduje manifestovanje moći. Kod Hane, telo oslobađa prostor za emancipaciju moći samo u snovima i halucinacijama, a to je simptom onoga što
je Džudit Batler imenovala kao raskršće i trenutak resignifikacije identiteta. Takve istorijske i političke okolnosti omogućile su Amosu Ozu da rukom žene koja piše svoju ontološku krizu, ostavi metatekstualno svedočenje o Jerusalimu. Da se, možda, i sam poveže u onaj sveobuhvatni lanac
koji povezuje ono gore i ovo dole.
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AMOS OZ`S ”MY MICHAEL“ - WOMEN'S
WRITING AND MALE MANUSCRIPT
Summary
The paper discusses the narrative strategies that Amos Oz uses to, in writing in the
feminine gender, speak both in the voice of a woman and the voice of a man about the
drama of love of the main character. The procedures of inversion and replacement of the
narrator, gender, text, language, memory in the novel are instruments that thematize the
chronotope of Jerusalem, but some universal meanings of the text are also indicated.
Keywords: Jerusalem, Zion, love, woman, man, Kabbalah
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Tamara Babić1

POLOŽAJ ŽENE U PATRIJARHALNOM
DRUŠTVU – IZMEĐU LJUBAVI I STRAHA
Rezime
Kaže se da muškarci vladaju svetom, a žene muškarcima. Ali kako se jedna obična
žena snalazi u toj složenoj i osetljivoj ulozi? Koliki uticaj ona realno može da ima? Šta
treba, sme i može sebi da dopusti u okvirima koje joj društvo nameće? Da li je žena u patrijarhalnom društvu osuđena na ulogu žrtve i stradalnice, ili pak može da se uzdigne i
prevaziđe svoj podređeni položaj? Većina tih pitanja, starih koliko i sam svet, aktuelna su
i danas. O njima su napisana brojna književna i filozofska dela, i mnogi naučni radovi.
U ovom članku razmotrićemo neke uvide koje nam u tom pogledu pružaju tri vrlo različita izvora: srpska narodna balada „Hasanaginica“, biblijska „Knjiga o Jestiri“
i iskustvo iz ordinacije jednog savremenog psihijatra, dr Timotija Dženingsa, opisano u
njegovoj knjizi „Mozak – Božja tvorevina“. Cilj nam je da ukažemo na sličnosti i razlike
između tradicionalnog i hrišćanskog shvatanja morala, i da još malo rasvetlimo „teritoriju ljubavi“ ograničenu Božjim zapovestima.
Ključne reči: patrijarhalno društvo, žena, žrtva, Biblija, mozak, moral, ljubav,
strah, Božje zapovesti.

Naša prava priroda je da volimo bez straha i nesigurnosti. Mi možemo postići više kad se usmerimo ka tome. Moć ljubavi i saosećanja preobražava nesigurnost.
Dok Čildre
Hasanaginica
Dragocen uvid o tome kakav je bio položaj žena u jednom strogom
patrijarhalnom društvu nalazimo u srpskoj narodnoj baladi Hasanaginica.
Tu je na dramatičan način opisana sudbina žene obespravljene do te mere
da nije mogla da odlučuje ni o sopstvenom životu. Hasanaginica se našla
u procepu između želja i zahteva svog muža i vlastitog osećaja za pristojnost, moralnost i odgovornost prema porodici i društvu u kom je živela.
1 Porodični razgovori, Beograd, sunceipalme@gmail.com
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Ova balada počinje prelepom uvodnom slikom koja, mada naizgled
odvojena od ostatka narativa, daje upečatljiv ton čitavoj priči.
Što se bjeli u gori zelenoj?
Al' su snjezi, al' su labudovi?
Da su snjezi, već bi okopnuli,
labudovi, već bi poletjeli;
nit' su snjezi, nit' su labudovi,
nego šator age Hasan-age...
Taj kontrast između nečeg belog, nepostojanog, prolaznog i nepomične „zelene gore“ što buja životom, snagom i mladošću, predstavlja prikladan uvod u zaplet koji je pred nama. Hasanaginica, žena nežnih, tananih
osećanja, opisana kao „dobra kada i od roda dobra“, „b'jela lica“, koja čeka na „dvoru b'jelomu“, na kraju završava kao grudva čistog snega na bujnom, prolećnom zelenilu. Kao labudica koja ostaje bez svog partnera, ona
luta između muža, brata, novog „prosca“ i, uzalud tražeći milost i razumevanje, konačno „odleće“. Kao da nam narodni pesnik poručuje da, između
grube strasti, hladne gordosti i nestrpljive želje, iskrena, blaga, topla ljubav, puna vrlina, nema snage da se odupre i preživi.
Zaplet počinje bolovanjem junaka Hasan-age, koga na bolesničkoj
postelji obilaze majka i sestra, „a ljubovca od stida ne mogla“. Kakav je
to stid sprečavao Hasanaginicu da obiđe ranjenog muža? Taj izraz u stvari
ukazuje na patrijarhalne odnose i norme tadašnjeg društva, koje su ženi zabranjivale javno pokazivanje bliskosti i osećanja prema mužu, makar imala s njim i petoro dece. Dakle, Hasanaginica nam je predstavljena kao žena koja, bez obzira na svoje želje i osećanja, i ne pomišlja da prekrši običaje i pravila, a svoju ljubav i odanost mužu pokazuje brigom o kući i deci, što je bilo sasvim uobičajeno i društveno prihvatljivo u njenoj sredini.
Uostalom, ona je tim „stidom“ štitila ne samo svoj ugled, već ugled i čast
svoje porodice, a u krajnjoj liniji, i svog muža. Odlazak agi pod šator bio
bi nečuveni skandal u ono vreme, tako da se Hasanaginica, zbog muževljevih očekivanja, našla u bezizlaznom položaju – bila bi kriva ma šta uradila.
Međutim, Hasan-aga ne pristaje da se pomiri sa pravilima i normama
koji su mu uskratili ljubav i pažnju voljene žene u trenutku kad su mu bile najpotrebnije. U tom smislu, on podseća na nekog savremenog junaka,
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čoveka modernih shvatanja, koji smelo zahteva da se njegova osećanja i
potrebe uvaže i da se cene više od društvenih pravila i formalnosti. Ipak, u
svojoj povređenosti, on reaguje surovo i prenagljeno, pa ženu koja mu je
toliko nedostajala, odbacuje i gura od sebe zauvek.
Njegova ljutita poruka, da ga ne čeka kod kuće kad se bude vratio,
ostavila je Hasanaginicu u potpunom šoku.
„Kad kaduna r’ječi razumjela,
još je jadna u toj misli stala...“
Očigledno, trebalo joj je vremena da shvati šta je zadesilo. Očajna i
uplašena, pomislila je na samoubistvo, u čemu su je ćerke sprečile.
Utom je stigao i njen brat, beg Pintorović, koji je, u skladu sa istim
patrijarhalnim običajima, preuzeo dalju brigu o njoj, ali i pravo da odlučuje o njenoj sudbini.
Usledio je dirljivi prizor rastanka Hasanaginice sa decom. Samo je
deci izgleda bilo dopušteno da slobodno i otvoreno pokazuju ljubav i privrženost, tako da su jedini prizori porodične bliskosti i topline koje nalazimo u ovoj baladi upravo ti trenuci pozdravljanja Hasanaginice sa decom.
Prvi put kada je odlazila od kuće:
„Dva je sina u čelo ljubila,
a dv’je ćere u rumena lica,
a s malahnim u bešici sinkom,
od’jelit se nikako ne mogla,
već je bratac za ruke uzeo.
I jedva je s sinkom rastavio...“
A drugi put kad su je svatovi vodili kod novog muža:
„Dv’je je ćerce s pendžere gledahu,
A dva sina prid nju ishođahu:
Tere svojoj majci govorahu:
– Svrati nam se, mila majko naša,
Da mi tebi užinati damo!“
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Sramota koja je zadesila Hasanaginicu, odrazila se i na porodicu iz
koje je potekla, i koja se u tom trenutku, možda neumesno i preuranjeno,
umešala u taj sukob i nesporazum između muža i žene. Zbog povređenog
ponosa, narušene časti, a pomalo i želje da se osveti Hasan-agi, beg Pintorović vraća sestru u roditeljski dom, silom je odvojivši od dece, čvrsto rešen da je što pre ponovo uda, uprkos njenim molbama i protivljenju. Time
je uništio svaku nadu da se ona ipak nekako sporazume i pomiri sa mužem.
I gle čuda – Hasanaginicu, duboko osramoćenu, majku petoro dece,
prose sa svih strana! Tako je društvo, na prećutan način, donelo presudu
– krivica je svaljena na Hasan-agu, koji je pogazio pravila i običaje, dajući prednost svojim osećanjima. Bila je to i prećutna odbrana Hasanaginice, koja u očima društva ništa pogrešno nije učinila. Njen najuporniji prosac, i budući muž, upravo je lokalni kadija – sudija – branilac javnog reda i morala!
Ali za ucveljenu ženu i majku to nije dovoljna uteha. Dotukle su je reči bivšeg muža koji je naziva ženom kamenog srca. Umrla je od tuge ispred doma koji je morala da napusti.
U toj priči nema pobednika. Svi su na gubitku. Muž je izgubio dobru ženu, deca majku, brat sestru, mladoženja nevestu koju je očekivao, a žena je izgubila život. I ko je krivac za toliku tragediju? Da li
se baš sve to zlo može pripisati Hasan-agi? Da li je poštovanje pravila i društvenih normi zaista toliko važnije od ličnih osećanja pojedinca? Da li se u sve to umešala i neka viša sila? Ili su, pak, lične mane i
slabosti svakog od učesnika događaja, našavši se u isto vreme na istom
mestu, dovele do tragedije? Agina gnevljivost, prenagljenost, nespremnost da oprosti? Bratovljev ponos, osvetoljubivost, nemarnost prema
tuđim pravima i osećanjima? Ili plašljivost i nesigurnost Hasanaginice, njena želja da svima ugodi i nesposobnost da se izbori za svoje želje i stavove?
A možda krivca treba tražiti u prestrogom patrijarhalnom moralu koji sputava zdrava i prirodna ljudska osećanja, i dovodi žene u tako potčinjen, ponižavajući položaj? Kakav je uopšte smisao takvog morala? Ko ga
je uspostavio i s kojim ciljem?
Zašto bi, uostalom, bilo toliko strašno da žena pokaže ljubav i brižnost prema ranjenom mužu s kojim ima petoro dece? Šta je loše u tome?
Kakva je korist od prikrivanja i sputavanja ljubavi u krugu porodice? Vidimo da aga nije imao nikakav problem da pokaže gnev. Ali ljubav?
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Zanimljivo je da Hasanaginica, mada je bila spremna i na samoubistvo, ni u jednom trenutku ne pomišlja da se suoči sa mužem, da pokuša da
ga smiri, da obrazloži svoje postupke, da se suprotstavi i zatraži milost čak
i ako nije bila kriva. Ovako, njeno stalno povlačenje i bežanje kao da ga je
uvlačilo sve dublje u zamku gneva i samosažaljenja.
Ako tražimo uzroke ženske potčinjenosti u društvu, trag nas vodi unazad kroz vreme sve do početka ljudskog postojanja. Biblija jasno govori
o tome. Bog je najpre stvorio muškarca, Adama. A zatim mu je dao Evu
da ne bi bio sam. Da bi imao „pomoćnika koju mu priliči“. Međutim, Eva
je, prevarena od zmije, prva posegnula za zabranjenim plodom i tako uvukla sebe, Adama i čitav svet u greh. Posledica je bila Božje prokletstvo:
„Žudećeš za svojim mužem, ali on će vladati nad tobom!“ (Postanje 3,16,
NSP)
Da li to onda znači da biblijski Bog odobrava potčinjen, ponižavajući,
obespravljen položaj u kakvom se žene u velikom delu sveta do dan danas
nalaze? Mnogi zaista veruju u to. Ipak, odgovor nije tako jednostavan. Na
samom početku Biblija tvrdi da je čovek stvoren prema Božjem liku – prema liku Boga koji je, kao što kasnije saznajemo – ljubav, u čijem sistemu
vladavine autoritet i prvenstvo ne podrazumevaju teror i nasilje nad slabijima, već naprotiv – brigu i zaštitu.
Ako Božji moralni zakon koji nam je otkriven u Bibliji – Deset zapovesti, Dekalog, ili Deset reči, kako su ih zvali stari Jevreji, uporedimo sa
ljudskim propisima, običajima i društvenim normama, zapažamo, začudo,
da je Božji zakon daleko jednostavniji, a u izvesnom smislu i liberalniji od
ljudskih pravila i zakona – pisanih i nepisanih. Kao što jedan autor zapaža: „Deo moralne veličine Deset zapovesti ogleda se u njihovoj jednostavnosti. To je samo deset iskaza, a ipak, oni sadrže načela koja definišu celokupan čovekov odnos prema Bogu i drugim ljudima. Oni pružaju osnov za
stabilno ljudsko društvo – društvo koje štiti život, porodicu, imovinu i integritet svakog pojedinca.“ (Ed Dickerson, „Honoring the Ten Commandments“, Signs of the Times, January 2014)
U okviru Dekaloga, šest zapovesti reguliše sve međuljudske odnose,
dok se prve četiri bave ljudskim odnosom prema Bogu. To je razumljivo,
jer od našeg shvatanja Boga i odnosa prema njemu zavise i svi ostali naši odnosi. Ako verujemo u Boga koji je oličenje ljubavi i dobrote, naš stav
prema svetu, drugim ljudima i sebi samima biće sasvim drugačiji nego ako
ga doživljavamo kao strogog, nepopustljivog, osvetoljubivog, ili smatra-
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mo da on uopšte i ne postoji – i da je sve u nama i oko nas proizvod slepih
kosmičkih sila i slučajnosti.
U prvoj zapovesti Dekaloga Bog nam se lično predstavlja kao Onaj
koji je izveo svoj narod iz „kuće ropstva“ (Izlazak 20,2). Dakle, Bog je taj
koji daje slobodu onima koji veruju u njega i koji su mu poslušni. Tu sliku
nalazimo i u proročkim knjigama:
„Sponama ljudskim, vezama ljubavi ja sam ih privlačio. Bio sam im
kao onaj što im u ustima žvale raslabljuje. Saginjao sam se da bih ih hranio“ (Osija 11,4, NSP).
„Duh je Gospoda Boga na meni, jer me Gospod pomaza da javljam
dobre glase krotkima, posla me da zavijem ranjene u srcu, da oglasim zarobljenima slobodu i sužnjima da će im se otvoriti tamnica“ (Isaija 61,1,
Daničić).
U Novom zavetu, Isus je korio poznavaoce zakona zato što su tovarili „na ljude bremena preteška za nošenje“ (Luka 11,46, Karadžić), misleći pri tom na mnoštvo zamršenih i komplikovanih pravila i propisa koje su
ljudi ispreli oko jednostavnih i jasnih Božjih zapovesti.
Božji zakon nije samo jednostavan, već i svrsishodan. U njemu ne nalazimo nikakve preterane, nepotrebne i neprirodne zahteve, kao što su, na
primer, oni koji su zabranjivali ženi da poseti ranjenog muža iz straha od
toga „šta će drugi reći“. U tom smislu, Zakon nas oslobađa. Apostol Jakov
nas u svojoj poslanici savetuje: „Govorite i postupajte kao oni kojima će
se suditi Zakonom koji oslobađa“ (Jakov 2,12, NSP). Jer, svrha Zakona nije sputavanje ljudi, već činjenje dobra drugima.
Sličnu poruku nalazimo i u Isusovoj paraboli o ovcama i jarcima koja
zapravo govori o Sudnjem danu: „Tada će ga upitati oni pravednici: 'Gospode, kada smo te videli gladnog i nahranili te, ili žednog i napojili te?
Kada smo te videli kao stranca i ugostili te, ili golog i obukli te? Kada smo
te videli bolesnog, ili u tamnici i posetili te?' A Car će im odgovoriti: 'Zaista vam kažem, ukoliko ste učinili jednom od ove moje najneznatnije braće, meni ste učinili'“ (Matej 25,37-40). Dakle, biblijska poruka je da će
nam se suditi upravo u skladu s našim odnosom prema ugroženima, ranjenima i obespravljenima, a ne po tome koliko smo se strogo držali običaja,
zakona, pravila i propisa.
Još jedna značajna osobina Božjeg zakona je njegova celovitost. Zapovesti se nadovezuju jedna na drugu i proishode jedna iz druge. Deseta zapovest koja glasi: „Ne poželi kuću bližnjega svoga, ni ženu njegovu,
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ni slugu njegovog...“, kao da nas vraća na prvu zapovest u kojoj Bog kaže: „Nemoj imati druge (odnosno tuđe – prim. autora) bogove osim mene“ (Izlazak 20,1.17, NSP). Na taj način Zapovesti zaokružuju jednu celinu (neki bi je nazvali „teritorijom ljubavi“), unutar koje imamo potpunu
slobodu delovanja. Božji zakon se često upoređuje sa ogradom koja nas
štiti od zla. Ali, ako je „ograda“ oštećena i srušena makar na jednom mestu, ona više ne pruža nikakvu zaštitu. Zato je nemoguće zanemariti ili izbaciti neku od zapovesti. Opet se pozivamo na apostola Jakova, koji poručuje: „Ko vrši sav Zakon, a pogreši samo u jednom, kriv je za sve“ (Jakov 2,10). Razlog tome nije neka navodna strogost i sitničavost Zakonodavca, već suština samog Zakona, koji tek kao celina može da ostvari svoju svrhu – da štiti „teritoriju“ unutar koje jedino možemo iskusiti istinsku
ljubav i slobodu.
A u vezi s položajem koji, prema Bibliji, pripada ženama, često se navodi, i pripisuje raznim autorima, sledeća izreka: „Žena je stvorena od muškarčevog rebra. Ne od njegovih stopala, da bi se po njoj gazilo, ne od njegove glave da bi vladala njime, već od boka da bi mu bila ravna. Ispod ruke da bi bila zaštićena, pokraj srca da bi bila voljena.“ (Matthew Henry –
Wikiquote)
Nažalost, u stvarnosti smo često svedoci svojevrsnog „rata polova“
koji se vodi oko nadmoći i kontrole u skoro svim oblastima – od najobičnijih svakodnevnih sitnica do najkrupnijih životnih pitanja.
Jestira
Da bismo bacili još nešto svetla na položaj i ulogu žena u različitim
kulturama i epohama, zanimljivo je da se osvrnemo na biblijsku Knjigu o
Jestiri, u kojoj se sudbine tri žene čudesno prepliću sa događajima koji su
uzdrmali veliko Persijsko carstvo i uticali na budućnost više naroda.
Za razliku od epa o Hasanaginici, koji je nastao u 17. veku u Imotskoj
Krajini, u turskoj provinciji na jugu Evrope, i o čijim se likovima i zbivanjima ne zna sa sigurnošću da li su bili stvarni ili su samo plod pesnikove mašte, Knjiga o Jestiri govori o istinitim događajima koji su se odigrali u 5. veku stare ere u Susanu, glavnom gradu Persijskog carstva, koje se
u tom trenutku još uvek nalazilo u zenitu moći i prostiralo na 127 zemalja,
„od Indije do Etiopije“, vladajući praktično čitavim tadašnjim civilizovanim svetom. To je istorijski narativ, a događaji opisani u njemu, osim u Bi-
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bliji i jevrejskom predanju, potvrđeni su takođe i Herodotovim spisima, a
delimično i arheološkim nalazima.
Priča počinje opisom velike gozbe koju je persijski car Asvir (grč. Artakserks) priredio za svoje knezove i sluge iz svih 127 provincija nad kojima je vladao. Da bi se pokazalo svo bogatstvo, slava, ponos i lepota carstva,
događaj se protegao na čitavih 180 dana. Bilo je to sjajno i raskošno slavlje.
Kako izveštaj kaže, car je sedmog dana, pošto mu je „vino razgalilo srce“,
naredio sedmorici svojih dvorana da pred njega dovedu caricu Astinu, „sa
carskom krunom“, kako bi mogao da pokaže njenu lepotu narodu i knezovima. Ali, tu je nastao problem. Šta god da je „pokazivanje lepote“, u tom
slučaju, pred hiljadama zvanica „razgaljenih vinom“, podrazumevalo, carica Astina, koja je u isto vreme održavala gozbu za žene na carskom dvoru, odbila je da se pojavi po carevoj naredbi (Knjiga o Jestiri 1,9-12, NSP).
To je uvredilo cara i on je, ključajući od besa, sazvao hitno savetovanje sa sedmoricom glavnih knezova „koji su poznavali zakon i pravo“.
Tom prilikom je odlučeno da se carica Astina kazni i liši svog položaja, a
da se na njeno mesto dovede druga „koja je bolja od nje“. To je učinjeno
kao lekcija svim ženama u carstvu, da ih caričin primer ne bi podstakao da
budu neposlušne i nepokorne svojim muževima. Ta odluka je, u vidu pisanog dekreta, razaslata po svim delovima carstva, „svakoj oblasti na njenom pismu i svakom narodu na njegovom jeziku“ – da bi sve žene poštovale svoje muževe „od najvećeg do najmanjeg“ i da bi svaki čovek mogao
da bude „domaćin svog doma“ (Jestira 1,15.19.20.22, NSP).
A onda je raspisan „konkurs“. Trebalo je da se postave nadzornici koji će sve mlade, lepe devojke, iz svih zemalja širom carstva, skupiti i dovesti u palatu u Susanu, kako bi car mogao da odabere najbolju od njih i postavi je za svoju novu caricu.
U to vreme, među Jevrejima u Susanu, živeo je izvesni Mardohej sa
svojom rođakom Adasom, mladom devojkom koja je bila „lepa stasom i
izgledom“, i koju je on usvojio pošto su joj otac i majka umrli. Tako je i
Adasa odvedena na dvor zajedno sa ostalim devojkama. Mardohej joj je
savetovao da ne otkriva svoj jevrejski identitet, dok je on sam izdaleka
pratio šta se s njom dalje dešavalo. Od njenih osobina, osim izuzetne lepote, ističe se to što je bila obična devojka iz naroda, skromna, poslušna i puna poštovanja prema autoritetima – sušta suprotnost od carice Astine, koja
je poticala iz vavilonskih i persijskih vladarskih porodica, ali je bila ohola,
neposlušna, možda čak i prkosna i buntovna.
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Posle dvanaest meseci ulepšavanja, tokom kojih su potencijalne neveste prolazile kroz razne formalnosti i protokole, dogodilo se da je upravo
Adasa, sada već pod persijskim imenom Jestira, omilela caru više od svih
drugih devojaka. „Stekla je njegovu naklonost i ljubav više od svih devica, pa je stavio carsku krunu na njenu glavu i proglasio je caricom umesto
Astine.“ Tada je car Asvir priredio još jednu veliku gozbu sa Jestirom kao
caricom. Proglasio je praznik i razdelio darove „kakvi dolikuju carevoj darežljivosti“ (Jestira 2,17-18, NSP).
A Mardohej je ostao da sedi „na carevim vratima“. Tako je jednom
prilikom slučajno načuo razgovor dvojice dvorskih slugu koji su nameravali da dignu ruku na cara. Uspeo je da to, preko Jestire, na vreme dojavi
caru, tako da je zavera sprečena.
Međutim, ta mirna, naizgled idilična situacija na dvoru uveliko se
promenila kad je na mesto velikog vezira – drugog čoveka u carstvu, doveden Aman, sin Amadeta Agageja, osion i brutalan čovek. Car Asvir je u
njega imao ogromno poverenje i davao mu je široka ovlašćenja. Tako su
se, po carevoj naredbi, sve sluge pred vratima i svi dvorani klanjali Amanu, padajući pred njim na kolena. To jest, klanjali su se svi osim Mardoheja, koji je, naprotiv, odbijao da mu ukaže takvo poštovanje. Glasine o tome brzo su došle do Amana, kao i činjenica da je Mardohej Jevrejin. Zaslepljen gnevom i mržnjom, Aman je skovao plan kako da uništi ne samo
Mardoheja, već i da zatre ceo njegov narod. Ali pre nego što je pristupio
ostvarenju svog plana, Aman je izvršio neku vrstu duhovne pripreme. Kaže se da je pred njim bacan „pur“ ili žreb „za svaki dan i za svaki mesec,
sve do dvanaestog meseca adara“. Verovatno je bila reč o nekoj vrsti okultnih radnji kako bi se odredilo najpovoljnije vreme za ostvarenje tog dela.
Tek tada je Aman stupio pred cara rekavši kako „postoji izvesni narod koji se raštrkao i rasejao po narodima u svim oblastima... carstva. Njihovi zakoni su drugačiji od svih naroda... Ako je caru po volji, neka se napiše da
se istrebe...“ (Jestira 3,7-9, NSP).
Jevrejski narod se našao u ogromnoj opasnosti. Aman je uspeo da izdejstvuje kod cara da se proglasi zakon „da se istrebe, pobiju i unište svi Jevreji – mlado i staro, deca i žene – u jednom danu“. To je zapisano „u ime
cara Artakserksa i zapečaćeno carskim pečatnim prstenom“ – što je značilo
da se ta naredba ne može poništiti ni opozvati. „Po carevoj zapovesti, glasnici su krenuli u žurbi“, da taj zakon odnesu u svaku oblast i objave svakom narodu (Jestira 3,12-15, NSP). Sudbina Jevreja bila je time praktično
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zapečaćena. Narod je bio u velikoj žalosti, plaču, kuknjavi, a među najglasnijima bio je sam Mardohej. Za njega se kaže da je „razdro svoju odeću,
navukao kostret i posuo se pepelom“, a onda je izašao „nasred grada i plakao glasnim i gorkim jecajem“ (Jestira 4,1-3, NSP). Tada je došlo do neobičnog dijaloga između Mardoheja i Jestire, preko dvorskih slugu i evnuha koji su prenosili poruke. Mardohej je otvoreno zahtevao od nje da se zauzme za svoj narod pred carem i da ga moli za milost. Ona je u prvom trenutku ustuknula, otkrivajući ponešto i o svom braku. Poručila mu je: „Sve
careve sluge i narod iz svih carevih oblasti znaju da bi bilo koji muškarac
i žena, koji bi došao u unutrašnjost dvora, a nije pozvan, bio ubijen prema
jednom njegovom zakonu. Osim ako bi mu car pružio zlatno žezlo i ostavio
ga da živi. A ja, evo, nisam pozvana da idem kod cara trideset dana“ (Jestira
4,11, NSP). Bio je to brak bez bliskosti, pa kakav bi onda uticaj ona uopšte
mogla da ima? I sam izlazak pred cara – njenog muža – bez poziva, mogao
je da joj dođe glave! Ipak, nije se unapred predala. Odlučila je da se bori, a
borila se zaista hrabro i mudro. Čuvene su njene reči: „...Idem caru, makar i
ne bilo po zakonu. Pa ako poginem – poginem“ (Jestira 4,16, NSP).
I Jestira je imala svoju duhovnu pripremu pre nego što je izašla pred
cara, koja se sastojala u tome što je, zajedno sa svojim sluškinjama, postila tri dana i tri noći, a javila je i Mardoheju da okupi sve Jevreje u Susanu
da u isto vreme poste za nju.
A onda je, u punom sjaju svoje carske odežde, izašla pred cara. Stajala je daleko, u dvorištu ispred ulaza u dvor, kada je car spazio. Izveštaj kaže da je „car ispružio ka Jestiri svoje zlatno žezlo koje mu je bilo u ruci, pa
je Jestira prišla i dotaknula vrh žezla“. Tako je dobila priliku da govori, ali
nije odmah požurila da iznese svoje brige i jade. Njen prvi zahtev bio je:
„Ako je caru po volji, neka danas dođe car sa Amanom na gozbu koju sam
za njega pripremila.“ Mudar i taktičan potez! Umesto da odmah nešto traži, ona se postavila kao žena koja ima predlog i ponudu. Pokazala je poštovanje, potrudila se da ugodi caru, da ga zaintrigira, da zadobije njegovu naklonost – jednom rečju, stvorila je atmosferu koja joj je išla u prilog.
Poziv je naravno bio prihvaćen i sve je prošlo u najboljem redu. Na kraju dana je opet bila u prilici da traži to što želi, ali ona je i tada odgovorila:
„Ovo je moja molba i moja želja: Ako sam našla blagonaklonost pred carem i ako je caru po volji da ispuni moju molbu i učini po mojoj želji, neka dođu car i Aman na gozbu koju ću za njih da pripremim, i sutra ću učiniti prema carevoj reči“ (Jestira 5,2.4.7-8, NSP).
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To odlaganje nije imalo veze sa oklevanjem. Pre bi se reklo da je to
bio način da se probudi radoznalost čoveka koji je unapred spreman na
to da od njega svi nešto traže. Ovog puta, Jestira je mogla da bude sigurna da će imati punu carevu pažnju. Osim toga, ono što je imala da kaže
bilo je zaista sudbonosno. Bila je svesna da će posle njenih reči neko od
njih dvoje morati da strada – ona ili Aman. Što je još važnije, od toga je
zavisio opstanak jednog naroda, a to nije moglo da se ne odrazi na čitavo carstvo.
U tom trenutku, i Proviđenje joj je izašlo u susret. U noći između prvog i drugog prijema kod Jestire car nije mogao da spava, pa su mu čitali dvorske dnevnike. Tako se podsetio događaja kad je Mardohej razotkrio
zaveru protiv njega, i poželeo je da ga za to nagradi. Igrom slučaja, upravo će Aman biti taj koji će tu carevu nameru morati da sprovede u delo.
U međuvremenu, na scenu je stupila i treća žena koja će odigrati jednu od ključnih uloga u ovoj priči. To je Seresa, Amanova žena. Nesumnjivo, vrlo pametna i moćna žena.Vršila je znatan uticaj na svog muža i, nažalost, bila saučesnik u njegovim zlodelima. Vidimo da je Aman slušao njene
savete, ali se to pokazalo kobnim po njega. Upravo je njena ideja bila da se
podignu vešala za Mardoheja, na kojima je uskoro skončao njen muž. Ona
je prva postala svesna da su im planovi propali. Upozorila je na to i Amana, ali više ništa nije moglo da se preduzme. Ona je na kraju sve izgubila
– muža, kuću, sinove, ugled i položaj.
Kad je konačno došao trenutak da Jestira progovori, na galantnu ponudu Artakserksa: „Šta je to što želiš? Ako je i polovina carstva – neka bude!“ – ona odgovara jednostavnom molbom za milost. Njene reči ni tada nisu oštre, prkosne i optužujuće. Ona moli da joj se poštedi život, da se
njen narod zaštiti. Staloženo govori o šteti koju bi carstvo moglo da pretrpi
zbog zločina koji se spremao. Tek tada, pred zapanjenim carem otkriva da
je Aman uzročnik tog zla. Mada je bila carica najmoćnije države na svetu i
uživala očiglednu naklonost svog muža, Jestira je do kraja sačuvala ponizan stav i poštovanje prema njemu kao caru. Čak ni u tom trenutku, kad je
njegovog najpoverljivijeg savetnika optužila za zločin i izdaju, kad je tražila da se promeni naredba zapečaćena carskim prstenom, ipak nije ispoljila nikakvu drskost ni samovolju.
Tada je došlo do potpunog preokreta. Aman je uskoro ubijen, a Mardohej je postavljen na njegov položaj. Izdat je novi dekret kojim je Jevrejima dopušteno da se brane od svojih neprijatelja. To se na kraju završilo
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velikim trijumfom Jevreja, a kao uspomena na taj događaj, uspostavljen je
praznik Purim, koji se slavi do današnjeg dana.
Neko je primetio da je Knjiga o Jestiri u stvari „opis istorijskih događaja koji su stavljeni u formu poučnog romana“ (www.bogoslovski.ues.
rs.ba). To je još jedna priča o neuspelom pogromu jevrejskog naroda, još
jedan izveštaj o njihovom čudesnom izbavljenju. Ipak, među biblijskim
komentatorima postoje podeljena mišljenja u vezi s tom knjigom. Ne gledaju svi blagonaklono na nju. Vodile su se i brojne polemike oko toga da li
ona uopšte treba da uđe u biblijski kanon.
Mada je uspela da se izbori za svoj narod, Jestira je prilično kontroverzna heroina. Mnogo toga joj se zamera. Pogazila je dosta običaja i zakona – kako ljudskih tako i božanskih. Ipak, ne može joj se osporiti velika
mudrost, hrabrost i požrtvovanost za svoj narod. Uprkos svom uzvišenom
položaju, ostala je neobično skromna i dostojanstvena. Nije isticala sebe u
prvi plan. Jednostavno se trudila da, u okolnostima u kojima se našla, uradi ono najbolje što je mogla. Njena priča kao da predstavlja daleki odjek
reči upućenih patrijarhu Jakovu: „Borio /si se/ i sa Bogom i sa ljudima, ali
si nadvladao“ (Postanje 32,28, NSP) – posle čega je njegovo ime bilo promenjeno u „Izrailj“ – Pobednik.
Jedan savremeni primer
Na kraju ovog razmišljanja, htela bih da pomenem i jedan savremeni
primer – slučaj žene o kojoj piše dr Timoti R. Dženings, međunarodni govornik i psihijatar s privatnom praksom u Tenesiju, u Sjedinjenim Državama. Osim lečenjem pacijenata, dr Dženings, hrišćanski psihijatar, dosta se
bavio istraživanjem odnosa vere i psihijatrije, i došao do brojnih stručnih
uvida o tome kako nas naša verovanja menjaju mentalno, fizički i duhovno – „sve do tačke promene strukture našeg mozga“.
U svojoj knjizi Mozak – Božja tvorevina: kako promena vašeg shvatanja
Boga menja vaš život, dr Timoti Dženings istražuje „neverovatnu sposobnost
našeg mozga da se prilagodi, promeni i 'premota' u zavisnosti od toga kakve
odluke donosimo, u šta verujemo i kojeg boga slavimo – pošto različita 'shvatanja Boga' različito utiču na mozak“. On je osmislio novu metodologiju za proučavanje istine o Bogu, koju je nazvao „Integrativni pristup zasnovan na dokazima“ (Integrative Evidence-Based Approach). Taj pristup obuhvata tri faktora: biblijsko otkrivenje, Božje zakone u nauci i prirodi i naše lično iskustvo.
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Kao odgovor na pitanje: „Da li je bitno kojeg se shvatanja Boga držimo?“ – autor navodi rezultate studije koju je sproveo dr Nojberg sa Univerziteta Pensilvanija (Andrew Newberg and Mark Robert Waldman, How
God Changes Your Brain: Breakthrough Findings from a Leading Neuroscientist – New York: Random House, 2009). Istraživanje je pokazalo „da
su svi oblici kontemplativne meditacije povezani sa pozitivnim promenama na mozgu – ali da je do najvećeg poboljšanja došlo kad su učesnici meditirali o Bogu ljubavi. Takva meditacija bila je povezana s rastom u prefrontalnom korteksu (delu mozga iza čela gde rezonujemo, zaključujemo i
doživljavamo božansku ljubav) i kasnijim povećanjem sposobnosti za empatiju, simpatiju, saosećanje i altruizam. Ali ovo je najveće iznenađenje.
Ne samo da se ljubav prema drugima povećava kad slavimo Boga ljubavi,
već se poboljšavaju i mišljenje i pamćenje. Drugim rečima, slavljenje Boga ljubavi zapravo stimuliše mozak da ozdravi i razvija se.
Međutim, kad slavimo nekog drugog Boga, a ne Boga ljubavi – nekog
ko kažnjava, ne trpi pogovore, osuđuje ili je na distanci – aktiviraju se kola straha i ako se ne smire, doći će do hroničnog zapaljenja i oštećivanja ne
samo mozga, već i tela. Dok se klanjamo strogim bogovima, naš karakter
se polako menja… I zaista, dok to radimo, menjamo se ne samo u karakteru već i u svojim neuronskim kolima.“
Delovanje zakona ljubavi dr Dženings vidi svuda u prirodi.
„Okeani daju svoju vodu oblacima, iz kojih kiša pada na zemlju, i koji
tako daju svoju vodu da se stvore jezera, reke i potoci, a oni sa svoje strane daju vodu biljkama i životinjama, koje je na kraju daju nazad u okeane,
da bi ciklus potom krenuo od početka. Zakon ljubavi je krug davanja, koji
je zakon života. Sav život počiva na tom principu, jer sav život potiče od
Boga. Ako se neka količina vode izdvoji iz tog kruga i prestane da se kreće, ona stagnira i sve u njoj umire...
Vidimo krug ljubavi, zakon života, u svemu što Bog stvara. Svakim
svojim dahom mi pokazujemo davanje: dajemo ugljen-dioksid biljkama,
a biljke nama zauzvrat daju kiseonik... Ako bismo nagomilavali proizvod
disanja..., ugljen dioksid bi postao otrov koji bi nas ubio. U celom životu
vidimo ovaj krug davanja, a to je zakon ljubavi.
Uzmite električnu energiju: kad ona prolazi kroz metalne žice, to je
zbog kretanja elektrona od jednog do drugog atoma. Oni se kreću u onom
što nazivamo struja, ali to mogu samo ako ta struja formira zatvoreni krug,
koji nazivamo kolo. Kad pritisnete prekidač da upalite svetlo, ’zatvorili’
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ste električno kolo, čime je stvoren zatvoreni ’krug’ koji omogućuje elektronima da teku i svetlost se pali...
Bog je napisao ovaj zakon ljubavi – svoj zakon dobročinstva – u celoj
prirodi, jer je to planirana šema za osnovno odvijanje života...
U svakom živom sistemu, ako želimo da on bude zdrav, taj krug se ne
sme prekidati. Ali taj krug ima još dalekosežnije implikacije. On važi i za
našu ekonomiju. Ako hoćemo zdravu ekonomiju, novac mora da cirkuliše.
Ako novac povučete iz tog kruženja, ekonomija se gasi...
Bog je nastojao da nas nauči ovoj osnovnoj istini kroz sistem žrtvovanja u Starom zavetu. U tom sistemu grešnik bi priznao svoj greh nad glavom neke životinje, posle čega bi joj presekao cirkulaciju (krvi). Život je
u krvi (3. Mojsijeva 17,11), a ona kruži po celom telu. Učenje je zadivljujuće jednostavno: greh preseca krug života...
Kad god se krug davanja – krug ljubavi – prekine, neizbežno dolazi
do bola, patnje i smrti. I samo je ljubav koja teče od Boga ta koja obnavlja
život, zdravlje i sreću.“
Isto tako, da bismo imali zdrave međuljudske odnose, potrebno je da
primenimo zakon ljubavi u ličnom životu.
U svojoj knjizi, među mnogim drugim primerima, dr Dženings pominje iskustvo žene koja se našla na ivici psihičkog „pucanja“ zbog unutrašnjeg sukoba, koji je velikim delom bio posledica njenih pogrešnih shvatanja ljubavi i dužnosti koje je imala kao supruga i vernica.
Ta žena, Elen, ušla je u njegovu ordinaciju vidno uznemirena. U početku je oklevala da se otvori, pitajući se da li je njen problem uopšte za
psihijatra. A onda je ipak iznela to što je mučilo.
Živela je trinaest godina u skladnom braku. Nisu imali dece pa je svu
pažnju posvetila mužu. Oboje su odgajani u tradicionalnom hrišćanskom
duhu. Dr Dženings komentariše: „Odgajena je tako da veruje da je dužnost
žene da služi svom mužu i ona je tu dužnost prihvatila bespogovorno. S
ponosom je kazala da tokom braka nikad nije rekla mužu ’ne’. Nikad nije odbila nijedan od njegovih zahteva. Nikad nije propustila da ispuni neku njegovu želju. Verovala je da je njena hrišćanska dužnost da se prepusti njegovom vođstvu i upravljanju, i zaista je uživala u toj svojoj ulozi.
Elen je smatrala da ako voliš svoga muža, treba da radiš ono što on želi.“
Međutim, do krize je došlo kad je muž zahtevao od nje nešto što se duboko kosilo sa svim njenim načelima, i što je nju kao ženu vređalo i rastuživalo. Bila je očajna i potresena. Patnja se čula u njenom glasu. Sa suzama
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se poverila doktoru: „Ne znam šta da radim. Trebalo bi da poslušam muža.
Ako voliš muža, treba da mu daš šta želi. Ja hoću da budem žena koja voli. Ja želim da ga učinim srećnim. Želim da mu dam šta hoće. Ali ne ovo. Ja
ne mogu – ne ovo. Ne znam kako da postupim. Ne želim da ga razočaram.“
Dr Dženings je razumeo šta se dešava u njenoj duši. Po njegovom
mišljenju, njoj je bilo potrebno „da primeni zakon ljubavi... Elenin glavni problem bilo je njeno shvatanje Boga, shvatanje ljubavi i načina na koji zdravi odnosi funkcionišu... Ona je prihvatila lažni koncept, iskrivljeno
gledište. Nije shvatala da prava ljubav čini ono što je za drugu stranu najbolje, a ne samo šta ta osoba želi.“
Dakle, Elen je trebalo da prihvati koncept da je prava ljubav, u stvari,
„princip činjenja dobra drugima“, a ne samo udovoljavanje njihovim željama.
Dr Dženings dalje objašnjava: „Elen je upala u zamku jer je prihvatila
laž o ljubavi. Verovala je da ljubav znači žrtvovati sebe da bi se druga strana učinila srećnom – davati joj šta god zaželi – a ne žrtvovati sebe da bi se
uradilo ono što je zaista najbolje za tu osobu. Tako je, kad god bi njen muž
rekao: ’Ako me voliš, ti ćeš...’ ona bila zbunjena. Savest joj je govorila da
je takav zahtev pogrešan, ali njeno shvatanje ljubavi joj je govorilo da treba da uradi ono što ga čini srećnim. Ona je zapravo više brinula o tome da
on stalno bude njome zadovoljan, nego što je radila nešto iz najveće ljubavi. Njen problem je bilo njeno iskrivljeno shvatanje ljubavi, koje je poticalo iz straha i nesigurnosti.“
Kao hrišćanka, Elen je smatrala da je slepo pokoravanje mužu njena
obaveza, tako da je osećala i dodatni pritisak pri pomisli da bi suprotstavljanje njemu istovremeno značilo i neposlušnost prema Bogu. Da bi joj
pomogao da donese ispravnu odluku, dr Dženings joj je dao da pročita jedan od najpoznatijih biblijskih tekstova koji govore o dužnostima supružnika – Efescima 5,21-25:
„Pokoravajte se jedni drugima u strahu pred Hristom. Žene, pokoravajte se svojim muževima kao Gospodu... Muževi, volite svoje žene, kao
što je Hristos voleo crkvu, te je dao svoj život za nju...“
Pošto je glasno pročitala te reči, po prvi put je postala svesna da Božji ideal za brak u stvari podrazumeva obostrano pokoravanje, požrtvovanje, ljubav i uvažavanje.
Elenina priča je imala lep kraj. Rekla je mužu da ga voli i da ne želi
da ga izgubi, ali da ne može da ispuni njegovu želju koja se kosi s njenom
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savešću i osećanjima. Njen muž se izvinio, čak je i zaplakao, i rekao da je
sad još više voli i ceni, jer mu se s razlogom usprotivila.
Ali čak i da je ishod bio drugačiji, smatra dr Dženings, Elen je uradila
ono što je ispravno. „Jedina nada za njeno lično zdravlje i zdravlje njihovog braka“, kaže on, „bila je iskrena primena nepokolebljivog zakona ljubavi... Postoji samo jedan put ka zdravlju, životu i sreći... Samo ako primenimo istinu u ljubavi dolazi do pravog isceljenja.“
„Ljubav se odupire“ – jer svako popuštanje pred zlom, pod ma kojim
izgovorom, uništava ljubav i vodi u bolest, krivicu i nespokojstvo.
Na kraju ovog razmišljanja zaključujemo da, bez obzira na vreme i
mesto, neke dileme ostaju večno prisutne među ljudima. Može se desiti da
stradamo ma šta uradili. Pa kad je već tako, onda je ipak bolje stradati odupirući se zlu i braneći svoju „teritoriju ljubavi“, odnosno dobrobit i sreću
svih onih s kojima nas je život povezao.
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THE POSITION OF WOMEN IN A PATRIARCHAL
SOCIETY – BETWEEN LOVE AND FEAR
Summary
It has been said that men rule the world and women rule men. But how does an ordinary woman cope with that complex and sensitive role? How much influencecould she
really have? What she should or might afford within the framework imposed on her by
society? Is a woman in a patriarchal society condemned to the role of victim and sufferer, or can she rise and overcome her subordinate position? Most of these issues, as old as
the world itself, are still relevant today. Numerous literary and philosophical works have
been written about them, as well as many scientific works.
In this article, we will consider some insights provided by three very different sources: the Serbian folk ballad "Hasanaginica", the biblical "Book of Esther" and the experience from the office of a modern psychiatrist, Dr. Timothy Jennings, described in his book
"The God-Shaped Brain“. Our goal is to point out the similarities and differences between the traditional and Christian understanding of morality, and to shed some light on
the "territory of love" limited by God's commandments.
Keywords: patriarchal society, woman, sacrifice, Bible, brain, morality, love, fear,
God’s commandments.
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UVJERENJA O LJUBAVI, STRAH OD
GUBITKA I BRAČNA DINAMIKA: PRIKAZ
SLUČAJA SISTEMSKE TERAPIJE PARA
Rezime
Pitanje na koje smo tražili odgovor u ovom radu je kako uvjerenja o, i značenja
koja ljubavi pridaju parovi, oblikuju bračnu dinamiku. Konceptualna shema analize je
zasnovana na postulatima sistemske porodične teorije i terapije narativnog usmjerenja
i terapije para. Naime, ključna ideja sistemičara - narativista jeste da dominatne priče,
kreirane (i) na osnovu uvjerenja, rukovode našim životima: načinom na koji percipiramo
sebe i druge. Terapija para nam je ponudila okvir unutar kojeg smo provjeravali tezu
o tome da komunikacija kojom se konačno, prenose uvjerenja, opisuje odnose moći i
kontrole u pratnerskom odnosu. Ove hipoteze smo provjeravali u psihoterapijskom
setingu: u radu sa jednim mladim bračnom parom koji je pomoć terapeuta potražio
zbog bračne problematike. Pokazalo se da partneri njeguju sasvim određene predstave o
ljubavi, da su takva uvjerenja nastala na osnovu prethodnim životnih iskustava, kao i da
je dinamika para u velikoj mjeri oblikovana ne samo uvjerenjima o ljubavi, već i strahom
da ne budu ostavljeni. Osim toga, našli smo da način komunikacije u bračnoj dijadi
upućuje na borbu za moć u odnosu, i da u tom cilju partneri koriste različite strategije,
koje variraju na kontinuumu od (kratkotrajnog) povlačenja i prekida komunikacije do
izraženog verbalnog nasilja. Mada se na osnovu analize jednog slučaja ne može izvoditi
generalizacija, smatramo da zaključci do kojih smo došli, mogu predstavljati osnov za
dalja sistematičnija i obuhvatnija istraživanja ove tematike, kojih u domaćoj psihoterapiji
nedostaje.
Ključne riječi: ljubav, strah, uvjerenja, terapija para

Uvod
Statistički podaci pokazuju da stopa bračnosti opada, dok divorcijalitet raste, posebno u razvijenim zemljama svijeta. Pa tako, 1970-ih se u većini OECD zemalja sklapalo između 7 i 10 brakova na 1 000 stanovnika,
da bi te brojke drastično opale samo dvadeset godina kasnije. Ilustrativan
je primjer Portugala: 1995. na 1 000 ljudi ozvaničavalo se 6,6 brakova,a
com
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samo 12 godina kasnije 3.3. Uz to, evidentno je da opadanje stope bračnosti prati i porast stope divorcijaliteta. U odnosu na 70-te godine XX vijeka2 stopa razvoda se udvostručila u Belgiji, Grčkoj, Izraelu, Koreji, Norveškoj, da navedemo samo neke od zemalja (www.oecd.database).
Ovakav trend ne mimoilazi ni našu zemlju. Tako nalazimo podatak da
je 2019. bilo sklopljeno 35 570 brakova, što je manje za 2.1% u odnosu na
2018. godinu. U isto vrijeme razvedeno je 10 899 brakova - čak 9% više
nego prethodne, 2018. godine (www.stat.gov.rs).
Kako objasniti ove podatke? I zbog čega su oni važni za razumijevanje bračne dinamike jednog para – predmeta našeg izlaganja?
Pođimo od prvog pitanja. Odmah treba kazati da do sada nema univerzalno prihvaćenih objašnjenja navedenih trendova. No, postojeće koncepcije imaju nekoliko zajedničkih tačaka, od kojih jedna podvlači značaj
racionalnog ponašanja, odlučivanja i istih takvih akcija na bračnom tržištu. Sada svaki pojedinac, za razliku od prošlih vremena, može promišljati o troškovima i dobitima svojih odluka vezanih za stupanje u, i izlazak iz
braka, i ponašati se u skladu sa tim (vidi: Bobić, 2013: 66).
Dalja objašnjenja ovakvog racionalnog postupanja nam između ostalih, nude Bauman i Lipovecky. Ova dva autora intimnost smještaju u, i
razmatraju unutar miljea hiperpotrošačkih savremenih društava.3 Hiperpotrošač je, naučen da je sve na prodaju, ulovljen u mrežu egoizma (Žinžer,
2010; Ljubičić, 2018) i uvjeren da se nalazi u centru moralnog univerzuma. Drugi imaju isključivo tržišnu vrijednost i sasvim izvjesno, samo epizodnu ulogu u njegovom životu4. Da li će odigrati epizodu ili dvije po Baumanu (2009: 29) zavisiće od toga da li su kao investicija isplativi ili ne.
Mi naime, u te druge ulažemo vrijeme, novac, emocije, a očekujemo
da nam se sve to vrati uz profit. Ukoliko u takav ishod posumnjamo: kada
2 Razvodi su postali raširena pojava od 1970-ih kada je prekid braka legalizovan i u onim
sredinama u kojima je postojao snažan religijski, i uopšte društveni otpor takvoj praksi. Osim toga, navodi se da se vanbračne zajednice, koje su veoma raširene kao oblik zajedničkog života naročito u skandinavskim zemljama, u pogledu stabilnosti ne razlikuju od braka (Bobić, 2013: 75).
3 Lipovetsky (2008) iznosi tezu da postoji recipročna veza između kupovine i

emocionalne praznine. Što smo manje emocionalno ispunjeni to više kupujemo, a sve sa
ciljem da nas takva aktivnost omami ili uspava, ne bismo li previdjeli emocionalnu prazninu. Rečena strategija je na duže staze nije uspješna.

4 Kako navodi Lash (1986: 45) stanovnik savremenog društva, Narcis, je u stalnoj potrazi
za trenutnom, instant bliskošću, koja isključuje bilo kakvo vezivanje i zavisnost od drugog. Drugi
je opasan: on može da uzme našu slobodu, i time spriječi lični rast i razvoj, kojeg, po toj logici, ne
može biti ukoliko upadnemo u „osjećajnu klopku“ (Lash, 1986: 51).
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akcije počnu da padaju, ili neke druge obećaju izvjesniju dobit, investicija
počinje bivati manje primamljiva.
Ali, prava je nevolja u tome, što je i naš partner neoindividualista – i
za njega je veza sa nama takođe investicija. Kako je on za nas, tako smo i
mi za njega roba koju on može prodati, ili gubitak koji treba da se smanji
(Bauman, 2009: 31). Od partnerstva se drugim riječima lako odustaje kada
se ono pokaže kao lično neprofitabilno, npr. onda kada drugi traži od nas
naše hranjivo prisustvo ili kada nam ne može pružiti potvrdu naše posebnosti (Ljubičić, 2018). S druge strane, ovakvi krajevi nas ne brinu mnogo,
jer postoji očekivanje da se ljubav, svaki put intenzivnija i veća, pojavi više puta u našem životu. No, ovakvo donžuoanovsko eksperimentisanje nužno ne obogaćuje niti ispunjava, već nas ostavlja emocionalno i duhovno
osiromašenima (Džokić, 2011: 87). Najčešći ishod naše potrage za Ljubavlju je da se okrećemo sami sebi, njegujući i opravdavajući svoj neoindividualizam u kojem nema mjesta za Drugoga.
Ipak, ne može se poreći da je ideal Ljubavi i dalje živ. Kako primjećuje Lipovetsky (2008: 93) život u paru nikad kao sada nije bio utemeljen
na osjećanju. Međutim, ovakva sentimentalizacija (Lipovetsky, 2008: 93),
ima za nas ličnu funkciju. Biti u vezi sa drugim potvrda je naše posebnosti i nezamjenjivosti, jer biti voljen znači biti izbaran, željen, obožavan, zapažen, i neizostavno - važan. To godi našem posmodernom egu, a kako je
suština ljubavi, opstanak bića kroz njegovu Drugost (Bauman, 2009: 25),
to nema sumnje da je u posmoderno doba Narcis5 odnio još jednu (Pirovu)
pobjedu (Lipovetsky, 2008: 154).
Nadalje, opšte karakeristike savremenog društvenog konteksta u kojem se definiše i vrijednuje ljubav je od posebne važnosti za razumijevanje relacionih odnosa u teoriji i praksi sistemske terapije. Riječ je o tome
da se porodica ne može posmatrati nezavisno od šireg društvenog okvira,
kao što se uostalom u radu sa porodicama u obzir moraju uzeti i porodični
subsistemi, porodična istorija, i uopšte sve one okolnosti i osobe koje definišu i/ili utiču na porodično funkcinisanje (Slika 1).
Na primer, življena realnost porodica u našoj zemlji tokom 1990-ih
svjedoči u prilog ove postavke. Naime, u to vrijeme koje su obilježile velika društvena i ekonomska kriza, ratne okolnosti i visoko egzistencijalno ugrožavajući stresori, porodice su funkcionisale na način koji je podra5 Podsjećamo: Narcis je izabrao da prekrati svoj život kako bi sačuvao za sebe ono što bi
drugi od njega mogli dobiti (Rudinesko, 2012: 155).
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će uticati i sve ono što partneri kao naslijeđe unose u brak. To su na primjer porodični

relacioni hereditet, obrasci funkiconisanja i komunikacije naučeni u primarnoj porodici,
vjerovanja i uvjerenja o braku, ljubavi, o muškim i ženskim ulogama, o sebi i drugima. Na
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S druge strane, na bračnu dinamiku će uticati i sve ono što partneri
kao naslijeđe unose u brak. To su između ostalog i porodični relacioni hereditet, obrasci funkiconisanja i komunikacije naučeni u primarnoj porodici, vjerovanja i uvjerenja o braku, ljubavi, o muškim i ženskim ulogama,
o sebi i drugima. Na primjer, oni ljudi koji u partnerski odnos unose miraz
neslaganja u svojoj primarnoj porodici, disfunkiconalne obrasce komunikacije i načine rješavanja problema, te čvrsto uvjerenje o tome ko je bračni partner i može li se u njega imati povjerenja, imaju velike šanse da svoju bračnu relaciju pretvore u visoko disfunkcionalnu.
Ukoliko tome dodamo i dva ključna činioca bračne nevolje: 1. ulazak
u zajednicu iz pogrešnih razloga (npr. da bi se izbjeglo školovanje, siromaštvo, zvocanje roditelja ili porodični koflikti); i 2. izbor pogrešne osobe6,
koju imamo namjeru prepraviti7, brak izvjesno postaje grozan, a konflikti
neminovni (Hejli, 2011: 132). Oni obično nastaju u domenu vođenja ljubava i načina riješavanja sukoba. Tako kada je riječ o vođenju ljubavi, partneri u nesretnom braku se trude da iniciraju seksualne odnose na pogrešnom mjestu, u pogrešno vrijeme, sa pogrešnom učestalošću i na pogrešan
način (Hejli, 2011: 137). Nadalje, budući ne govore šta jedno od drugoga očekuju, nesporazumi su očekivani. Njih nije moguće razriješti na način na koji to čine parovi u groznom braku (Hejli, 2011). Ne samo u domenu seksualnih odnosa, već i po drugim pitanjima, oni nastoje da probleme
riješe tako što ih ne rješavaju. Na primjer, oprobana je strategija povlačenje pred zahtjevima/napadima partnera. Druga opcija je korišćenje nasilja:
ono može biti direktan odgovor na problem, ili može biti inicirano potrebom da se partner koji se povukao, odbrani od onog koji ga progoni. Logično, ni u jednom slučaju dugoročno gledano, rješenje nije nađeno, a čak
i kada bi se tako šta dogodilo, za opstanak braka bi bilo neophodno da se
pronađu novi razlozi za nerazumijevanje.
6 Tipičan primjer pogrešnog izbora je tzv. inžinjerski sindrom. Muškarac koji je izrazito racionalan i ne umije i/ili nema dozvolu da izrazi svoju žensku, osjećajnu stranu, bira partnerku koja je pretjerano emocionalna, i obrnuto. Oboje imaju naizgled međusobno privlačne i nedostajuće
osobine, ali na duge staze ovakav bračni spoj nije uspješan. Muškarac ne uspjeva da se emocionalno izrazi, jer ga ihibira pretjerana ženina emocionalna ekspresivnost, pa se spašava bijegom od kuće i/ili u rad. To po prinicpu cirkularnosti, njegovu suprugu uvjerava da s pravom reaguje na način
na koji zna i umije (Hejli, 2011: 134). Iz jungijanske perspektive stvar je slična: svoje partnere najčešće biramo tako da oni odgovaraju našem nepoznatom, neosvješćenom dijelu ličnosti koji je sušta suprotnost Personi – maski koju nosimo pred drugima (Jakobi, 2000: 176-177).
7 Bauman (2009: 32) drži da naša potreba da mijenjamo druge jeste posebna vrsta izopačenosti, a Hejli (2011) tvrdi da je to konstanta u ljudskom ponašanju.
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Gotman (po: Dalos, Drejper, 2012: 350) pominje i četiri jahača apokalipse koji vode ka neuspjehu veze. Osim ranije pomenutog povlačenja, to
su i prezir, nekooperativnost i kritikovanje, a Dalos i Drejper (2012: 343)
ovom spisku uzorka bračnih nevolja dodaju i pitanje odlučivanja u odnosu.
Zapravo, čini se da parovi konstantno redefinišu svoju relaciju kroz proces
komunikacije. Kako nije moguće u komunikaciji neučestvovati, to slanje
neke poruke predstavlja prvi korak u definiciji odnosa sa osobom kojoj je
poruka upućena. Na ovakav manevar, primaoc poruke može reagovati tako što će ga prihvatiti bez pogovora, što znači da pristaje na odnos koji je
definisao pošiljalac poruke; poruku može prečuti – na nju ne reagovati, i
može je prihvatiti i pregovarati sa pošiljaocem oko redefinisanja odnosa.
U igri je dakle i moć (da se uspostave bilo ekspilicitna bili implicitna pravila, u svakoj situaciji) i kontrola (nad odnosom). Paradoksalno, nerijetko
su onaj submisivni, u podjednakoj mjeri kao i onaj koji koristi imperativni
ton, zapravo partneri koji imaju i kontrolu i moć u odnosu.8 Npr. ako se neko ponaša bespomoćno, on suštinski kontroliše šta će se u odnosu dešavati
jer od drugog zahteva da brine o njemu i na taj način uspostavlja kontrolu.
Drugim riječima govoreći, problemi sa kojima se oba partnera susreću jesu konstruisani u ovom odnosu moći po prinicipu cirkularnosti.9 Na
primjer, muškarac se može isključiti iz svih odnosa sa drugim ženama,
pred napadom njegove posesivne, ljubomorne supruge, kako bi je spriječio da ga progoni. No, budući da ga ona konstantno nadzore, u nekom trenutku će sigurno pronaći dokaze (pretpostavljene) prevare. Ako suprug na
progon odgovori daljim povlačenjem, to će njegovoj ženi biti dovoljan argument da je bila u pravu. Iz ove konstelacije se mogu razvijati različiti
scenariji, koji se suštinski svode na psihičko i/ili fizičko nasilje. Drugi slučaj bi bio onaj kada supruga pristaje na sve one planove koje joj nudi njen
partner, iako joj to nije prihvatljivo, jer bi, ukoliko bi postavila takve granice, osjećala krivicu što se ne ponaša ili ne osjeća onako kako se od nje
očekuje. To Payne (2006: 36) naziva samonadzorom – nastojanjem da ži8 Na primjer, dobro je poznato da žene alkoholičara imaju značajnu moć u porodici, i da
su upravo one nerijetko u otporu prema terapijskim promjenama drugog reda. Razlog takvog otpora leži u tome što bi one u slučaju promjene, mogle da izgube dio svojih odgovornosti i porodične
moći (vidi: Stojković, 1999).
9 Cirkularnost je jednostavno objasniti na primjeru akcije i reakcije. – na neki postupak
se odgovara na sasvim određeni način, a ovakava dinamika je obično repetitivna (Dalos, Drejper,
2012: 78).
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vimo život po normama socijalnih, i očekivanja nama važnih drugih: partnera, roditelja.
Nadalje, čak i onda kada žive u zatvorskoj ćeliji u koju su se sami zatvorili, parovi nužno ne prekidaju svoj brak.10 Riječ je o tome da je nekima
život u groznom braku, smislen. Na primjer, izdržati može biti dokaz lične
snage i moći, a ostajanje u braku najbolji način osvete partneru. Takav život u paklu – gledano sa naše strane, neki parovi nastoje, ponekad samo deklarativno, da učine harmoničnijim, tako što se opredjeljuju za psihoterapijsku pomoć. Upravo o ovim parovima biće riječi na narednim stranama.
No, prije otvaranja ove priče, naše je da čitaoca podsjetimo da posjeta psihoterapeutu nije bezazlena, ukoliko se živi u groznom braku. Stvar je
u tome da je sasvim moguće da parovi pronađu alate za harominičniji odnos, no to im uopšte, iz gore pomenutih razloga, ne mora biti prihvatljivo.
U takvom terapijskom procesu i parovi i terapeut gube i vrijeme i kapacitete (materijalne, emocionalne), a potonji je u opasnosti da o sebi stvori sliku kao o neuspješnom stručnjaku.11
Terapija para: kratak uvod
Terapija parova u središte svojih intervencija stavlja emocije, smatrajući ih ključnima u doživljaju sebe i drugoga, u procesu kreiranja veza i načinima rješavanja problema.12 Emocijama zasićena sjećanja, npr. na povrijede u afektivnom vezivanju, na doživljaje izdaje, napuštanje, iznevjeravanje, potom, okolnosti sadašnjeg života, uloge u različitim miljeima..., koje su takođe zasićene emocijama, čine okvir unutar kojega intrepretiramo
naša iskustva i potku na osnovu koje gradimo lični narativ13 – priču o sebi
10 Mada je to realna opasnost u današnje vrijeme. Brak je naime veoma lako prekinuti te
prijetnje razvodom i progon, Hejli (2011: 132) treba s mjerom koristiti. U protivnom, rizik je da se
ostane bez groznog braka.
11 Ovakav ishod jeste hipotetički moguć, no u praksi se češće susreće omnipotentni psihoterapeut, koji nije sklon analizi lične odgovornosti u terapijskom procesu. S druge strane, mora se podvući da terapeut nije jedini odgovoran za ishode terapije, već da ključnu ulogu u tom procesu ima sam par – njihova motivacija i kapaciteti za promjenu (Ljubičić. Dragišić Labaš, 2019).
12 Slična je postavka imago terapije odnosa, koja polazi od teze da se svi rađamo cjeloviti,
a onda to postajemo sve manje zahvaljujući značajnim figurama koje ne mogu zadovoljiti naše potrebe. Zbog toga u partnerima tragamo za idealnim imagom/slikom o drugom za kojeg vjerujemo
da je responzivan na naše emocionalne zahtjeve. Kako i drugi partner ima svoja očekivanja, to vodi borbi za moć, a sukob je gotovo neizbježan (Dalos, Drejper, 2012).
13 Konstruktivistički pristup u radu sa parovima podvlači da narativ koji o sebi i drugima
gradi jedna osoba, jeste posredovan kulturom u kojoj živi, podjednako kao i ličnom intrepretacijom
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i drugima, o našoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti (Payne, 2006: 62). Sa
isječcima ovog narativa upoznajemo i druge, kojima ćemo otkrivati različite njegove fragmente zavisno od toga u kom miljeu se pričaju priče, pred
kime i pod kojim okolnostima (vidi: Ljubičić, 2016). Ipak, mnogo češće se
ovom pričom pregovaramo vodeći unutrašnji monolog, čiji zaključci trebaju da nam omoguće da definišemo ko smo mi, a ko drugi.
Neka od tih priča može postati i dominantna, ona koja u potpunosti
određuje naš identitet, prošlost, sadašnjost i budućnost.14 Na primjer, strah
od napuštanja od strane partnera može biti posredovan načinom na koji smo doživjeli i intrepretirali prethodna iskustva vezivanja sa drugima.
Ukoliko roditelji nisu bili responzivni na naše emotivne potrebe, pa smo iz
tog emocionlanog iskustva izvukli uvjerenje da su nas oni napustili, i ako
smo takva uvjerenja i osjećanja prenijeli i na partnerske odnose, onda nam
se čini da je u potpunosti realističan strah od toga da ćemo opet biti ostavljeni sami, kao i da naša emotivna veza nema budućnost. Nadalje, to zbog
čega smo uvjereni da smo uvijek u ulozi ostavljenih, govori i o tome ko
smo mi (suviše dobri ili u potpunosti neadekvantni u pratnerskim vezama,
da navedemo dva ekstrema), i ko su drugi (nama nedostižni, kojima učitavamo najpozitivnije osobine, ili pak toliko loši, da samo žele da nas povrijede, na primjer). Riječ je dakle o tome da postoji čvrsta povezanost između naših emocija i uvjerenja koja ko-konstruišemo na osnovu osjećanja i
iskustava sa drugima.
Na primjeru parova ovu je tezu jednostavno ilustrovati: nema sumnje da je emocionalna reaktivnost cirkularno uslovljena, i kao obrazac utemeljena zajedničkim naporima oba partnera. Tako u sličaju onih koji žive
u groznom braku/zajednici, postoji tendencija da oboje selektivno posmatraju ponašanje onog drugog, birajući da k znanju primaju samo one akcije
koje su interpretirali kao negativne (Gottman, 1993, po: Carr, 2006). Jedan
drugom pripisuju negativne karakteristike, a kada se i desi neko podržavajuće i pozitivno ponašanje, ono se nikad ne povezuje sa dobrim namjerama supružnika, već se pripisuje okolnostima. Takva negativna uvjerenja o
partneru vode do nerazumijevanja, osjećanja povrijeđenosti, straha, gubitka, ljutnje... Ova osjećanja nadalje samo ojačavaju negativna uvjerenja i
događaja, okolnosti, postupaka i emocija drugih (Carr, 2006: 116).
14 U tom pogledu važnu ulogu ima i tzv. ekspertsko znanje kojeg terapeut nužno ne mora
biti svjestan. Naime, on svom klijentu može nametnuti normu „tako treba“, koju će ovaj prihvatiti i interiorizirati i svoj život živjeti po njoj, iako ona nije njegov autentični narativ (Payne, 2006).
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negativne intreakcije, a relaciona sekvenca se potvrđuje kao ustaljeno pravilo, koje parove udaljava od konstruktivnog rješavanja problema.15 Slično
stvari stoje i u slučaju tzv. nepovezanih parova. Iako oni rijetko kad ulaze
u konflikt, ili daleko rijeđe od parova u sukobu ispoljavaju negativne emocije, okrivljuju ili čitaju misli partneru, obrazac rješavanja problema je visoko disfunkcionalan. Zapravo, njih dvoje izbjegavaju jedno drugo, tako
da nema prilike niti da nastanu sukobi, da se eventualno riješe, kao ni da se
ovo dvoje ljudi povežu kao par (Tabela 1.).
Tabela 1. Obilježja nestabilnih parova

NESTABILNI PAROVI

Parovi u konfliktu

Distancirani
parovi

• uključeni u sukob bez konstruktivog pristupa rješevanju problema
• prisutno stalno okrivljivanje, čitanje misli i defanzivnost
• ispoljavanje visokog nivoa negativnih i niskog nivoa
pozitivnih emocija
• uobičajen obrazac interakcije: napad - povlačenje
• izbjegavaju konflikt i nemaju vještine za rješevanje sukoba
• kratke epizode okrivljivanja, čitanja misli i defanzivnosti
• rijetko kad ispoljavaju negativne, a pozitivne emocije ne uopšte
• uobičajeni obrazac intreakcije: povlačenje - povlačenje

Izvor: Gottman, 1993, po: Carr, 2006: 1

Psihoterapijski rad sa nestabilnim parovima uključuje niz intervencija, od kojih se posebno valja osvrnuti na one koje su se pokazale efikasnima. Carr (2006) tako preporučuje da se posebna pažnja obrati na učenje
komunikacionih vještina kroz igranje uloga, koje treba da uključi jasno i
direktivno saopštavanje poruka, provjeravanje značenja poruke sa partnerom, parafraziranje… Osim toga, neophodno je jačavanje pozitivne emocionalne razmjene, i redukovanje one negativne, kao i uspostavljanje kontrole nad načinom na koji vode i „rješavaju“ međusobne konflikte.
Ipak, slažemo sa onim autorima (vidi: Carr, 2006, Dalos, Drejper,
2012) koji smatraju da je u terapiji para ključno raditi na uvjerenjima - de15 Najčešći način da izađu na kraj sa obrascem koji su stvorili i emocijama koje ga prate,
jeste građenje paralelnih života (Carr, 2006: 411).
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konstruisati dominatne priče koje parovi grade o sebi, uvjerenja i emocije
na kojima su zasnovani. Budući da svako od nas ima pravo na ličnu verziju događaja, tzv. bogate opise realnosti, nas i drugih, koji korespondiraju sa ličnim iskustvom (Payne, 2006: 27), uloga je terapeuta da omogući klijentu da pregovara sa svojom vizijom svijeta, i da odluči da li će takav, moguće problematičan narativ i/ili sekvencu koja iz uvjerenja nastaje, mijenjati za neku alternativnu, koja će reframirati i preimenovati lično,
emocionalno opterećujuće iskustvo klijenta (Carr, 2006: 116). Na taj način
partneri dobijaju mogućnost da razviju svoju cjelovitost i da prepoznaju i
uvaže međusobne potrebe i slabosti. Iza ovakve prakse stoji teza da se pojedinci i porodice mijenjaju onda kada uvide da mogu pregovarati sa svojom percepcijom realnosti. Time stiču mogućnost da na alternativan način
sagledaju sebe i druge i da konstruišu nove, za sebe evenutalno funkcionalnije relacione obrasce (Minuchin, 1974, po: Dalos, Drepjer, 2012: 97).
Naravno, treba istaći i to da evaluacija terapije para ukazuje na relativno slabe rezultate. Mada psihoterapija može biti od pomoći, u oko dve
trećine parova ne dolazi do poboljšanja, ili su takvi efekti samo kratkročni
(Sullivan, Davila, 2014). Zastoj u terapiji obično nastupa kada se ponovo
jave situacije u kojima se okidaju ustaljene, a disfunkcinalne emocionalne
reakcije i načini postupanja (vidi: Carr, 2006). Osim toga, treba podvući da
neki od parova i nemaju kapacitete za promjenu (Sullivan, Davila, 2014).
Svakako da istraživanje novih emotivnih obrazaca, intrepretacije događaja
i reagovanja može biti inhibirano i drugim razlozima, kakav je npr. uvjerenje klijenta da bi takva promjena njemu mogla nanijeti samo štetu.
O tome kako izgleda rad sa jednim parom, kako njihova uvjerenja
oblikuju ukupnu bračnu dinamiku, biće riječi na narednim stranama.
Konceptualni okvir analize
Da bismo prikazali terapijski rad sa parom, pošli smo od sistemske
formulacije, kroz proces analize i sinteze. To znači da smo vodili računa
o: 1. kontekstualnim faktorima: društveno-kulturološkom miljeu, porodičnim i resursima uže socijalne sredine; 2. nastojali da uvažimo okolnosti
koje su dovele do traženja pomoći, od toga kako partneri definišu problem,
do toga ko je potražio pomoć; 3. uvjerenjima i emocijama partnera vezanim za problem, i za njihov odnos; te 4. obrascima održavanja problema.
Nas je zanimalo da opišemo i razumijemo bračnu dinamiku: ponavljajuće
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sekvence ponašanja – mi smo ih nazvali strategijama, koje nadalje govore
o: vjerovanjima, emocijama, granicama i moći u partnerskom odnosu. Početna hipoteza postavljena u psihoterapijskom setingu, je bila da je neophodno raditi na dekonstrukciji dominantnih priča, načina komunikacije i
postojećih disfunkcinalnih strategija rješavanja nesuglasica.
Prikaz rada sa parom
Saša (43) i Ana (39) su par koji se obratio za pomoć zbog bračnog neslaganja. Oboje imaju završenu srednju školu, zaposleni su i dobro materijalno situirani. Žive sa sinom (5) u svom stanu. Sašina porodica je visko
podržavajuća – odazivaju se na potrebe bračnog para oko čuvanja djeteta,
ili obavljanja drugih poslova u domaćinstvu, dok je Ana distancirana od
svoje porodice koju smatra nepodržavajućom. Iza takvog uvjerenja stoji
osjećanje da je mlađa sestra ponižava i kritikuje, kao i da je majka manje
voli. To je za Anu neprihvatljivo, pa bira da se u odnosu na svoje bližnje
negativno separira. Zanimljiv je i podatak da Saša ima širok krug prijatelja, da je veoma društveno angažovan, dok je Ana uglavnom vezana za kuću, da se sa prijateljima ne druži jer ih „više nema“. Za takvu sitaciju optužuje svog supruga. Braku je prethodilo 12 godina zabavljanja, a u formalnu zajednicu su stupili kada je Ana ostala trudna.
Odluku da potraže psihoterapijsku pomoć su donijeli zajedno, na nagovor prijatelja, koji im je i preporučio terapeuta. Inicijalni razlog zbog
kojeg se javljaju na terapiju je međusobno nerazumijevanje, tj. svađe, ali
će se pokazati da njih dvoje na različit način definišu problem, pa i ciljeve
terapije. Za Sašu, problem leži u neadekvatnom ponašanju njegove supruge, dok je po Ani problem u njemu: od kad je postao uspješan na svom poslu, počeo je da je „ponižava, solira, neuvažava“. Saša bi želio da po završetku terapijskom procesa u njegovoj porodici „bude mir, da s bolje razumemo i da bude bolja komunikacija“. Ana se ne određujuje, a takav njen
stav možemo razumijeti kao jednu od strategija bračne borbe.
Među njma postoji jedino slaganje oko toga da su svađe u njihovom
braku „krupna stvar“, koja ih oboje remeti. Saznajemo da su one prisutne
od samog početka veze. Oboje kažu: „Svađali smo se po ceo dan“. Ipak,
identifikuju različite povode za svađu. Po Saši to su uglavnom beznačajne
stvari. To dalje znači da je svaka situacija potencijalno konfliktna (Saša),
dok Ana kao problem identifikuje muževljevo ponašanje npr. njegovu ne-
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vjernost, koju Saša uporno poriče. Tvrdi da nema „šta da krije“, i svoj supruzi svojevoljno daje „na pregled mobilni telefon“, iako to smatra krajnje ponižavajućim.
Način (ne)rješavanja nesuglasica mijenjao se tokom vremena, pa su
tako na početku veze oboje bili visoko verbalno agresivni jedno prema
drugom, da bi docnije Saša promijenio strategiju. Kada je Ana agresivna,
on gleda da se skloni. Sekvenca se dešava ovako: Ana započne svađu – na
Sašu viče, vrijeđa ga, ponekad i udari, a on se povuče – ćuti i/ili se fizički skloni. To je za nju provokacija: „Konkretno, to ćutanje!“ Anu posebno
iritira to što on ne vidi koliko se ona trudi da bude „dobra prema njemu,
da sebe uguši, da se ponaša mirno“, iako bi „eksplodirala“, a on je „namerno provocira“ tako što „komunicira sa nekim ženama ili se ne bavi detetom ili neće da joj pomogne“. Na sličan način se osjeća i Saša: njegova
supruga kao da ne primjećuje da njegovo povlačenje predstavlja (za njega) konstruktivan način da se sukobi riješe, a ne da se produbljuju. Takođe, za njega je povrijeđujuće to što Ana ne primjećuje šta je sve spreman
da uradi za nju. Zbog svega toga se Saša osjeća bespomoćno. Ipak, prelazi preko svega – i preko toga što ona ne odgovara na njegove pozitivne
emocije, šta odbija fizički kontakt. „Ništa mi to nije bitno“, kaže, već mu
je jedino važno da se „ona iskontroliše“, dok svoje ponašanje smatra neproblematičnim.
Napad i povlačenje su uobičajeni modus funkiconisanja, problemi
ostaju otvoreni, a oboje nakon sukoba povrijeđeni. Ana kaže da osjeća bijes u vezi sa svim što Saša kaže i učini, a onda i krivicu. Snažno je i njeno
osjećanje tuge i uvjerenje da je sama. Takvo uvjerenje je ponijela iz svoje
primarne porodice. Kao starija sestra imala je ulogu da brine o mlađoj. Njihova majka je sestri ispunjavala emotivne potrebe, ali ne i njoj. Zbog toga
Ana osjeća da je bila nevoljena u djetinjstvu, da su drugi od nje vrijedniji, i uvijek prvi. To je naravno ljuti, a način da izađe na kraj s tom, kako je
imenuje „nepravdom“, je ispoljavanje otvorene agresije. Takav kulturološki neprihvatljiv modus ženskog ponašanja, predstavlja Anin vid pobune i
protiv društvenog diskursa o ulozi žene – supruge i majke.
S druge strane, Sašina uvjerenja su drugačija, jer je i njegovo iskustvo
u primarnoj porodici drugačije. Njegovi su roditelji viskopodržavajući, a njihov brak uzor po kojem on gradi svoj. Taj uzorni brak podrazumijeva uobičajenu i nadalje kod nas kulturološki prihvatljivu matricu rodnih uloga: muškarca treba da zarađuje, a žena treba da brine za porodicu i svog muža. Sve
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rade zajedno, svaki problem je rješiv, nema mjesta nesuglasicama, a posebno ne onima u kojima se burno ispoljavaju negativne emocije. Kako njegov
brak odstupa od tog uvjerenja, Saša sebe doživljava kao neuspješnog supruga
i oca. On je kako kaže, „kao neka seka Persa“ – muškarac koji to nije jer se ne
ponaša na društveno prihvatljiv način. On ne lupa „šakom o sto“.
Zanimljivo je primjetiti i kakva uvjerenja imaju jedno o drugom. Ana
za svog muža tvrdi da je „divna duša, dobar čovek uz jedno ali „...pre će
nekom drugom pomoći nego nama i još je i manipulator“. O tome da joj je
„on upropastio život, sve radi ciljano i namerno“, a o tome da je ona „ovakva zbog njega, ne može niko da posvedoči jer je on samo u kući provocira, a pred drugima se pravi da je dobar“. Na pitanje šta bi svjedoci kazali,
Ana veli: „...da mi treba dati medalju za trpljenje“. Saša na isti način govori o Ani. Najprije red pohvala: „ona je divna majka i supruga, njegova prelepa žena, koja i dalje sija“, i koju on „beskrajno voli“, a onda jedno ali:
„ona sve to ume da upropasti svojim ponašanjem“.
Zapravo, i Ana i Saša, teško pronalaze pohvale jedno za drugo. Veoma im je teško pronaći izuzetke - rijetko kad događaje intrepretiraju na
međusobno pohvalan način. No, kada neku zajedničku aktivnost definišu
kao ugodnu: npr. kada idu u šetnju, plešu, zajedno spremaju kuću i igraju
se sa detetom, i kada se ne desi sukobi, oboje prepoznaju pozitivne emocije. Nadalje, takve sekvence se periodično ponavljaju i, predstavljaju neku
vrstu medenog mjeseca. Nakon tog naravno slijedi nova svađa.
Šta stoji iza ovakvog obrasca?
Nema sumnje emocijama zasićena uvjerenja koja imaju jedno o drugom i o budućnosti svoje veze. Neka od osjećanja koja grade uvjerenja su
identifikovali, a među njima jedno ima posebno važnu ulogu. Riječ je o
strahu.
Ana tako verbalizuje bojazan da će joj se „sve što radi, vratiti“, i da će
je Saša, kad dođe do poboljšanja, „ostaviti“. S druge strane, pita se: „Šta
bi bilo kada bih otišla zauvek?“ Takvo pitanje kod nje izaziva nemir, koji dolazi iz uvjerenja da će opet biti napuštena i sama. To je ponovo vraća suprugu.
I Sašu muči briga da će se porodica raspasti. Ta opcija za njega nije
prihvatljiva uopšte jer živi u uvjerenju da je „porodica svetinja“. Zbog toga
se, kada Ana priprijeti da će otići, ili kada mu kaže da ga ne voli, da prema
njemu nema emocija, Saša „oseća strašno“, i pristaje da uradi sve što ona
želi kako bi je zadržao. Na djelu je, sumnje nema, i borba za moć u odnosu.
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Iako Ana za sebe tvrdi da je submisivna – da joj Saša nameće rješenja
za sve probleme (što ona od njega i zahtjeva, uz odustajanje od odgovornosti za bilo kakvu odluku) bez konsultacija sa njom, ona koristi zgodan
manevar da izvojuje pobjedu. To je prijetnja napuštanjem, na koju Saša reaguje tako što prestaje da je kritikuje i traži opravdanja za njeno ponašanje.
Na dekonstrukciju dominatnog narativa: Aninog o sebi (da je prazna
prijetnja, da je Saša ne sluša i ne uvažava, da je zapravo napuštena) i Saši (manipulator koji hoće da je predstavi u lošem svijetlu), i Sašinog o sebi (hranitelj porodice i racionalan čovjek) i Ani (kao o ženi bez samokontrole), i o njihovom braku, ovaj par nerado pristaje. Razlog opet treba tražiti u strahu od mogućeg raspada bračne zajednice, jer ovo dvoje ljudi zapravo žive u uvjerenju da mogu zajedno postojati kao par jedino tako što
će jedno drugo mučiti. Zbog toga ne treba da čudi otpor terapijskim promjenama. No, nezavisno od ovakvog načina bračnog funkcionisanja, snage koje stoje na strani para su pozitivne emocije i bliskost koje osjećaju
jedno prema drugom, kao i motivacija – ma šta stajalo iza nje, da učestvuju u terapijskom procesu.
Umjesto zaključka
Hejlijeva (2011: 132) je teza da svako može imati srećan brak, dok
se za bračnu disharmoniju moramo potruditi. Naravno, naš trud će biti
pomognut našim uvjerenjima, o sebi i drugima, koja su zasnovana na iskustvenom materijalu, emocijama i značenju koja smo im dali. Kako na
osnovu uvjerenja kreiramo našu verziju istine o realnosti, to treba kazati
da je u terapijskom kontekstu rad na njima izuzetno važan, posebno u sistemskoj porodičnoj terapiji. Zapravo, dekonstrukcija dominatnih narativa, uključuje otvaranje priča o emocijama, o prošlim i sadašnjim iskustvima, načinima njihovog emocionalnog doživljavanja, kognitivne intrepretacije realnosti, sebe i drugih. Drugim riječima, terapijske promjene se mogu desiti kada klijent sebi da dozvolu da umjesto dominatnog, a opresivnog narativa, ugleda neki drugi, alternativni, manje restriktivan.
Da li će se pojaviti nove priče o nama i drugima, zavisi od brojnih činilaca, počev od onih koji djeluju u širem društvenom kontekstu, a na koje u terapiji nerijetko zaboravljamo (npr. na vladavinu Narcisa obično ne
obraćamo pažnju, ne validiramo društveni diksurs o (ne)poželjnosti braka
i razvoda, ili o društveno nametnutim normama o rodnim ulogama, ljuba-

Uvjerenja o ljubavi, strah od gubitka i bračna dinamika: prikaz slučaja sistemske… 307

vi i braku, ali i materijalnim okolnostima), užoj porodičnoj sredini (transgerenracijski obrasci porodičnog funkcionisanja, vjerovanja) i na mikro
nivou (iskustva nastala po principu cirkularnosti, motivacija i kapacitet za
promjenu, i ostalo).
Nadalje, treba kazati da postoji obilje dokaza da dekonstrukcija dominatnih uvjerenja nije bezazlena, posebno kada je riječ o parovima. Naime,
neki od njih se tokom terapijskom procesa ugledaju i odluče da svoj brak
poboljšaju ili da ga okončaju. S naše tačke gledano, ovakvi ishodi su potencijalno funkcionalni, no iz ugla para to nužno nije ono što je za njih korisno. Već je naime bilo riječi o tome da partnerstvo ponekad funkcioniše
isključivo u formi groznog braka. Tu bismo se mogli složiti sa Buamanovom (2009) konstatcijom da je biti u vezi glavobolna stvar – nikad ne znate na čemu ste i morati stalno biti na oprezu.
Zbog čega onda ne biramo samoću?
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CERTIFICATES OF LOVE, FEAR OF LOSS AND
MARRIAGE DYNAMICS: A CASE REPORT
OF SYSTEMIC COUPLE THERAPY
Summary
The question that we were looking for an answer to in this research is how beliefs
and meanings that couples give to love, shape their marital dynamics. The conceptual
scheme of analysis is based on system family theory and therapy narrative direction and
couples therapy. Namely, the key idea of the systemic - narrativists is that dominant stories, created on beliefs, guide our life: the way which we perceive ourselves and others.
Couples therapy offers us a frame in which we examine the hypothesis that communication, by which beliefs are transferred, describes power and control in partner relationships. These hypotheses we were checking in a psychotherapy setting: working with one
young couple who sought therapy help due to their marital issues. It was shown that partners nourish particular representations of love, that such beliefs are based on their previous life experiences, as well as marital dynamics which are shaped not only on love beliefs but also on the fear of one of them being left. Besides, we have found that the commu16 Associate Professor, Faculty of Philosophy, University of Belgrade, milanaljubicic@yahoo.com
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nication mode in the marital dyad is refering to the struggle for power in a relationship.
In order to achieve this, partners use different strategies, which vary in a continuum from
(brief) withdrawal and communication cease up to exaggerated verbal violence. Even
though, one case study analysis is not enough to generalize. We consider that conclusions
we have come to could represent the base for further, more systematical, and broader researches of this subject, which domestic psychotherapy lacks.
Keywords: love, fear, beliefs, couple therapy
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ĆUTANJE IZMEĐU LJUBAVI I STRAHA
– ZAŠTO ŽRTVE NASILJA ĆUTE Rezime
Skoro svaki novi slučaj interpersonalnog nasilja koje je trajalo u dužem vremenskom roku, ili se dogodilo samo jednom, u oba slučaja sa ćutanjem žrtve kao propratnom
posledicom, izaziva lavinu pitanja javnosti – zašto je žrtva ćutala, odnosno šta je čekala, zašto nije odmah prijavila. Premda se u operativnom radu policije, kao i u sledujućem
procesu pred sudom, vodi računa o osetljivosti žrtve nasilja, naročito kada je reč o seksualnom nasilju, kao i o nasilju bilo koje vrste nad decom, slično pitanje je praktično neizbežno. Čak i kada nisu izrečena u okrivljujućem tonu, ovakva pitanja direktno vode u sekundarnu viktimizaciju i multipliciranje negativnih posledica prouzrokovanih nasiljem.
Nauka nije ostala nema i kroz prizmu različitih naučnih disciplina daju se objašnjenja koja kao uzroke ćutanja žrtve ističu strah i, sa njim u vezi, prisilno pokoravanje. Takođe, kao
čest uzrok, posebno kada je reč o partnerskom nasilju i svakom obliku seksualnog nasilja,
ističe se prihvatanje ili stid da se o takvom nasilju govori usled zastarelih običaja, kulturoloških, antropoloških i religijskih obrazaca ponašanja, kao i uverenja da se trpljenjem
torture velikodušno žrtvuje u interesu porodice. I pre nego što se pristupi dubljem istraživanju ovog fenomena, bez obzira da li je ono psihološkog, sociološkog, kriminološkog
ili nekog drugog karaktera, strah se nameće kao generalni uzrok. Ipak, sama činjenica,
i ne samo ona, da kod određene kategorije žrtvi postoji uverenje da je trpljenje nasilja i
ćutanje o njemu „velikodušna žrtva“, navodi na razmišljanje da se u pozadini takvog ćutanja može kriti i sasvim drugačije osećanje. Razmatrajući kroz interdisciplinarno ogledalo različite oblike nasilja i, shodno tome, različite kategorije žrtava, cilj autora rada je
da ukažu da često strah nije ni glavni ni najjači uzrok ćutanja žrtve nasilja. Koračajući
ka tom cilju oni polaze od pretpostavke da iza mnogih ogledala koja otkrivaju strah kao
uzrok ćutanja, u tišini se krije ljubav u svojim različitim oblicima.
Ključne reči:  žrtva, vršnjačko nasilje, partnersko nasilje, pokoravanje, sekundarno nasilje, sekundarna viktimizacija

1 Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za evropske pravno-političke studije, Novi Sad, darko.markovic@fepps.edu.rs
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Uvod
„Njihova tišina je glasan krik“
Ciceron
Poslednjih nekoliko godina svedoci smo prijavljivanja širom sveta seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja po različitim osnovama privilegovanog društvenog položaja. Takvi događaji privlače pažnju javnosti, koja uzvraća reakcijom kroz komentare na društvenim mrežama. Ne samo od strane mnogobrojnih anonimnih komentatora već i od strane poznatih ličnosti,
u takvim situacijama često se mogu čuti ili pročitati izražene sumnje u verodostojnost prijave žrtve, najčešće zbog određenog protoka vremena od kritičnog događaja do dana kada je on obznanjen, istupanjem u javnosti ili odgovarajućom prijavom policiji ili tužilaštvu. Jedno od uobičajenih pitanja jeste: „Zašto je ćutala do sada?“. Ovo pitanje je uobičajeno i u slučajevima žrtvi koje nisu javne ličnosti, kojih je mnogo više, kako u slučajevima seksualnog uznemiravanja ili zlostavljanja tako i kod svih drugih vrsta i oblika nasilja. Ćutanje o zlu koje se dogodilo karakteristično je i za žrtve bilo kog oblika porodičnog nasilja, nezavisno od toga da li je reč o partnerskom nasilju ili
o nasilju nad decom, a vrlo često i za žrtve vršnjačkog nasilja. Ovo pitanje se
na javlja samo u lavini komentara na društvenim mrežama ili u komentarima
na vesti elektronskih medija, već i u postupanju nadležnih državnih organa.
Premda se u operativnom radu policije, kao i u sledujućem procesu pred sudom, vodi računa o osetljivosti žrtve nasilja, naročito kada je reč o seksualnom nasilju, kao i o nasilju bilo koje vrste nad decom, slično pitanje je praktično neizbežno. U radnjama policije u predistražnom postupku neophodno
je prikupiti potrebne materijalne dokaze o optužujućim navodima žrtve, a
takvi dokazi su često kompromitovani protekom vremena, pa je neophodno
na odgovarajući način o razlogu odgađanja prijavljivanja nemilog događaja
upitati žrtvu. Takve informativne razgovore vode licencirani radnici kriminalističke policije, pod nadzorom nadležnog tužilaštva, ali koliko god se pažljivo pristupalo takvo pitanje nikad nije lako za žrtvu, koja ga može doživeti u okrivljujućem tonu, što dalje direktno vodi u sekundarnu viktimizaciju i
multipliciranje negativnih posledica prouzrokovanih nasiljem. Slično je i sa
postupanjem ostalih službi (socijalni radnici, psiholozi, pedagozi, sud...), do
samog okončanja postupka sankcionisanjem izvršioca i, na taj način, davanjem moralne satisfakcije žrtvi.
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Nauka nije ostala po strani i kroz brojna istraživanja, tribine ili naučne konferencije, pokušava se doći do relevantnog odgovora na pitanje
zašto ima žrtvi nasilja koje ćute. Jedinstven odgovor na ovo pitanje praktično je nemoguć, jer se nasilje odvija u različitim okolnostima nad žrtvama koje mogu biti različite u pogledu pola i uzrasta, materijalnih okolnosti života, različitih porodičnih okolnosti, društvenog statusa, obrazovanja,
vaspitanja, religijskih i drugih ubeđenja, individualnih crta ličnosti i drugih odlika. Takođe, za objektivno sagledavanje nastale situacije u svakom
pojedinačnom slučaju nužno je uzeti u obzir i različite paramtre koje odlikuju i nasilnika. Ukrštanjem mišljenja koja dolaze iz različitih relevantnih naučnih disciplina, najčešće se kao objašnjenje uzroka takvog ćutanja
žrtve ističu strah i, sa njim u vezi, prisilno pokoravanje. Ovo posebno važi u slučajevima u kojima je žena žrtva, te je i u ovom radu fokus na ćutanju žene kao žrtve interpersonalnog nasilja. Takođe, kao čest uzrok, posebno kada je reč o partnerskom nasilju i svakom obliku seksualnog nasilja,
ističe se prihvatanje ili stid da se o takvom nasilju govori usled zastarelih
običaja, kulturoloških, antropoloških i religijskih obrazaca ponašanja, kao
i uverenja da se trpljenjem torture velikodušno žrtvuje u interesu porodice. I pre nego što se pristupi dubljem istraživanju ovog fenomena, bez obzira da li je ono psihološkog, sociološkog, kriminološkog ili nekog drugog
karaktera, strah se nameće kao generalni uzrok. Ipak, sama činjenica, i ne
samo ona, da kod određene kategorije žrtvi postoji uverenje da je trpljenje
nasilja i ćutanje o njemu „velikodušna žrtva“, navodi na razmišljanje da se
u pozadini takvog ćutanja može kriti i sasvim drugačije osećanje.
Razmatrajući kroz interdisciplinarno ogledalo različite oblike nasilja
i, shodno tome, različite kategorije žrtava, cilj ovog rada je da se ukaže da
često strah nije ni glavni ni najjači uzrok ćutanja žrtve nasilja. Na putu ka
tom cilju, polazi se od pretpostavke da iza mnogih ogledala koja otkrivaju
strah kao uzrok ćutanja, u tišini se krije ljubav u svojim različitim oblicima.
Analizom statističkih pokazatelja u prvom delu rada, ukazuje se na
duboke korene i rasprostranjenost interpersonalnog nasilja, pre svega nad
ženama, kontekst i globalni karakter nevoljnosti prijavljivanja svojih iskustava nadležnim državnim organima i drugim organizacijama. U drugom
delu se osvetljavaju osećanja koja se, u manjoj ili većoj meri, kriju u pozadini ćutanja, i pokušava dati odgovor na pitanje da li se prećutkivanje u
celini, a posebno njegovi određeni uzroci, negativno reflektuju na kasnije žrtve nasilja i neposredno „doprinose“ njihovoj pasivnosti, odnosno da-
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ljem prećutkivanju nasilja koje doživljavaju ili su doživele, stvarajući tako lanac ćutanja.
Pogled na statistiku – problem globalni, koreni duboki
„Tišina se mora čuti u njenom kontekstu.“
Gerald Robert (Jerry) Lentz
U proseku, godišnje oko pola miliona ljudi biva ubijeno u aktima interpersonalnog nasilja, što je na godišnjem nivou dvostruko više nego u
svim ratovima u svetu. Još češći su slučajevi interpersonalnog nasilja u kojima žrtve ostanu u životu, ali pretrpe ozbiljne, čak i doživotne, zdravstvene i socijalne posledice (WHO, 2014, 2).
Nasilje u porodici je u mirnodopskim uslovima najrasprostranjeniji
oblik interpersonalnog nasilja. Može se reći da je to globalni problem, jer
je izražen u svim sredinama nezavisno od kulture, religije, rase, roda, ekonomskog stanja, pa i stanja organizovanosti društva na prevenciji i na njegovom suzbijanju (Ignjatović, 2006, 5). Nakon obimnih multicentričnih
istraživanja, Svetska zdravstvena organizacija je 2005. godine predložila
kvalifikaciju „nasilje nad intimnim partnerom“ radi razlikovanja od interpersonalnog nasilja između članova porodice koji su u drugim relacijama
(WHO, 2005). Iako i muškarci mogu biti žrtve porodičnog nasilja, u najvećem broju slučajeva žene su te koje trpe direktne posledice fizičkog i drugih oblika nasilja (seksualno, verbalno, psihološko, ekonomsko, strukturalno, duhovno, i dr.). Takođe, brojna istraživanja ukazuju na povezanost
nasilja prema ženama i prema deci u 30-60% porodica u kojima je prisutno nasilje između odraslih osoba (Ignjatović, 2018, 289). Deca su najčešće pasivne žrtve, ali nije mali broj slučajevima u kojima je, pored nasilja
među partnerima (između roditelja ili između jednog od roditelja i njegovog/njenog partnera), prisutno i zlostavljanje dece. Prema vrlo opsežnim
istraživanjima u SAD utvrđeno je da je četvrto dete (26%) izloženo nekom
obliku porodičnog nasilja tokom života, a jedno od 15 dece (6,6%) je izloženo interpersonalnom nasilju između odraslih osoba u porodici (Hamby
et al., October 2011). Prema podacima UNICEF-a za Srbiju, deca su žrtve
u skoro jednoj trećini slučajeva nasilja u porodici, pri čemu skoro polovina
njih je u uzrastu mlađem od 14 godina, a isti izvor ovu pojavu kvalifikuje kao „skrivenu epidemiju“, ukazujući na ćutanje o njoj (UNICEF, 2019).
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Kada se radi o nasilju nad ženama, ne može se govoriti o jedinstvenom profilu „zlostavljane“ žene, jer je u pitanju socijalni problem koji utiče na sve strukture. O kom god obliku nasilja nad ženama da govorimo
skoro uvek se radi o manifestaciji rodne nejednakosti, koja se ogleda u diskriminaciji i socijalnoj podređenosti žena. U Srbiji 3, potvrdu ove tvrdnje
imamo u činjenici da „među 5% žena koje se javljaju kao učinioci krivičnog dela nasilja u porodici samo je jedna izvršila delo partnerskog nasilja“,
te da su u 75% slučajeva žene žrtve ovog nasilja (Petrušić, Žunić i Vilić,
2018, 137). Do interpersonalnog nasilja može doći i u istopolnim partnerstvima, a kao u Srbiji i generalno u svetu u većini slučajeva počinioci nasilja nad ženama su muški intimni partneri, sadašnji ili bivši (WHO, 2012,
1). Zato, bilo bi pogrešno pažnju usmeriti samo na partnersko nasilje, jer
se nasilje nad ženama vrlo često događa i izvan partnerskih odnosa. To je
nasilje koje čine nepoznati ljudi, ali i poznanici, rođaci, prijatelji, komšije,
kolege na poslu i na studijama, vršnjaci u školama, i dr. Prema jednoj studiji Svetske zdravstvene organizacije iz 2005. godine, u kojoj se dati i rezultati istraživanja međukulturalnih obrazaca partnerskog nasilja, pokazalo se da je najčešći obrazac da žene doživljavaju samo fizičko nasilje, ili fizičko i seksualno nasilje. Pri tom, u većini ispitivanih kultura, 30-56% žena koje su doživele bilo kakvo nasilje od strane intimnog partnera prijavilo
je i fizičko i seksualno nasilje. Jedna od država koja je bila predmet ovog
istraživanja jeste i tadašnja državna zajednica Srbija i Crna Gora, u kojoj
je zabeleženo preklapanje fizičkog i seksualnog nasilja manje od 30%. Za
potrebe te studije, seksualno nasilje je definisano kroz tri oblika ponašanja:
primoravanje na seksualni odnos protiv njene volje; seksualni odnosi jer se
plašila onog što bi njen partner mogao učiniti; primoravanje na degradirajuće i ponižavajuće seksualne radnje (WHO, 2005, 5-7). Seksualno nasilje
se u znatnoj meri dešava i u braku i drugim intimnim partnerstvima. Iako
su i jedno i drugo traumatični za žrtvu, seksualno nasilje kod intimnih partnera obično traje u dužem vremenskom periodu, uz izraženu kontrolu ponašanja žrtve od strane počinioca, što kod nepartnerskih odnosa najčešće
nije slučaj (Devries et al., 2013, 2). Istraživanjem, kojim su obuhvaćeni svi
regioni u svetu, došlo se do procene da je 2010. godine širom sveta 7,2%
lica ženskog pola starijih od 15 godina prijavilo da su bar jednom doživele
seksualno nasilje od strane lica koja im nisu bili partneri, a u četiri regiona ova pojava je endemska, dostižući više od 15% (Devries et al., 2013, 5).
3 Sumirani podaci iz sudske prakse u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.
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Najnoviji izveštaji nam pokazuju da broj žrtava interpersonalnog nasilja raste. Prema procenama Svetske zdravstvene organizacije „svaka četvrta žena tokom svog života doživi nasilje od strane intimnog partnera, a
svako treće dete doživi neki oblik interpersonalnog nasilja od strane roditelja, drugih članova porodice, negovatelja ili vršnjaka“ (WHO, 2020).
Slični su i podaci Organizacije za evropsku bezbednost (OEBS) i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD). Iako je 2017. godine,
usvajanjem Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, Srbija učinila veliki korak u naporima da se promeni negativan trend ovog fenomena, tokom prvih 27 meseci postojanja ovog zakona, u Srbiji je prijavljeno skoro
110.000 slučajeva nasilja u porodici (Zirojević & Marković, 2020, 196).
Navedeni pokazatelji su dobijeni u istraživanjima sprovedenim pre pandemije COVID-19, a nema sumnje da životna ograničenja izazvana ovom
pandemijom dodatno doprinose porastu interpersonalnog nasilja, posebno nad ženama i decom. Restrikcija najvećeg broja privrednih delatnosti
ugrožava ekonomsku stabilnost posebno porodica sa niskim i inače neurednim mesečnim primanjima, a u uslovima finansijskog stresa raste i napetost unutar porodica u kojima su već prethodno narušeni međuljudski
odnosi. Strah od neizvesne ekonomske situacije, uz alkoholizam, olakšava
i doprinosi pojavi ispoljavanja nasilja. Istovremeno, otežan je položaj žrtava nasilja, s jedne strane zbog prinuđenosti da više vremena provode sa
nasilnikom u zajedničkom životnom prostoru, a s druge strane i zbog otežanog funkcionisanja službi za podršku i pomoć.
U studiji o nasilju nad ženama u Srbiji, koja je za potrebe OEBS rađena 2018. godine, konstatuje se da „rodna nejednakost leži u korenu rodno
zasnovanog nasilja nad ženama i devojčicama“, a rezultati sprovedenog istraživanja govore da je oko 1,7 miliona žena „doživelo neki oblik seksualnog uznemiravanja, proganjanja, nasilja od strane intimnog partnera ili nepartnera (uključujući psihičko, fizičko ili seksualno nasilje) nakon 15. godine“ života (OEBS, 2019, 5 i 12). Prema podacima OECD za 2019. godinu, oko 23,7% žena u Srbiji tokom života budu žrtve rodno zasnovanog
nasilja, što je skoro dvostruko više nego u Sloveniji i Hrvatskoj (13%), državama sa kojima je Srbija nekad bila sastavni deo zajedničke države, Jugoslavije, a sada ih deli članstvo u Evropskoj uniji (EU), između ostalog i
u rasprostranjenosti nasilja nad ženama (grafikon 1).
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Grafikon 1: Rasprostranjenost nasilja nad ženama tokom života: Srbija – EU
(OECD Data, 2019)

Poređenjem rasprostranjenosti nasilja nad ženama u Srbiji i u EU, primećujemo da je i među državama članicama EU značajan broj onih u kojima je ova pojava i veća nego u Srbiji, pa čak i u državama sa vrlo visokim
životnim standardom i dostignutim nivoom zaštite ljudskih prava, kao što
su Danska, Finska, Holandija i Švedska. S druge strane, u zemlji sa vrlo visokom stopom nezaposlenosti, Španiji, prevalencija rodno zasnovanog nasilja je skoro dvostruko manja (13%) nego u Srbiji. To je samo potvrda da
između nasilja nad ženama i visine ličnih primanja ne stoji uvek znak jednakosti. Ali, kada je u pitanju trend nevoljnosti prijavljivanja interpersonalnog nasilja, posebno rodno zasnovanog, on je prisutan i u Španiji. Direktna proporcionalnost tamne brojke ovog društvenog fenomena stepenu
nevoljnosti prijavljivanja nameće se kao logična posledica. Prema podacima iz studije koja je 2019. godine rađena pod pokroviteljstvom španske
vlade, vreme koje je potrebno žrtvama da verbalizuju ili prijave rodno zasnovano nasilje jeste oko 8,5 meseci. Potrebno vreme da žene se usude i
kažu okolini o situaciji u kojoj se nalaze varira u zavisnosti od vrste nasilja koje trpe. Dok žrtvama psihološkog, fizičkog, ekonomskog ili socijalnog zlostavljanja vreme potrebno za verbalizaciju svog slučaja varira iz-
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među osam i devet godina, kod seksualnog nasilja je ono duže, u proseku
skoro 11 godina (Gobierno de España, 2019, 45-46).
U SAD, u periodu od 2010. do 2016. godine, samo 23% seksualnih
napada je prijavljeno policiji, odnosno 230 na svakih 1.000, od kojih u 46
slučajeva je došlo do hapšenja, u samo devet slučajeva je podneta krivična prijava, a pet izvršilaca je i osuđeno, što praktično znači da od svakih
1.000 seksualnh napada čak 995 izvršilaca je na slobodi (RAINN, n.d.).
Obeshrabrujući efekti ovakve statistike se prosto nameću, te nije iznenađujuće, ali jeste zabrinjavajuće, da je i u Srbiji niska stopa prijavljivanja
nasilja policiji (grafikon 2) 4.
% žena koje su kontaktirale policuju nakon najtežeg slučaja nasilja
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Grafikon 2: Stope prijavljivanja nasilja policiji (OEBS, 2019, ix)

4 Rezultati dobijeni na uzorku od 1.325 anketiranih žena starosne dobi od 18 do 74 godine
koje su doživele najteži slučaj nasilja – od sadašnjeg partnera (109), od bivšeg partnera (216), od
nepartnera (181), seksualno uznemiravanje (648), proganjanje (171).
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Na pitanje o poreklu nasilja nad ženama, u istraživanjima sprovedenim u Srbiji najčešći odgovori su ukazivali da je to „i uzrok i posledica nejednakosti za koju su odgovorne postojeće norme i stavovi“, „da je Srbija i dalje patrijarhalno društvo u kome muškarci dominiraju kod kuće, na
poslu i u javnoj sferi“, te da je rizik da žene postanu žrtva nasilja „povezan sa načinom na koji se oblače, mestima na koja idu i poslovima kojima
se bave“, čemu „doprinose i kulturološke norme kojima se odgovornost
za nasilje prebacuje na ženu umesto na počinioce“ (OEBS, 2019, iv). Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, u čak 27 od 35 slučajeva
ubijenih žena tokom 2018. godine prethodno nije bilo prijave za nasilje. U
2019. godini je situacija bila malo bolja, ali još uvek izuzetno nepovoljna
– u 15 od 28 slučajeva ubistva nije bilo prethodnog prijavljivanja nasilja
(Beta, 14.11.2019). Prema podacima Republičkog javnog tužilaštva, u periodu 2017-2019. godine je odbačeno skoro 40% krivičnih prijava za nasilje u porodici. U istom periodu je doneto 11.136 presuda, u kojima je izrečena bezuslovna kazna zatvora za 3.000 izvršilaca, odnosno u svega 37%
slučajeva (CINS, 10.12.2020).
Ćutanje – borba ili predaja?
„Nasilje je zaista u rodu sa strahom“
Arturo Graf
Slika potpune muške dominacije, kako kod kuće tako i na poslu i u
javnoj sferi, logično proizvodi kao posledicu nepoverenje u institucije, organe i organizacije u čijoj je nadležnosti njihova zaštita, pravna i fizička.
Uverenost da je takva slika preovladavajuća i u očima drugih ljudi, pa i
onih najbližih, kod žrtve rodno zasnovanog nasilja može razviti osećaj da
verbalizacija njenog slučaja ne bi naišla na razumevanje i pomoć ne samo
nadležnih službi već ni najbližih osoba. Drugim rečima, kod žrtve se razvija strah od prijavljivanja. Taj strah i strah kao razlog za neprijavljivanje, odnosno odlaganje prijavljivanja, ne bi trebalo poistovećivati. To nije samo igra reči, već suštinsko razlikovanje pojma koji se pojavljuje i kao
uzrok i kao posledica. Onaj prvi se javlja zbog postojanja prepreka za prijavljivanje nasilja, a drugi je jedna od prepreka. Taj „drugi“ strah jeste suštinski strah o kojem ovde govorimo i on ima varirajući volumen i karakteristike u zavisnosti od vrste i intenziteta nasilja. Tu razliku ćemo bolje ra-
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zumeti kroz analizu glavnih razloga neprijavljivanja, odnosno kasnog prijavljivanja, prema izjavama samih žrtvi dobijenim u brojnim istraživanjima. Sudeći po rezultatima istraživanja u različitim državama, ti razlozi su
mahom isti, uz određena odstupanja u zavisnosti od ukupnog društvenog
ambijenta u kojem se nasilje događa. Zastrašujuće zvuči podatak da se samo 3% anketiranih žrtava fizičkog i/ili seksualnog nasilja obratilo za pomoć ženskoj sigurnoj kući, a samo 1% nekoj od organizacija za podršku
žrtvama.
Prepreke, koje čine strah od prijavljivanja, a koje su identifikovane u
kvalitativnom istraživanju OEBS u Srbiji, grupisane su u četiri kategorije
(OEBS, 2019, 54):
(1) Sramota
(2) Ekonomska zavisnost
(3) Nepoverenje u službe
(4) Strah od pogoršanja nasilja
(5) Odsustvo svesti.
Već na prvi pogled je jasno da je strah zajednički imenitelj za prve četiri prepreke, te ih je potrebno sagledati u tom kontekstu.
(1) Kod žrtvi rodno zasnovanog nasilja skoro uvek je prisutan strah
da će se doživeti sramota zbog razvoda, zbog nemogućnosti („nesposobnosti“) da se očuva porodica, kao i zbog (ponižavajućih) vrsta i oblika doživljenog nasilja, koje je potrebno obelodaniti. Strah od sramote je u bliskoj vezi sa (patrijarhalnim) vaspitanjem, kojim je ženi tokom njenog odrastanja usađivano u svest: da je muškarac socijalno superioran i da ima
pravo da uspostavi vlast nad njom; da, shodno tome ima pravo i da je fizički disciplinuje zbog „nepravilnog“ ponašanja, te je samim tim to prihvatljiv način rešavanja sukoba u partnerskom odnosu; da muškarac ima
pravo na seksulani odnos u braku kad god to poželi, da je to znak njegove muškosti, a da je žena (devojka) odgovorna za kontrolu seksualnih nagona muškarca 5; da je dužnost žene da očuva porodicu na okupu i po cenu trpljenja nasilja (WHO, 2012, 3). Sramota je prirodna reakcija na zlostavljanje, jer ono po svojoj prirodi ponižava i dehumanizuje (Kaufman,
1992). Strah od izloženosti je jedan od sekundarnih odgovora na sramotu,
delujući dalje na maskiranje srama kako bi se sakrio od „pogleda“ javno5 Nametnuta pretpostavka da je žrtva bila provokativno obučena, nju obeshrabruje da prijavi (seksualno) nasilje.
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sti. Sram se maskira i u sopstvenoj svesti, toliko da često samo strah ostaje svestan. Iskustva srama postaju delimično parališuća, te žrtva ostaje bez
reči, zarobljena, bespomoćna, sama sa sobom i svojim strahom (Kaufman,
1974, 7). Ovo je naročito izraženo kod seksualnog zlostavljanja, što često
dovodi do toga da žrtve krive same sebe za nasilje koje trpe. Međutim, u
pozadini ovog straha prisutna je i ljubav, pre svega prema roditeljima, koje
žrtva ne želi da izloži sramoti zbog njenog raskida braka (veze), ili ne želi
da ih izloži i sramoti i bolu zbog ponižavajućih postupaka njenog partnera nasilnika. Osećaj srama ima posebnu težinu kod silovanja od strane nepoznate osobe. Žrtva mora najpre da se izbori sa sopstvenim preispitivanjima „gde je pogrešila“ i „da li (čime) je izazvala“ to što joj se dogodilo,
a zatim i sa potencijalnim nepoverenjem ljudi koje poznaje, pa i same porodice, u njenu priču. Novo osećanje srama doživljava kroz proces prikrivene sekundarne viktimizacije u razgovorima sa službenim licima od prve izjave pa do konačnog svedočenja na sudu. Naslućujući šta je očekuje,
u žrtvi se razvija strah i od sebe same, te se teško odlučuje da verbalizuje
to što joj se dogodilo.
(2) Strah od budućnosti bez ekonomske podrške partnera nasilnika ili
porodice, odnosno strah od ekonomske neizvesnosti za dalje podizanje dece je skoro uvek prisutan. Ovo jeste strah za ličnu egzistenciju, ali je daleko izraženiji i uticajniji kada u tom odnosu postoje i deca. Žrtve koje su egzistencijalno nezavisne od partnera, najčešće neće ni trpeti ekskalaciju nasilja i pre će se odlučiti za prekid takve veze, odnosno za verbalizaciju nasilja, nego što je to slučaj sa žrtvama koje su nezaposlene ili imaju niska finansijska primanja. Male plate su često razlog za ćutanje o nasilju na radnom mestu, jer je prisutan strah od gubitka posla koji daje makar nekakve
izglede za zadovoljavanje minimalnih ekonomskih potreba žrtve. Međutim, ovaj strah je prisutan i kod žrtvi sa visokim prihodima kada neku vrstu
interpersonalnog nasilja trpe na radnim mestima u oblastima u kojima dominiraju muškarci pa postoji rizik od otpuštanja, a posebno kada doživljavaju seksualno uznemiravanje i zlostavljanje od strane moćnika koji imaju ogromnu kontrolu nad odlukama o njenom statusu. I kod ovog straha
se može govoriti da u pozadini ima tragove ljubavi, ovaj put prema deci,
ili čak i kompletnoj porodici (ako je u pitanju seksualno nasilje na poslu),
kada se žrtva odlučuje da trpi nasilje kako gubitkom posla ne bi dovela u
pitanje egzistenciju svoje dece, odnosno porodice. S tim u vezi, posebno
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je snažan strah od gubitka starateljstva nad decom kao posledice razvoda.
Iz tog straha i te ljubavi u isto vreme, upada se u novi strah, stvarajući tako začarani krug, za koji ne znamo da li je predaja ili borba. Ljubav prema
deci daje snagu žrtvi porodičnog nasilja, da ne uskraćuje svojoj deci viđanje sa drugim roditeljem, iako je svaki takav kontakt za nju nova doza straha, nova doza traume. Jači strah potiskuje slabiji – strah da će uskratiti neko pravo deci, koju bezgranično voli, potiskuje strah od traumatičnih kontakata sa nasilnikom i ćutanje se produžava u nedogled. Ovome doprinose i institucije koje nasilnim partnerima ne izriču zabranu prilaska žrtvama
nasilja, dajući „pravu“ na viđanje dece prioritet u odnosu na traumu koju
ta ista deca i drugi roditelj doživljavaju u produženom trajanju, čak i onda
kada je očigledno da je viđanje dece samo sredstvo da se tortura nastavi.
(3) Strah da se od nadležnih službi neće dobiti odgovarajuća podrška
i zaštita povezan je i sa stečenim uverenjima da se živi u svetu u kojem dominiraju muškarci, u kojem se oni za sve pitaju i podržavaju jedni druge, te
je svaki pokušaj žene da potraži pomoć od nadležnih službi unapred osuđen na neuspeh. Nažalost, ovakvo uverenje nije fikcija, već počiva na brojnim primerima iz svakodnevice, ne samo u Srbiji i/ili u regionu Zapadnog
Balkana, za koji se obično vezuje izraženost patrijarhalnih odnosa. Ovaj
strah podgrevaju i statistički izveštaji koji govore o neefikasnosti i policije
i pravosudnih organa, o čemu smo već govorili. Čak i kada bojazan od nedovoljne posvećenosti i poštenog pristupa nadležnih službi, pre svih centara za socijalni rad i policije, nije opravdana, sam čin prijavljivanja policiji i
obavljanja razgovora sa policijskim službenicima, kojom prilikom se mora odgovarati na neka lična i intimna pitanja, nekim žrtvama nasilja se čini neprijatnijim nego samo nasilje, pa je i strah od prijavljivanja veći nego
strah od nasilja. Ispitivanje žrtve šta je i zašto nešto uradila ili nije uradila, može za nju biti veoma traumatično i dovesti do sekundarne viktimizacije. Posebno onda kada je u nastupu lica kojima se prijavljuje nasilje primetan neprofesionalizam, do te mere da se čak u nekim slučajevima i žrtvama nasilja izriču hitne mere iz Zakona o sprečavanju nasilja u porodici
(Ignajtović, 2017, 18. septembar).
(4) Strah da će prijavljivanje samo isprovocirati novo, još teže, nasilje od strane partnera nasilnika se najčešće ističe kao glavni razlog za prećutkivanje nasilja. Ovaj strah je svakako povezan i sa prethodnom prepre-
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kom, jer tamo gde nema odgovarajuće reakcije nadležnih službi nasilnik
praktično dobija odrešene ruke da nastavi, pa čak i da pojača torturu. Takođe, ovaj strah se pojačava u situaciji kada se žrtva oseća da je ceo svet
protiv nje i da je beskorisno iznosti svoj slučaj u javnost, pa makar i užu.
Ovaj strah postoji i zahvaljujući stereotipu da žrtve u poznatim slučajevima doživljavaju odmazdu svojih nasilnika. Postoji pogrešno mišljenje da
ako je počinilac moćan, veća je verovatnoća da će pretiti žrtvi odmazdom
(RAINN, n.d.).
(5) Odsustvo svesti, možemo povezati i sa strahom (nepoverenjem)
da (ne)će nadležne službe pružiti podršku dovoljnu da se žrtva oseća zaštićenom od nasilnika. Tokom navedenog istraživanja, žene koje su identifikovane kao žrtve rodno zasnovanog nasilja su izrazile nesigurnost u pogledu informisanosti o tome kojim službama se mogu obratiti za pomoć i šta
se podrazumeva pod tom pomoći. Ukoliko žrtva ne zna, ili ima samo površna saznanja, da je država organizovana i spremna da je zaštiti, te da pored
države postoje i druge organizacije sa istim ili sličnim ciljem, nije teško razumeti da će se kod takve žrtve pojaviti strah da je prepuštena sama sebi i,
eventualno, podršci najbližih članova primarne porodice. Zabrinjavajući je
podatak da od 2.023 anketiranih žena starosti između 18 i 74 godine, samo
36% smatra da su „veoma dobro informisane“ ili „dobro informisane“ o
tome šta je potrebno raditi u slučaju doživljenog nasilja (OEBS, 2019, ix).
Pod odsustvom svesti trebalo bi razumeti i neprepoznavanje sebe kao
žrtve. I u spomenutoj studiji španske vlade, neprepoznavanje sebe kao žrtve je na vrhu razloga za odlaganje ili samoodricanje od verbalizacije i/ili
prijavljivanja svog slučaja, odmah iza straha od nasilnika i verovanja žrtve da može sama da reši problem (Gobierno de España, 2019, 55). Ta svojevrsna samoobmana može biti direktna posledica shvatanja i prihvatanja
ženske uloge kao pasivnog subjekta u zajednici sa znatno manjim pravima i slobodama u odnosu na muškarce. Međutim, bilo bi pogrešno u tome
videti isključivi razlog, jer takvo ponašanje je često reakcija na traumatično iskustvo. U naporima mozga da se izbori sa traumatičnim događajima
mešaju se uspomene i usitnjavaju se sećanja. Kad se kognitivni deo mozga
isključi, ljudi prosto utrnu i kao da nisu prisutni ni u vremenu ni u prostoru. Klinički psiholozi objašnjavaju da, ako se ljudi tokom traume disociraju, njihova sećanja su na neki način zaglavljena u sadašnjosti, „ovde i sa-
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da“. To odvajanje od sadašnjeg trenutka se naziva peritraumatska disocijacija, za koju stručnjaci veruju da je tehnika koju ljudski um koristi da bi se
zaštitio od punog uticaja doživljene traume, a među najčešćim uzročnim
događajima ističu se seksualni ili fizički napad i zlostavljanje dece (Goldberg, 2019, August 26). Pogrešno viđenje sebe u situacijama interpersonalnog nasilja može ići do krajnosti da žrtva sažaljeva nasilnika i oseća se
krivom i odgovornom za nasilje koje trpi (Gobierno de España, 2019, 57).
Postoje brojni primeri iskazivanja sopstvene krivice jer je „bila previše ljubazna i uvek se smešila“ nekom autoritetu (šefu, profesoru...), pa ga je „verovatno tako navela da stekne pogrešan utisak da ona flertuje sa njim“. I
dok se čak i otvorena, neprijatna navalentnos, koja se pravno može kvalifikovati u najmanju ruku kao seksualno uznemiravanje, vrednuje kao znak
njegovog „šarma“ i muškosti, žene su pod pritiskom da paze šta i kako govore, kako i kome se smeju, kako se oblače, kako sede, jedu ili govore,
jer i u svemu tome može biti naznaka njenog „neprikladnog“ ponašanja i
provociranja nasilne reakcije. Tamo gde društvo kreira argumente za prenošenje odgovornosti kontrole i moći sa nasilnika na žrtvu, taj otpor društva da okrivi počinioca snažno navodi žrtve da ne govore, razvijajući čisti
strah žrtve od nerazumevanja i osude, bez i malo ljubavi prema samoj sebi. S druge strane, lažna, praktično mazohistička ljubav prema nasilniku, u
praksi se sreće kao jedan od razloga za ćutanje i, zbog svoje prirode, razloga za osudu od strane društva. Jaka emocionalna povezanost može da navede žrtvu da se zbuni, da joj se pomuti racionalno sagledavanje svog položaja, svoje uloge i uloge napasnika. I kada delimično progleda, u takvoj
osobi može i dalje da tinja nada da je to samo splet loših okolnosti, trenutna slabost nasilnog partnera, da on zapravo nije loš, samo je nesrećan i u
trenucima slabosti nije se kontrolisao, a njena ljubav ga može promeniti.
Ovde ljubav i strah zamenjuju pozicije, pa sada nije strah u prvom planu
već ljubav, zaslepljena doduše, a u njenoj pozadini je strah od napuštanja.
Kao što obično biva kada je ljubav u pitanju, logika gubi smisao, te je ovde strah od napuštanja i neuspeha da se održi zajednica, jači od straha žrtve da će biti maltretirana. I ponovo jači strah potiskuje slabiji, a jedna od
posledica je ćutanje o svom položaju.
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Zaključak
„Kad predugo traje i tišina nekako zazvuči.“
Đorđe Balašević
U međusobnom nasilnom odnosu žrtva nasilnik su povezani složenim sistemom međuljudskih odnosa i podvrgnuti određenim sociokulturnim faktorima čije odgonetanje i razumevanje daje odgovor kako i zašto
dolazi do nasilja. Interpersonalno nasilje je naročito osetljivo kada je agresivnost usmerena ka ženama i deci. Nasilje prema ženama je globalni fenomen i nezavisno od toga gde se događa, ima bar dva zajednička imenitelja – korene u rodnoj nejednakosti i dugo ćutanje žrtvi. Kod svakog novog slučaja, ljudi se pitaju zašto žrtve nasilja ćute, i sami nesvesni da tonom kojim se postavlja to pitanje i komentarima koji zatim uslede zapravo
uzrokuju neko novo ćutanje. Strah od nerazumevanja zajednice, pa i članova najuže porodice, a posebno institucija i organizacija od kojih se očekuje zaštita, jeste razlog za odlaganje verbalizacije svog slučaja za neko
drugo, „povoljnije“ vreme, kada se rane zaleče i kada se glas javnosti stiša. U suštini, to je strah od sramote, koja prati osećaj krivice za zlo koje je
zadesilo, jer kako drugačije žrtva da se oseća ako ne kriva, kada je društvo
zauzelo neverujući i prikriven, nekad i sasvim otvoren, optužujući stav.
Svest o takvom društvenom ambijentu, uz nedovoljnu informisanost o zaštitnim mehanizmima kroz državne institucije i za to oformljene organizacije ili, što je još gore, svest da takve institucije i organizacije postoje ali
nemaju uvek očekivani pristup, pojačava strah od odmazde nasilnika. Ako
izuzmemo strah od sramote, u kojem ima i primesa ljubavi, strah od sekundarne viktimizacije kroz nerazumevanje, netaktičan pristup, pitanja i optužujuće poglede, uz strah od nasilnika su strahovi bez truna pozitivnog u sebi. Strah od sramote pred decom i pred roditeljima, izrasta iz ljubavi žrtve
prema njima. U htenju da zaštiti decu, da ih ne liši drugog prisustva drugog roditelja, da ih ne dovede u tešku ekonomsku situaciju, žrtva nasilja se
trpljenjem svog ponižavajućeg, traumatičnog položaja, ćutanjem dodatno
žrtvuje u ime ljubavi. Iako se čini da je ljubav prema partneru nasilniku i
nadanje da će se promeniti na bolje, takođe razlog ćutanja, nije teško doći do zaključka da je u pozadini takve „ljubavi“ zapravo strah od napuštanja i neuspeha u izgradnji zajednice u koju se ušlo sa mnogo emocija, poverenja i nade. Koreni takvog ćutanja mogu biti i u patrijarhalnom vaspi-
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tanju i kulturološkim obrascima koji ženi nameću ulogu pasivnog subjekta, često samo objekta u društvu. Iz takve uloge izranja osećaj krivice za
„pogrešan“ pogled, osmeh, reč, kretnju, oblačenje, pa i za nasilje koje trpi i o kojem zbog toga ćuti. Žene koje su žrtve silovanja i seksualnog uznemiravanja su pod pritiskom straha od osramoćivanja, iako je njihova jedina „krivica“ to što su žene i što su se našle same sa seksualnim predatorom. Taj strah je toliko jači koliko je slabo samopoštovanje i ljubav žrtve
prema samoj sebi.
Sasvim je sigurno da razlozi za ćutanje, o kojima smo govorili, nezavisno od toga da li su motivisani strahom, osećanjem sramote, samooptužujućim razmišljanjem ili pak ljubavlju prema deci, roditeljima, pa i nasilniku, doprinosi izgradnji lanca ćutanja u koji se kao karike ugrađuju nove žrtve. Svaka nova žrtva, pa i ona potencijalna koja to možda, srećom,
neće nikad postati, nosi u sebi iste strahove i iste emocije ljubavi, roditeljske, ali i one apsurdne, zaslepljujuće. Zbog toga je i za društvenu zajednicu u celini važno da se prema žrtvama svakog nasilja, posebno onog prema ženama i deci, kao najosetljivijim kategorijama društva, odnosi sa posebnom pažnjom i pažljivošću, kako bi se i one koje su nasilje već doživele i one kojima se to može desiti jednog dana, osnažile i ohrabrile da o tome govore kao o zlu koje ih je zadesilo, a ne o sramoti koju su same skrivile. Ćutanje nije argument protiv žrtve i njenog kredibiliteta, već ozbiljan
signal da smo kao ljudi i društvo podbacili i da smo malo učinili da promenimo svet o kojem je govorio Albert Ajnštajn – opasno mesto za život, ne
zbog ljudi koji su zli, već zbog dobrih ljudi koji ništa ne preduzimaju.
Literatura
Beta, 24.11.2019, Statistika o nasilju nad ženama u Srbiji još uvek poražavajuća, Danas,
https://www.danas.rs/drustvo/statistika-o-nasilju-nad-zenama-u-srbiji-jos-uvekporazavajuca/.
CINS, 10.12.2020, Nasilje u porodici sve prisutnije, ali broj krivičnih prijava opada,
https://www.cins.rs/nasilje-u-porodici-sve-prisutnije-ali-broj-krivicnih-prijavaopada/.
Devries, Karen M. et al., 2013, The Global Prevalence of Intimate Partner Violence Aganist
Women, Science, Vol. 340, Issue 6140, 1527-1528, DOI: 10.1126/science.1240937.
Available at: https://www.researchgate.net/publication/ 240310056_The_Global_
Prevalence_of_Intimate_Partner_Violence_Against_Women.
Gobierno de España, 2019, Estudio sobre el tiempo que tardan las mujeres víctimas de
violencia de género en verbalizar su situación, Delegación del Gobierno para la

Ćutanje između ljubavi i straha – zašto žrtve nasilja ćute?

327

Violencia de Género, Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e
Igualdad Centro de Publicaciones, Madrid, https://violenciagenero.igualdad.
gob.es /violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2019/pdfs/Estudio_Tiempo_
Denuncia4.pdf.
Goldberg, Joseph, 2019, August 26, What is Dissociation?, WebMD, https://www.webmd.
com/mental-health/dissociation-overview#:~:text= Dissociation%20is%20a%20
break%20in,hours%2C%20days%2C%20or%20weeks
Hamby, Sherry et al., October 2011, Children’s Exposure to Intimate Partner Violence
and Other Family Violence, Juvenile Justice Bulletin, U.S. Department of Justice,
Office of Justice Programs, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention,
CV197, in: University of New Hampshire, National Survey of Children’s Exposure
to Violence (NATSCEV I) – Final Report, October 2014, 9-10.
Ignjatović, Tanja, 2006, Između ćutanja i skloništa za žrtve nasilja – odgovornost
institucija, u: Ivana Slavković i Tanja Ignjatović (pr.), 2006, Nasilje u porodici –
čija je odgovornost?, priručnik za organizovanje konferencija slučaja za zaštitu od
nasilja u porodici sa primerima dobre prakse. Beograd: Autonomni ženski centar,
Program razvoja dobrih praksi u oblasti nasilja u porodici.
Ignjatović, Tanja, 2017, Novi zakon je tu, a kakvi su efekti, HEINRICH-BÖLLSTIFTUNG, https://rs.boell.org/sr/2017/09/18/novi-zakon-je-tu-kakvi-su-efekti.
Ignjatović, Tanja, 2018, Deca koja su svedoci nasilja u porodici: moguće implikacije
na postupanje obrazovnopaspitne ustanove, Zbornik Instituta za pedagoška
istraživanja, godina 50, broj 2, 286-306, https://doi.org/10.2298/ZIPI1802286I.
Kaufman, Gershen, 1974, On Shame, Identity and the Dynamics of Change, Paper
presented at the Annual Meeting of American Psychologial Association, 82nd, New
Orleans, Louisiana, August 1974, https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED097605.pdf.
Kaufman, Gershen, 1992, Shame: The Power of Caring, Schenkman Books, Incorporated.
OEBS, 2019, Dobrobit i bezbednost žena, Srbija – osnovni izveštaj, https://www.osce.
org/files/f/documents/7/5/419756_1.pdf.
OECD Data, 2019, Violence against women, Prevalence in the lifetime, Percentage, 2019
or latest available, https://data.oecd.org/inequality/violence-against-women.htm.
Petrušić Nevena, Žunić Natalija i Vilić Vida, 2018, Krivično delo nasilja u proodici u
sudskoj praksi – nove tendencije i izazovi, OEBS – Misija u Srbiji, Beograd.
RAINN, n.d., The Criminal Justice System: Statistics, https://www.rainn.org/statistics/
criminal-justice-system.
UNICEF, 2019, Nasilje nad decom, program Dečija zaštita, https://www.unicef.org/
serbia/ nasilje-nad-decom.
World Health Organization (WHO), 2005, WHO Multi-country Study on Women’s
Health and Domestic Violence against Women, Sumarry report – Initial results
on prevalence, health outcomes and women’s responses, https://www.who.int/
gender/
violence/who_multicountry_study/summary_report/summary_report_
English2.pdf.
World Health Organization (WHO), 2012, Intimate partner violence, https://apps.who.
int/ iris/bitstream/handle/10665/77432/WHO_RHR_12.36_eng.pdf;sequence=1/.

328

Darko M. Marković

World Health Organization (WHO), 2014, Global Status Report on Violence Prevention
2014,
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/status_report
/2014/en/.
World Health Organization (WHO), 2020 June 3, The rise and rise of interpersonal
violence – an unintended impact of the COVID-19 response on families, https://
www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/violence-and-injuries
/
news/news/2020/6/the-rise-and-rise-of-interpersonal-violence-an-unintendedimpact-of-the-covid-19-response-on-families.
Zirojević Mina & Marković Darija, 2020, Efficiency of legal solutions in dight against
domestic violence, in: Mario Reljanović (ed.) Regional Law Review, Collection of
Papers from the First International Scientific Conference, Institute of Comparative
Law in Belgrade, Belgrade, the Republic of Serbia in cooperation with University
of Pécs Faculty of Law, Hungary Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Law, Croatia, 195-210.

Darko M. Marković 6
Mina T. Zirojević 7

SILENCE BETWEEN LOVE AND FEAR
– WHY VICTIMS OF VIOLENCE STAY SILENT Summary
Almost every new case of interpersonal violence that lasted over a longer period
of time, or happened only once, with victim's silence as an accompanying consequence,
causes an avalanche of questions from the public – why did the victim remain silent, what
were they waiting for, why did they not report it immediately? Although in the operative
police work, as well as in the following court proceedings, attention is paid to sensitivity
of violence victims, especially in cases of sexual violence or any type of violence against
children, posing a similar question is practically inevitable. Even though they may not be
in an accusative tone, such questions directly lead to secondary victimization and multiplication of negative consequences caused by violence. The science, however, has not remained mute, and through a prism of various scientific disciplines explanations for victim’s silence have been found to be caused by fear, and related to it, forced obedience. Additionally, acceptance or feeling ashamed to speak about such violence due to old customs, culturological, anthropological or religious behaviour patterns, as well as the be6 University Business Academy in Novi Sad, Faculty of European Legal and Political Studies, Novi Sad, darko.markovic@fepps.edu.rs
7 The Institute of Comparative Law, Belgrade, mina.zirojevic@gmail.com
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lief that enduring torture is a higher sacrifice in the family’s interest, are recognized as
frequent causes of violence, especially when it comes to intimate partner violence and any
form of sexual violence. Even before doing a deeper research on this phenomenon, be it of
psychological, sociological, criminological or any other character, fear comes to the fore
as a general cause. Still, the very fact, and not only it, that certain categories of victims
believe that enduring violence and remaining silent about it is “a higher sacrifice”, leads
us to think that behind such silence there may be a completely different emotion. Examining various forms of violence, and therefore different types of victims, through an interdisciplinary approach, the authors of the paper aim to show that often fear is not the main,
nor the strongest, cause of victim’s silence. Going toward that goal, the authors start with
the premise that behind many mirrors showing fear as the cause of silence, secretly love
can be found in its many forms.
Keywords: victim, peer violence, intimate partner violence, obedience, secondary
violence, secondary victimization

Adela Zobenica1

ALKOHOLIZAM I STRAH, PSIHODINAMSKI ASPEKT
Rezime
U ovom radu odnosu straha i alkoholizma prilazimo analizirajući više nivoa da bismo detaljnije osvetlili psihodinamski aspekt. U uvodnom delu razmatramo brojne nazive fenomena koji nazivamo alkoholizam i razloge njihove brojnosti. Prvi nivo odnosa koji razmatramo je povezanost alkoholizma i straha ne ulazeći u analizu geneze ovih fenomena, a koji su predmeti brojnih istraživanja od kojih ćemo neka navesti. Nadalje se bavimo fenomenom straha u terapiji alkoholizma, straha kao inhibitornog faktor motivacije
za lečenje, a razmatramo i različite oblike strahova koji nastaju tokom (psiho i socio) terapije alkoholizma. Analiza ovog aspekta, razumevanja odnosa straha i terapije alkoholizma, uvodi nas, paradoksalno, u problem geneze alkoholizma sa psihodinamskog stanovišta. Paradoksalno, zbog nepoštovanja „redosleda“ kojim se problem izlaže kao i činjenice da smo opšteprihvaćenu bihejvioralno kognitivnu paradigmu koja se primenjuje u razumevanju i terapiji alkoholizma, proširili psihodinamskom paradigmom i idejama Ego psihologije. Psihodinamske teorije adikcije, koje se početkom XXI veka ponovo
vraćaju u alkohologiju, konceptualizuju razumevanje ličnosti ne negirajući potrebu i neophodnost primene bihejvoralnih tehnika. Narativ, životna priča, nedeljiva je od razumevanja i tretmana adikcije u čijoj osnovi je psihološki bol i strah koji se ublažava i kontroliše supstancom.
Ključne reči: alkoholizam, strah, terapija, atačment

Uvod
Alkoholičar, ti si alkoholičar – da li to zvuči uvredljivo?!! U našoj
„alkohofilnoj“ kulturi, piti alkohol je društveno prihvatljivo i dosledno
potkrepljivano u svim socijalnim ritualima počev od rođenja do smrti. Pijanac, „ždera“, „boem“, „alkoholni maneken“, izrazi su koje oblikuje alkohofilna kultura i koji izazivaju blagi, ponekad blagonakloni, ponekad saučesnički, smešak. Ali, biti alkoholičar i još se i lečiti, e to je na sramotu,
podsmeh, osudu, i onda se doživljava kao velika uvreda reći nekome: „Ti
si alkoholičar“.
1 Opšta bolnica „Dr R.Simonović“ Sombor, Odeljenje za lečenje alkoholizma, ada.
zobenica@gmail.com
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Od druge polovine prošlog veka, od kada se alkoholizam shvata kao
mentalna bolest, on ulazi u psihijatrijske dijagnostičke klasifikacije pod različitim nazivima i u različitim modalitetima: zloupotreba alkohola, štetna
upotreba alkohola, zavisnost od alkohola, alkoholna adikcija. Adikcija kao
oblik mentalne bolesti je povezana sa stigmom. Mentalne bolesti su kategorije bolesti koje uključuju emocionalne probleme i kongnitivne disfunkcije. U prvom Dijagnostičkom i statističkom priručnika (DSM) američke
psihijatrijske asocijacije iz 1952. godine, adikcije se nalaze u kategoriji sociopatskih poremećaja. Tek se u trećoj reviziji DSM iz 1980. godine pojavio izraz „zavisnost od alkohola“, a godine 1987. u DSM-R psihijatrijska
zajednica izdvaja alkoholizam iz klasifikacije devijantnih i sociopatskih
ponašanja i alkoholizam ulazi u kategoriju poremećaja vezanih za korištenje supstance, (alcohol use disorder –AUD ) kriteriji su bili fiziološke promene povezane sa upotrebom supstance ( tolerancija, apstinencijalni simptomi) kao i psihološki fenomeni kao što je gubitak kontrole ( Hesse, 2006).
Čini se da je i pored dugogodišnjeg shvatanja alkoholizma kao bolesti, problem stigmatizacije ostao aktuelan, te i promene naziva ovog fenomena kroz različite klasifikacije, ukazuju na pokušaje da se i na nominalnom nivou ova „Drugost“ destigmatizuje. Ovaj uvod motivisan je pretpostavkom da je i stigma vezana za sam naziv fenomena značajan izvor straha kod alkoholičara. Ovim aspektom odnosa stigma-strah-alkoholizam ćemo se dalje baviti u razmatranju oblika strahova pre i tokom terapije. na
njega smo ukazali u uvodu kao napomenu da ćemo u radu koristiti izraze „alkoholizam“, „alkoholičar“ kao i „adikcija“, „adikt“ podrazumevajući da je alkoholizam-adikcija poremećaj uzrokovan prekomernim pijenjem alkohola, a alkoholičar-adikt osoba koja zbog prekomernog pijenja
ima problem na ličnom, porodičnom i socijalnom planu.
Komorbiditet straha, anksioznosti i alkoholizma
Brojna su epidemiološka i klinička istraživanja ovih fenomena od
kojih ćemo neka navesti kao ilustraciju fenomenološkog pristupa odnosu straha i alkoholizma. U istraživanjima se često koristi i ispituje upravo
fenomen anksioznosti, a ne straha. Razlog ovome vidimo, između ostalih,
u brojnosti instrumenata za ispitivanje – merenje anksioznosti i bolje razrađenom konceptu, a fenomen straha je, čini se, teže ispitivati kako zbog
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njegove „društvene nepoželjnosti“ (lakše je procenti sa tačnim da se „brinem ili sam zabrinut“… nego rečenicu koja počinje sa “strah me je od…).
Epidemiološka istraživanja upozoravaju na korelaciju ali i različite
oblike straha i anksioznosti koji se pojavljuju tokom alkoholizma ili prekida pijenja. Nacionalna epidemiološka studija rađena 2004. godine na 43
000 odraslih osoba u Americi utvrdila je značajan komorbiditet psihijatrijskih poremećaja i alkoholizma, a u okviru psihijatrijskih poremećaja 17 %
alkoholičara ima neki anksiozni poremećaj (Grant, Davson, Stinson, 2004)
dok longitudinalna studija iz 2007. godine pokazuje da 80% lečenih alkoholičara, šest godina posle tretmana ima neki anksiozni poremećaj. Od
poremećaja koji koreliraju sa alkoholizmom navode se: socijalna anksioznost, panični ataci, generalizovan anksiozni poremećaj, obsesivno kompulzivni sindrom, postraumatski stresni poremećaj. Autori diskutuju o pitanje složenosti odnosa: koliko alkohol stvara neurobiološke promene koje se manifestuju kao anksiozne smetnje i koje su prolazne, a koji je udeo
u morbiditetu nezavinih anksioznih smetnji. ( Bakken, Landheim, Vaglum,
2007). U nekim ranijim istraživanjima autori zaključuju da panični napadi
i generalizovani anksiozni poremećaj mogu nastati zbog patološke konzumacije alkohola, dok se fobije ne vezuju za alkoholizam. (Kushner, Sher,
Beitman, 1990). Naveli smo samo neka od brojnih istraživanja koja povezuju strah i anksioznost sa neurobiološkim promenama koje nastaju tokom
pijenja alkohola i uglavnom se bave farmakoterapijom koja bi trebala da
se daje kako bi se otklonile smetnje hemijski, a na sam strah se onda dalje
mora u terapiji, koja je obično kognitivno bihejvioralna mora delovati i sa
saznajnog aspekta.
Strah u terapiji alkoholizma
U terapiji alkoholizma koju primenjujemo u našem terapijskom radu
koristimo integrativni pristup: terapijske koncepte kognitivno bihejvioralnih teorija, odnosno teorija učenja kao i sistemskih teorija, kao i psihoterapijske tehnike zasnovane na ovim teorijskim pristupima. Osnovna tehnika je grupni rad, sa prvom premisom, principom sadašnjosti, „sad i ovde“.
Alkoholičar zahvaljujući grupnoj dinamici i usmerenosti na sadašnjost koriguje svoje ponašanje kroz grupni rad. Suštinski cilj u terapiji nije samo
prestanak pijenja ( on je uslov za uključivanje u terapiju), već korigovanje ponašanja i sticanje uvida u razvitak i posledice svog pijenja, kao i po-
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remećeno ponašanje, potrebne načine lečenja i sprečavanje recidiva. Sledstveno, najčešća terapijska intervencija je konfrontacija, a akcenat je na
uviđanje posledica interakcija. Na grupi se retko priča o emocijama, a kada se pominju uglavnom se pojavljuju emocije koje nastaju (usmerene su)
u interakciji, najčešće osećaju krivice ili stida. Doajeni naše alkohologije, teoretičari, istraživači i terapeuti, prim. dr Branko Gačić i prof.dr Tomislav Sedmak o emocijama, odnosno poremećajima u emocionalnoj sferi kod alkoholičara pišu uglavnom kao jednom od poremećaja koji ulazi i
objašnjava poremećeno alkoholičarsko ponašanje. Njega karakteriše površnost u iskazivanju emocija, egocentričnost, lažljivost, nedostatak empatije i dr.( Gačić, 1985). U knjizi „Terapijski koncepti lečenja alkoholizma“,
( Sedmak, 2003) kao terapeut piše o poremećaju u emocionalnoj sferi kod
alkoholičara, a koji definiše kao emocionalni deficit, odnosno pojavljivanje jednih osećanja nauštrb drugih. Nesposobnost prepoznavanja emocija, njihovo nerazumevanje i kontrola nad njima, pita se, Sedmak, da li je
taj poremećaj u emocionalnoj sferi stečen tokom alkoholizma ili obrnuto;
možda baš oni koji imaju smetnje u emocionalnoj sferi, razvijaju zavisnost
od alkohola? Ne daje odgovor, jer on, po našem mišljenju, zahteva, između ostalog, „osluškivanje“ kroz individualni kontakt. Sa stanovišta praktičara i sistemskog terapeuta, postoji i postulat o neefikasnosti (i nepraktičnosti ) individualne terapije alkoholizma. Ipak, dugogodišnji grupni rad
ovog terapeuta i gratifikacije tokom njega, čine da se i „opčinjenost“ kognitivno bihejvioralnim i sistemskim idejama i njihovom primenom u terapiji alkoholizma, ponekad oslobodi i sluša pažljivo i čuje Stevana, dugogodišnjeg alkoholičara koji ne uspeva da apstinira duže od nekoliko nedelja: „Osećam usamljenost, kao da me je uvek pokretao strah jer sam se
osećao odvojen od drugih, kao da niko ne razume kroz šta prolazim, osećam se izolovano. Okružen ljudima, porodicom, a uvek sam bio sam. Koračao sam kroz život i živote drugih ali ne kao deo drugih, uvek sam, u porodici, sa prijateljima i sa tim dugotrajnim osećanjem straha. Alkohol mi je
smanjivao strah. A strah me bio i od laganja, stalno sam živeo u strahu, da
će se kuća od karata srušiti i svi će videti kakav sam. Uvek sam bio uplašen i sam. Alkohol je bio samo znak većeg problema. I pijenje nema veze
sa uzimanjem supstance, ono je kratkotrajni predah ali ne i aktuelni problem. Ljudi koji pate od alkoholizma imaju duševnu bolest koja se ispoljava kroz strah…
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Kako bismo ovo preveli na „kognitivni jezik“? Strah nastaje kroz negativne misli. Sledeće kategorije misli, kategorisane vremenski, kod alkoholičara proizvode strah: kategorije misli pre lečenja, tokom terapije
kao i po završetku terapije. Navešćemo neke kategorije straha pre uključivanja u terapiju, to su: 1. strah od osude drugih 2. strah od procene drugih 3. strah od razotkrivanja. Tokom terapije se strahovi menjaju, javlja se
strah od neznanja živeti bez alkohola, često strah od trezvenosti, strah od
realnosti i vrlo veliki strah od promene.
Ovom kognitivističko bihejvioralnom objašnjenju straha nedostaje
narativ, životna priča, kontekst. Ponovo se pitamo: Odakle strah? Mogući odgovor nalazimo u radovima psihodinamski orijentisanih teoretičara i
praktičara koji početkom ovog veka inspiraciju za objašnjenje i razumevanje geneze alkoholizma uopšte, a straha posebno, nalaze u Bolbijevoj teoriji emocionalne vezanosti( Riding, 2006).
Alkoholizam u svetlu psihodinamskih teorija:
Bolbijeva klasična teorija emocionalne vezanosti (atačmenta)
Alkoholizam je u terminima teorije emocionalne vezanosti,( u daljem
tekstu atačment) njen poremećaj i nastaje kod ljudi sa nesigurnim atačment stilom. Bazični problem je nemogućnost internalizovanja iskustva
dobrih relacija sa drugima što znači da je glavna funkcija atačmenta sticanje veštine regulacije emocija, te se adikt ne može osloniti na unutrašnje
resurse, a alkohol je onda nova figura vezanosti i zamena za sigurnu figuru.
Bolbijeva teorija opisuje suštinu vezivanja koje se odvija između negovatelja, majke, primarnog objekta i deteta i bitna je za objašnjenje zdravog funkcionisanja ili etiologiju mentalnih smetnji na svim nivoima ljudskog razvitka. Atačment određuje put i oblike razvoja. Korespodenciju
atačmenta i kasnijeg razvoja Bolbi opisuje kroz sledeća četiri mehanizma.
Prvi se opisuje kao uticaj atačmenta na razvoj dečjeg mozga i promene do neurološkog nivou. Veza između deteta i majke oblikuje strukturu i
funkciju limbičkog sistema i desne hemisfere koja je krucijalna za procesuiranje emocija.
Drugi mehanizam je shvatanje atačmenta kao baze za sposobnost
emocionalne regulacije. Efektivna Self regulacija je povezana sa sigurnim atačmentom, a nesigurni stilovi atačmenta se odnose na poremećenu
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emocionalnu regulaciju i oni su primarni mehanizam za sve vrste mentalnih poremećaja.
Treći mehanizam objašnjava relaciju između atačmenta i kasnijeg razvoja i podrazumeva bihejvioralnu regulaciju i sinhronicitet: dete posmatra majku i u interakciji sa njom uči kako biti u interakciji sa drugom osobom i razumeti je, dete uči socijalne veštine i sposobnost mentalizacije.
Četvrti je mehanizam kreiranja( tokom interakcije sa majkom) reprezentacije majke i sebe kao i očekivanja. Ovaj, kako ga je Bolbi nazvao,
radni model, sadrži i gradi kod deteta sliku o sebi, sliku o drugima i relacijama sa njima i relativno je konstantna, odnosno ugrađuje se i u sve druge odnose, utiče na ponašanje tokom celog života, a iskustvo o sebi i drugima, siguran atačment stil gradi pozitivnu Self reprezentaciju. Kad neki
rizik faktor smanjuje kapacitet kreiranja zdravog atačmenta, onda alkohol
može da postane kompenzatorni mehanizam kao manifestacija nezadovoljenih razvojnih i relacionih potreba. Bazični problem alkoholičara koji
prelazi u mentalnu relanost je nesposobnost internalizacije resursa za figure atačmenta. Ljudi sa nesigurnim atačment stilom imaju nedostatak poverenja u druge i sledstveni osećanja nepoželjnosti, zapostavljenosti, nevažnosti i nevoljenostii, a alkohol može da postane patološki metod emocionalne regulacije koji kompenzuje navedene deficite. Praktičari i istraživači potkrepljuju ove koncepte i zaključuju kroz terapijski rad da je alkoholizam izraz želje za bliskošću za koju je suviše bolno da se ispuni u relaciji sa drugim ljudima, pa se realizuje kroz neutralne i nepersonalne objekte. Alkohol se doživljava kao sigurna baza, nova atačment figura koja ispunjava unutrašnju prazninu zbog nedostatka sigurne relacije sa ljudima.
Postoje i neurobiološke osnove koje potvrđuju ovu povezanost adikcije i dopaminskog nagradnog sistema. Socijalni atačment koji prirodno
proizvodi endorfine, kod adikta se zamenjuje alkoholom (Hofler, 1996).
I u nastavku prethodnog, istraživanje i terapijsko iskustvo da alkohol ima
značenje otklanjanja straha zbog nesigurnog atačmenta (De Rik, Venhule, 2007).
Istraživanja takođe ukazuju da alkoholičari sa nesigrnim atačment stilom pokazuju češće simptome mentalnih bolesti ili smetnje kao što je aleksitimija (Torberg, Jung, Saliven, 2011). Razvitak sigurnog atačmenta suštinski je i za formiranje identiteta kao stabilne i koherentne adaptacije na
realnost. Konstituisanje koherentnog identiteta nadalje važno je za razvoj i
indikator je psihosocijalnog sazrevanja. Funkcionalni identitet daje osećaj
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sigurnosti, a disfunkcionalni se ispoljava u osećaju gubitka granica, osećaju praznine, gubitku osećaja kontinuiteta sa prošlošću, fragmentiranosti Selfa. Sa alkoholom kao novom atačment figurom, alkoholizam postaje
put za sticanje novog identiteta koji štiti osobu od prošlosti i od budućnosti i pomaže joj da definiše svoje mesto u svetu. Alkoholizam postaje pokušaj spašavanja od preplavljujućeg osećaja bespomoćnosti i straha uzrokovanog oštećenim identitetom (Dodes, 2003).
Alkoholizam u svetlu savremenih
psihodinamskih teorija i istraživanja
Navešćemo neke savremene teoretičare koji se bave objašnjenjem alkoholizma na osnovu Bolbijeve klasične teorije i uz dopunu idejama iz
Ego psihologije.
Kacijan (Khantzian) je teoretičar, istraživač i terapeut. Tvorac je hipoteze o samolečenju. Alkoholičari pokazuju deficite u oblastima Selfa i ega,
a adikcija je samolečenje- hipoteza self medikacije. Kacijan piše o nekontrolisanoj patnji, nepoznatom bolu i strahu koji alkoholičar ne može da razume jer dolazi iz najranijih faza njegovog razvoja. Struktualni i funkcionalni deficit koji su centralni u konteksu vulnerabilnosti za alkoholizam se
manifestuje u četiri sfere: nesposobnost alkoholičara da prepoznaju i kontrolišu osećanja, nesposobnosti da izraze kohezivni i zadovoljavajući Self
koncept i potvrde sebe, nesposobnosti da izraze adekvatne i zadovoljavajuće relacije sa drugima, kao i nesposobnosti adekvatne kontrole ponašanja, posebno brige o sebi. Alkoholičar supstancom pokušava samolečenje,
on pokušava da nadoknadi deficit i izgraditi Self koncept. Izbor alkohola
je duboka odbrana od osećanja straha od zavisnosti, bliskosti i intimnosti.
Neodgovarajuća briga i zaštita u detinjstvu, okolina koja je traumatizirajuća ili odbacujuća, nesigurna i nestabilna, uslovljava oštećenja i greške pa
je i briga o sebi – defektna. Kacijan je i kreirao modifikovanu dinamičku
grupnu terapiju (Kacijan, 2007).
Potpuno drugačije alkoholizam objašnjava Mek Dugal, ona povezuje psihosomatske bolesti i alkoholizam, kako? Alkoholizam je nesvesno
primenjen odbrambeni mehanizam. Alkoholičar oseća primitivne, preplavljujuće emocije, posebno strah. Zbog smetnji u razvitku simboličkih puteva za koping, savladavanje tih strahova, alkoholičari se bore, alkoholom.
Nesvesni strahovi su užasavajući: nemanje prava na postojanje, gubitak
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identiteta, te pripadaju kategoriji psihotičnih strahova, a funkcija adikcije je formiranje lažnog Selfa i haotični životni stil. MekDugalova piše da
je adikcija odbrana, izbegavanje fundamentalnog straha od nepostojanja.
Nedostatak reprezentatcije majke kao introjektovane brige, uslovljava zavisnost od spoljnjih značenja kao način borbe sa bolom i postizanje smirenosti. Unutrašnja fragilnost nastaje nedostatkom jakog introjekta. Adikcija kao kompenzacija za ranije greške (MekDugal, 1989).
Oštećujuća iskustva u interpersonalnim relacijama u detinjstvu imaju negativan uticaj na nervni sistem i mogu da se ispoljavaju kao adikcija,
odnosno supstitut za bliskost, ali ne sa drugim osobama jer je teško kontrolisati nepredvidive i povređijuće druge ljude, a lakše kontrolisati relaciju sa predvidivim alkoholom. Internalizacija povređujućih i bolnih reprezentacija nastalih iz povređujućih i bolnih relacijama sa primarnim objektom i sa drugim ljudima, stvara fragilan i slab self. Deprivacija potreba i
želja ostavlja alkoholičara usamljenim, a alkohol smanjuje alijenaciju, bol
i patnju i (iluzija) zaceljuje rane.
Valant (Walant, 1997) takođe objašnjava adikciju kao nemogućnost
izgradnje čvrstog atačmenta. Adikcija je koping koji je nastao kao razvojna deprivacija zbog neempatične majke i traumatičnog procesa separacije. Adikti su u detinjstvu počeli da usvajaju normalno iskustvo omnipotencije ali uz suviše bliske ili naprotiv, odbacujuće majke, nisu razvili svest o
svojim snagama te imaju narušeno samopoštovanje. Alkohol tako postaje
komponenta koja im je nedostajala u relaciji sa majkom nadoknađuje unutrašnju snagu, osećaj omnpotencije i kontrole. Završićemo prikaz sa teorijom Floresove koja kombinuje psihologiju Selfa i teoriju atačmenta. Adikcija je reakcija na povrde ili oštećenja Selfa. Oštećujuća iskustva iz interpersonalnih odnosa u detinjstvu utiču na centralni nervni sistem i reflektuju se u odraslom životu kao loše i kompulzivno ponašanje u obliku adikcije. Adikcija je supstitut za bliskost sa ljudima. Alkohol pravi put za ispunjavanje praznine nastale iz nestabilnih relacija, on je oblik traženja zadovoljstva u sebi i negiranje potrebe za drugima. Težnja ka sustanci ima veliku snagu, toliko je jaka jer je relaciju sa supstancom lakše kontrolisati nego sa promenljivim ljudskih relacijama. Istraživanja i izveštaji terapeuta
govore da adikti u detinjstvu imaju ljubomoru, nedostatak poverenja, razočaranost. Internalizacija bolnih i povređujućih reprezentacija u vidu relacija sa drugima gradi slab i osetljiv Self te tako adikt ne prepoznaje svoje ni potrebe drugih, ostaje usamljen. Alkohol otklanja osećaj izolovanosti,
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straha i patnje stvarajući iluziju da može da popravi štetu i otkloni povredu, ojača self. Flores daje i koncepciju za terapiju alkoholizma kombinovanu sa paradigmom 12 koraka koja se koristi u AA grupama. Ona naglašava da samo terapija u kojoj je jaka veza sa terapeutom pomaže u razvoju
zrele sposobnosti za stabilan atačment. Ovo treba da slomi krug alijenacije
i izolacije koju stvara adikcija vodeći istovremeno i ka mogućnosti za adekvatnie odnose sa drugima. Po Florens, kontrolisani napori ka zreloj zavisnosti i sigurnom atačmentu apsolutno su neophodni, jer adikti moraju da
se oslobode verovanja u sustancu, da bi formirali verovanje u druge ljude.
Terapija bazirana na teoriji atačmenta popravlja i rekonstruiše Self samo u
negujućem i zdravom odnosu sa terapeutom. Adikat treba stalno reflektivno i podržavajuće okruženje koje neutralizuje negativne i destruktivne impulse dajući priliku za identifikovanje i kreiranje unutrašnje reprezentacije
sigurnog objekta. Flores opisuje tri nivoa tretmana alkoholizma koji počinje sa neophodnom apstinencijom koja se tumači kao separacija od objekta, u drugoj fazi daju se gratifikacije jer one podržavaju gradnju atačmenta
prema procesu i terapeutu, da bi se tek u trećoj fazi se radilo na modifikaciji self deficita (Flores, 2004, 2007).
Kroz prikaz bihejvioralnog i kognitivnog prepoznavanja strahova u
terapiji alkoholizma, došli smo do psihodinamskog razumevanja izvora
straha kod alkoholičara. Kognitivna teorija i terapija osvetljavaju strah alkoholičara kroz negativne misli i daje predloge za njihovo preoblikovanje
čime oni gube snagu da pokreću krugove zavisnosti. Psihodinamski pristup nam približava i objašnjava strahove razvojno, čini se da je on veoma
važan terapeutu, da razume skoro nepopravljivu arhitekturu strahova, posebno straha od bliskosti sa drugima, pa onda i sa terapeutom.

340

Adela Zobenica

Literatura
Hess, M.(2006). What Does Addiction Mean To Me. Mens Sana Monogr. Jan-Dec; 4(1):
104–126. doi: 10.4103/0973-1229.27609
Grant BF, Dawson DA, Stinson FS, Chou SP, Dufour MC, Pickering RP. The 12-month
prevalence and trends in DSM-IV alcohol abuse and dependence: United States,
1991–1992 and 2001–2002. Drug Alcohol Dependence. 2004;74(3):223–
234. [PubMed] [Google Scholar]
.Kushner, M. G., Sher, K. J., & Beitman, B. D. (1990). The relation between alcohol
problems and the anxiety disorders. The American Journal of Psychiatry, 147(6),
685–695. https://doi.org/10.1176/ajp.147.6.685
Gačić B.(1988). Alkoholizam, bolest porodice, pojedinca i društva. Filip Višnjić,
Beograd.
Sedmak T. Stojković LJ.(2003). Terapijski koncepti u terapiji alkoholizma. Zavod za
udžbenike, Beograd.
Reading B. (2006).The application of Bowlby’s attachment theory to the psychotherapy of
the addiction. In: Weegmann M, Cohen R, ed. The psychodynamics of addiction.
London and Philadelphia:Whurr Publishers; p. 13–30.
Höfler DZ, Kooyman M.(1996). Attachment transition, addiction and therapeutic bonding
– an integrative approach. J. Subst. Abuse. Treat. 13(6): 511–519.
De Rick A, Vanheule S.(2007). Attachment styles in alcoholic inpatients. Eur.Addict. Res.
13: 101–108.
Thorberg FA, Young R, Sullivan K,at al.(2011). Alexithymia, craving and attachment in
a heavy drinking population. Addict.Behav. 36(4): 427–430.
Dodes LM.(2003) The heart of addiction. A new approach to understanding and managing
alcoholism and other addictive behaviors. Harper, New York.
Khantzian EJ. (2007). Treating addiction as a human process. Lanham: Jason Aronson
Books;
McDougall J. (1989)Theaters of the Body. A Psychoanalytic Approach to Psychosomatic
Illness., Norton. New York.
Walant K. (1997). Creating the capacity for attachment: treating addictions and the
alienated self. Lanham: A Jason Aronson Book
Flores PJ.(2004). Addiction as an attachment disorder. Lanham: Jason Aronson Books
Flores PJ. (2007).Group psychotherapy with addicted populations. An integration of
Twelve-Step and psychodynamic theory. Routledge, Taylor and Francis Group;
New York

Alcoholism and Fear, Psychodynamic Aspect

341

Adela Zobenica2

ALCOHOLISM AND FEAR,
PSYCHODYNAMIC ASPECT
Summary
In this paper, the relationship between fear and alcoholism, we approach the
analysis of several levels to clarify the psychodynamic aspect.In the introductory part, we
consider several nominal phenomena that we call alcoholism and the reasons for their
numbers. The first level of the relationship we are considering is the connection between
alcoholism and fear, without entering into the analysis of the genesis of these phenomena,
which are the subjects of numerous researches, some of which we will list.
Furthermore, we deal with the phenomenon of fear in the treatment of alcoholism,
fear as an inhibitory factor of motivation for treatment, and we consider various forms
of fears that arise during (psycho and socio) therapy of alcoholism.The analysis of this
aspect, the understanding of the relationship between fear and the therapy of alcoholism,
and introduces us paradoxically, to the problem of the genesis of alcoholism from a
psychodynamic point of view.Paradoxically, for contempt of "order," which exposes the
problem and the fact that we are generally accepted cognitivebehavioral paradigm applied
in the understanding and treatment of alcoholism, expand psychodynamic paradigm and
ideas Ego psychology.Psychodynamic theories of addiction, which is the beginning of the
XXI century back into the alcohol, conceptualizing understanding personality negating
the need and necessity of basicbehavioral techniques.
The narrative, the life story, is inseparable from the understanding and treatment of
addiction, which is based on psychological pain and fear that is alleviated and controlled
by the substance.
Keywords: Alcoholism, fear, therapy, attachment

2 General Hospital "Dr R. Simonović", Sombor, Department of Alcoholism Treatment, ada.
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PSIHOTERAPIJA STRAHA,
FOLIRANTI U TRENDU
Rezime
Tanatofobija ili strah od smrti prirodna je anksioznost koja ne predstavlja problem
dokle god intenzitetom i učestalošću ne omete uobičajeno funkcionisanje. Nastaje rođenjem, odnosno izlaskom iz idealne komforne zone maminog stomaka. Trauma rođenja uzrok je nastanka straha od smrti koja je u osnovi straha od nepoznatog ili straha od promene. U kasnijem uzrastu promena uloga dešava se kroz razvojne krize koje stoje između
uloga. Ukoliko adaptivna svojstva ega nisu adekvatna tada će se razvojna kriza produžiti
pa će doći do psihičkog umora, nastanka napetosti i na različite načine izraženog straha
od promene. Ovaj strah identičan je strahu od života koji ostajanjem u ranijoj komfornoj
zoni prekida. Deo naše psihe ne voli promene, u drugom delu upisani su razvojni zadaci
i ciljevi. Razlika potencijala utiče na nastanak napetosti koja se manifestuje u anksioznosti. Bez jačanja svojstava ega ova razlika može dugo trajati ugrožavajući kvalitet i smisao življenja. Adekvatne aktivnosti uslov su razvoja i pretpostavka postizanja mira u duši. Adekvatnost aktivnosti pokazaće vreme.
Ključne reči: strah, smrt, život, duševni mir, adekvatna aktivnost, stadijumi razvoja, razvojna kriza, adaptabilnost, komforna zona, iskustvo, poverenje

Strah od smrti je strah od života
U vreme korone češće, ali i pre pandemije, na psihoterapiju su dolazile osobe zbog straha od bolesti (nozofobija) i straha od smrti (tanatofobija). O strahu od bolesti sam učio i razumevao ga kao iskustvenu fobiju,
onu koja nastaje na osnovu ličnog ili sredinskog iskustva koje nije teško
osvestiti, ali mi je tanatofobija predstavljala profesionalni izazov. Strah
od smrti postoji od kada postoji čovek, i nije jedna od onih tema u koju
se možeš upustiti samo zato što si misleno biće. Ovo je prirodni strah koji predstavlja problem kada utiče na odvijanje života. Religije su nastajale
na leđima ovog straha, vekovima je ova tema izazivala pozornost dostojnu
opreznosti u razmišljanju i reči. Smrt je nešto nedokučivo smrtnom biću,
nešto ograničavajuće, granica iza koje se ide samo verom. Otuda potreba
1 Emoracio psihoterapija, Kraljevo, petarjeknic@hotmail.com
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da se upravo time bavim kako bih bio od koristi mojim klijentima koji se
boje smrti iako još nije došao njihov čas.
Iskustva u radu sa umirućim osobama sticao sam godinu i po koliko
sam radio u Jedinici za palijativno zbrinjavanje Specijalne bolnice za interne bolesti u Vrnjačkoj Banji. Ovi ljudi su me naučili da se u smrt može
ići itekako smireno, preduslov je izmirenost sa sobom. Iako je moje iskustvo skromno, shvatio sam da zapravo konačna smrt nije jedina, samim tim
ni prva kroz koju smo prolazili. U razgovoru sa osobama koje su i dalje bolovale od karcinoma nakon višegodišnjeg lečenja, video sam da su duševni tereti veoma retko bili orijentisani na period bolesti. Potreba pacijenata bila je da pričamo o onome što ih je godinama pa i decenijama pre bolesti, žuljalo. Zapravo, kao da je nerešenost ili težina nekog ranijeg događaja dodatno uticala na otežavanje aktuelnog, ni malo lakog trenutka. Kao da
nešto što nije moglo biti smireno, već je i dalje živelo kroz simptome, nije moglo da omogući miran odlazak. Tada se prvi put javila ideja o ulogama, o uticaju nezavršenih poslova, kao i o umiranjima i rađanjima ranijih
uloga. Drugim rečima, kao da nešto što je bilo, nešto što je u njima trajalo mnogo godina nije moglo da umre nego je živelo i kada mu vreme nije.
Mir
Mir je najviša tačka do koje se može doći u hijerarhiji postignuća. Tako jednostavna reč a tako složeno stanje. Bez obzira na svu psihološku literaturu najviše govora i pojašnjenja mira našao sam u Bibliji. S obzirom
na učestalost i karakter, mir kao da nije sa ovoga sveta. Ne može se nametnuti, kontrolisati, ne podleže logici ni imperativnom ponašanju. O miru se
ne piše mnogo u humanističkim naukama ali je zato važan u veri. Istina, ni
u spoljašnjoj realnosti nema puno mira. Ako se zagledam, na primer u šumu, u potpuno mirnu šumu, sigurno je da ću u tome uživati i mogu osetiti mir te šume. Ali u šumi nema mira jer svaka travka, svaki list bori se za
svetlost a svaka bubica ili crvić adaptira se na uslove kako ne bi postao žrtva ili uslov opstanka životinje sa više karike u lancu ishrane. Ipak sve to
dešava se u miru. I tako dođosmo do čoveka. A iznad čoveka je mir. Iako
je oslobađanje od religije bio uslov za razvoj nauke, to nije značilo oslobađanje od vere, iako se vera teško može egzaktno izraziti. Nauka ima zadatak da objasni ono što se objasniti može, ali kada je reč o miru tu nam valja proširiti ugao gledanja.

Psihoterapija straha, foliranti u trendu

345

Godinama znam za „tražite prvo Nebesko kraljevstvo i sve ostalo će
vam se dodati“ ali samo na nivou reči, bez praktičnog razumevanja. Gde
je i šta je to Kraljevstvo? A onda se desio „Bog mira“ i neki „klik“ u duši pa je ovo „Kraljevstvo nebesko“ dobilo smisao, i to baš u miru. Mir koji beba oseća u maminom stomaku ili kasnije u naručju iako je telo itekako
nemirno usled intenzivnog porasta. Mir zaštićenog i voljenog deteta. „Dok
ne budete kao ova deca...“, reče.
Kasnije će se nemir i mir smenjivati kako bi tekao razvoj, ali uvek će
mir biti održavan samo i isključivo kroz adekvatne aktivnosti. Na prvom
mestu su mentalne, posle kojih slede telesne i socijalne. Adekvatno je sve
što je uvremenjeno i na pravi način primenjeno na pravom mestu. Ovo ne
znači da je moguće sačiniti listu aktivnosti koje će bezuslovno voditi miru
u svakom trenutku i na svakom mestu. Adekvatna aktivnost zapravo predstavlja polje istraživanja sa neizvesnim ishodom pa je samim tim ovo jedan od razloga budnosti.
Adekvatne aktivnosti nisu ništa drugo do aktivnosti koje odgovaraju datom trenutku razvoja pojedine uloge. Međutim, adekvatnost neke aktivnosti određuje vreme a ne osoba koja je sprovodi. Za mene adekvatno u
ovom trenutku može biti da dnevno pojedem 300 grama čokolade sa lešnicima i niko me ubediti neće da to nije ispravno. Međutim, uskoro ću i sam
videti da to i nije baš bilo dobro.
Osim situacionih i ličnih razloga, adekvatnost aktivnosti zavisi od
. (Erikson, 2008) Adolescencija je, po Eriksonu, peti stadijum razvoja koja se deli u četiri podstadijuma:
– 12. do 15. godine – period koji karakteriše intenzivni porast tela, sazrevanje polnih ćelija, socijalno redefinisanje i učenje veze „uzrok – posledica“,
– 15. do 17. godine – period moralnog sazrevanja (super-ego),
– 17. do 21. godine – period emotivnog sazrevanja kroz prve duže
emotivne veze i spremnost za prvo penetrativno seksualno iskustvo, i
– 21. do 25. godine – period kognitivnog sazrevanja, odnosno sazrevanje razmišljanja koji se nastavlja ranim zrelim dobom.
Prvi deo zrelosti (rana) traje do oko 30. godine kada stižemo do pune
zrelosti – do oko 50. godine. U okviru ovog stadijuma primetićemo da prvi
deo pune zrelosti traje do oko 40. godine, da bi se drugi deo završio „krizom srednjih godina“, oko 50. Od tada započinje pozno zrelo doba a rana
starost nastaje u periodu od 60 do 65. godine. Ovaj podstadijum traje do
70. a srednja starost do 80. godine života nakon koje sledi duboka starost.
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Svaki stadijum i podstadijum, kao i sitniji vremenski periodi razvoja
imaju specifične zadatke i postignuća pa samim tim i drugačiju adekvatnu
aktivnost. Aktivnost će zavisiti od smisla i zadatka kojeg obavljamo unutar nekog stadijuma. Ovo najdirektnije govori da se ne može graditi naredni samo na iskustvima prošlog stadijuma. Iskustvo jeste sve što imamo ali
nije dovoljno, potrebno je i poverenje u sebe. Iskustvo se menja, nadograđuje i obogaćuje, iskustvo zaista jeste zlata vredan psihički sadržaj ali je
zapravo iskustvo samo resurs za sticanje samopouzdanja na osnovu kojeg
nastaje samopoštovanje. Iskustvu je potrebna integracija kako bi nastali
samopouzdanje i samopoštovanje. Da bi razvoj tekao biće potrebno i poverenje kako bi zakoračili u nepoznato.
Zadaci i oblast delovanja u nekoj fazi razvoja upisani su u genima. Taj
„progarmator“ vodi nas napred i predstavlja lidera na životnom putu. Zadaje pokazatelj
tak svesti je da to prepozna, prihvati i omogući.
zrelosti ega, a upravo ovo svojstvo uslov je mira i napretka, odnosno razvoja. Adaptabilnost nije svojstvo ubeđivanja sebe i drugih da smo na pravom
putu već pokazatelj poverenja i samopouzdanja na tom razvojnom stadijumu. Adaptabilnost znači prepoznavanje i prilagođavanje putu, kao i omogućavanje adekvatnih aktivnosti. Ovo su zadaci svesti odnosno ega kao jednog njegovog reprezenta. Opiranje tim zadacima iz bilo kog razloga dovešće do stvaranja manjeg ili većeg, ali u svakom slučaju patološkog nemira,
što predstavlja simptom otpora razvoju. Id ne voli promene, zato stvara komforne zone. Mnoga stanja zbog kojih klijenti dolaze na psihoterapiju nastaju kao posledica predugih razvojnih kriza i predstavljaju rezultat nebavljenja
sobom i, u suštini, nevoljenja sebe. Nevoljenje sebe samo po sebi nije problem, mada može postati, ali duševna patnja koja nastaje pre ili kasnije jeste.
Rođenje, smrt i razvojna kriza
U potrazi za mirom klijenti su dolazili na psihoterapiju. Gonjeni različitim nemirima, od kojih je strah od smrti nekako najteži, tražili smo put
ka miru u duši. Reč je uglavnom o telesno zdravim osobama koje su, dešavalo se, prvo obavile sistematski pregled posle kojeg im je samo ostao psihijatar ili psihoterapeut. Oni koji su umirali od karcinoma u Jedinici za palijativno zbrinjavanje imali su manje straha od smrti od ovih ljudi obolelih
od anksioznosti, koji nisu bili ni prehlađeni. Ipak, lako je reći da „smrt nije
problem već patnja“, ali strah je strah, i to od smrti. Tačno je da se patnje

Psihoterapija straha, foliranti u trendu

347

bojimo, smrti ne, ali za onoga ko se boji smrti ovo ne znači mnogo. Svakako je lakše reći „bojim se smrti“, naročito ako je reč o karakterističnoj anksioznosti, nego reći „bojim se patnje“. Zato što se osoba koja se boji smrti
ne boji patnje nego smrti. Ali koje i kakve smrti?
Princip zaključivanja bez fokusiranja, kada je površna percepcija svih
elemenata u psihičkom polju, kao i kada se jedan reprezent izdvoji u fokus bez obzira na značaj drugih elemenata, mogao bi se nazvati „principom pojednostavljivanja“. Upravo ovaj princip događa se opažanjem života. Iako se gleda u celini, život nije ništa drugo do zbir scena i uloga koji
se odvijaju u određenom vremenu i po određenoj dinamici. Kao na celuloidnoj traci. Postoje kadrovi, uloge kao i sitnije celine koje se nazivaju frejmovi. Za razliku od filma, životne uloge i kadrovi ne počinju kada prošli
prestane, nego neko vreme pre formalnog pojavljivanja nove uloge. Fejd
in (Fade in) i fejd aut (Fade out), rekli bi montažeri. Period između nastanka nove uloge, odnosno tačke pojavljivanja nove, a to je tačka preseka, i
nestanak stare uloge zove se „razvojna kriza“.
Razvojna kriza traje određeno vreme ali nekada se dogodi produžetak tranzicije. Kao da prošla uloga ne želi da bude zamenjena novom pa se
u sadašnjem trenutku ponašam primereno prošloj, a ne novoj ulozi. Na taj
način razvojna kriza se produžava zbog čega može doći do psihičkog zamora. Zašto se ovo događa?
Jedan od objašnjenja je tanatofobija ili strah od smrti. Nastanak tanatofobije vezuje se za proces rođenja, odnosno vreme „umiranja“ fetusa i rađanja
novorođenčeta. Ovime želim reći da na promene uloga možemo gledati kao
na spontani prelazak iz jedne u drugu ali mi se primerenim čini promenu nazivati „smrt jedne“ i „rađanje druge“ uloge zbog suštinske promene koja ih u
nekom trenutku odvaja. Rođenja se ne sećamo ali posledice ovog procesa koji
se završava prvim udahom ostaju do kraja života, tvrdio je Oto Rank. (Rank,
2010) Iskustvo rođenja je mimo svih iskustava. Rođenje je divan događaj ali
i traumatično iskustvo za telo i za psihu novorođenčeta, iako je nervni sistem
još nerazvijen zbog čega se nekada mislilo da ne ostavlja nikakve posledice.
Uzrok je način i promena komforne zone. Teskobno osećanje kao da je tada
začeto. Pojam „anksioznost“ ili teskoba, dolazi od latinske reči „angere“ što
znači „uplašiti, ugnjetavati ili mučiti!“ ali i „daviti“. Ovo se povezuje sa prolaskom novorođenčeta kroz porođajni kanal koje je prvo traumatično iskustvo.
Upravo ovo osećanje će nas pratiti svaki put kada iz jedne pređemo u narednu ulogu, reč je o strahu i izazovu, što podrazumeva promenu komforne zone.
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Tada je nastao strah od smrti ili strah od promene. Kasnije strah od
smrti povezuje se gubitkom kontrole ali sve to stane u simbol rađanja. Ovo
iskustvo intenziviralo je rad vitalnih nagona među kojima je, u grupi nagona samoodržanja, nagon održanja života (Nastović, 1988). Upravo zahvaljujući tome u budućnosti ćemo, svako na svoj način, promenu doživljavati kao manju ili veću neprijatnost od koje ćemo, u zavisnosti od vrste i
intenziteta promene, bežati. Bežanje je jedan od načina otpora stresoru u
drugom, psihofiziološkom stadijumu Iskustvenog modela stresa (Jeknić,
2012). Promena je deo procesa transformacije koja uobičajeno predstavlja
smrt prošle uloge. Ovo je dovoljno da Id, deo psihe koji ne zna za vreme
i prostor, oživi skript ponašanja primeren traumi nastaloj rođenjem. Tako
svaki put iznova odigravamo promenu odnosno smrt koja pokreće strah.
S obzirom da izlazak iz sadašnje uloge izaziva ovo osećanje, može se reći
da je ekvivalentan strahu od nastanka nove uloge zbog čega strah od smrti
stare nije ništa drugo nego strah od života buduće uloge.
Razlika potencijala
Smenjivost aktivnosti i neaktivnosti, kinetičke i potencijalne energije kontinuirana je tokom života, kao što je kontinuiran i razvoj. S vremena na vreme ipak dogodi se „komforna zona“, deo nove prijatnosti nakon
promene. A onda se razvoj nastavlja. Razvoj ima različitu dinamiku, odnosno učestalost i intenzitet. Iako svaka komforna zona ima ista svojstva,
ona su neuporedivo blaža u odnosu na period razvoja. Nekada „komforna
zona“ predstavlja ostajanje u zasluženom miru pa i užitak posle aktivnog
perioda, da bi već u sledećem momentu prešla u prepreku narednog razvoja. Zapravo, ideal komfone zone od trenutka rađanja postaje mamin stomak u kojem je u svakom smislu bilo adekvatno. U pojedinim slučajevima
osnovna aktivnost tokom života ticaće se pokušaja psihološkog vraćanja u
ovu komfornu zonu, kao i upoređivanje trenutne sa idealnom komfornom
zonom, zbog čega razvojna kriza može da se produžava u nedogled.
Život ipak podrazumeva drugačiji ritam što je osnovni okidač za nastanak napetosti. Energija unutar ličnosti se razmenjuje kroz osujećenje ili suprotstavljanje, što je osnova dinamike ličnosti jer podstiče neravnotežu, ili
kroz uravnoteženje ili izjednačavanje čime se, po Jungu, postiže integracija ili Jastvo (Gojković, 2010 ). Napetost nastaje u razlici potencijala komforne zone i aktivnosti koja teži cilju. Dakle, iz razlike ovih potencijala nastaje
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energija koja se ispoljava kroz anksioznost ili teskobu. Teskoba se ispoljava
kroz dve forme, kroz kreativnu ili stvaralačku, i destruktivnu anksioznost koja ima zadatak da sve vrati u mir. Nekada se dogodi rutina u kojoj nema razvoja, nema razgradnje i nastanka. Ovo je život kao u snu. Bog sna u Grčkoj
mitologiji je Hipnos, a njegov rođeni brat Tanatos, bog je smrti. Rekao bih da
su Stari Grci itekako dobro znali da je spavanje u budnom stanju blisko smrti.
Eros ili opšta kreativna energija, koja se nažalost suviše često vezuje isključivo za seks, ima zadatak da razvije ulogu. Suprotno ovome, tanatos ima zadatak da razgradi staru, kako bi mogla nastati naredna uloga.
Energija nije posledica nastanka ili razgradnje nego njen uzrok, i ovo želim da naglasim. Depresija će nastati kod prekomerne analize bez sinteze.
Dakle, za analizu je potrebna energija i ona se zove tanatos. Eros sintetizuje odnosno stvara.
Smenjivost energija prati promena uloga koje doživljavaju „rađanje“
i „umiranje“. Smenjivost tokom života je neminovna nezavisno od statusa
ili dobi. Osobe koje praktikuju češće promene lakše podnose smenjivost.
Razlog je u adaptabilnosti i navikavanju. Navikavanje ili habituacija jedna
je od mogućih rezultata promene. Suprotno tome senzitizacija je preosetljivost na promenu. (Vidanović, 2006) U svakom slučaju, smenjivost vežbamo ali nikada ne možemo biti sigurni da smo je dovoljno izvežbali. To
će nam pokazati naredna smena uloga.
Opet o miru
Nastanak važnijih uloga prate rituali i inicijacije, od babina preko krštenja, prijema u prvi razred pa sve do sahrane kao konačnog rituala i inicijacije. Između većih razvijamo čitav niz manjih uloga, sve do svakodnevnih koje prate manji obredi ili rituali i inicijacije. U gene su upisani stadijumi i podstadijumi života koji imaju specifične razvojne zadatke primerene određenoj
životnoj dobi, genetskoj predispoziciji i uslovima sredine. Razvojni zadaci u
vezi su sa ulogama koje živimo (igramo) u „sada i ovde“ do kojih dolazimo
prolazeći kroz različite razvojne krize. Usudio bih se da kažem da je stanje
klijenata koji dolaze na psihoterapiju dobrim delom uzrokovano dugom razvojnom krizom u kojoj je psiha zapuštena usled obmana i manipulacija koje dolaze iz ida. (Jeknić, 2020) Mir je početak i kraj puta, željeno stanje u kojem imamo potrebu i želju da ostanemo. Ali u iščekivanju konačnog mira nesvesno se zaustavljamo u nekim privremenim dajući im značaj koji nemaju.
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Organizacija života u društvu postavljena je tako da se uloge određuju ali je dinamika profesionalnih uloga drugačija od dinamike ličnih.
Za društvo su važni profesionalni identiteti i uloge, dok se lični, iako mogu biti itekako različiti, ne poistovećuju sa profesionalnim. Jedno je biti
otac a drugo psihoterapeut. Ako sam dobar psihoterapeut, sredina to može poistovetiti sa ulogom oca što nikako ne mora biti tačno. Promene ličnog identiteta su češće i dublje, na šta obično nismo toliko spremni. Umorimo se, zastanemo na prošloj, i onda id odluči da se bavi lakšom ulogom.
Obično to je ona profesionalna ma koliko zahtevna bila. U ličnom identitetu dešavanja češće budu prenaglašena a uloge izazovnije što prati pojačana energija koja ostaje zabeležena kao frustracija. To ne znači da profesionalni identitet ne trpi frustracije. One mogu biti i veće ali su ređe. Niz
ovakvih dešavanja u ličnom i profesionalnom uticaće na nesvesno bežanje
od neprijatnosti što na kraju ima za posledicu borbu za ostajanjem u prethodnoj komfornoj zoni. Nesvesni deo psihe će, u zavisnosti od frustracije
i rutine, sve učiniti kako bi ostao u ranijoj komfornoj zoni bez obzira što
to nije dobro. Ovakvo sklanjanje ga čini najvećim manipulatorom u psihi,
barem jedan njegov deo. U genima se nalazi „programator“ čija aktivnost
se manifestuje kroz zadate ili programirane aktivnosti. U njega su upisani
principi i potencijali a ne konkretnosti.
Iskustvo
Mir je potrebno braniti. Svaka država čuva mir snaženjem vojske. Tako i mir u duši branimo adekvatnim aktivnostima. Svaki stadijum i podstadijum psihičkog razvoja ima svoj mir, kao što ima zadatak i cilj.
Očigledno je da problem izbora adekvatne aktivnosti leži u mentalnom iskustavu. Mentalno iskustvo obuhvata segment intelekta i svesti koji se doživljava kao kombinacija misli, percepcije, memorije, emocija, volje i mašte, uključujući nesvesne procese. Termin se odnosi na misaoni proces. Mentalno iskustvo i njegova relacija sa mozgom predmet su debate u
kojoj pojedini teoretičari identiteta zastupaju stav da se identitet i mentalna stanja održavaju samo zbog nekoliko senzacija, dok većina teoretičara
generalizuje ovo gledište tako da po njima identitet obuhvata sva mentalna iskustva. (Christensen & Turner, 1993)
To praktično znači da je iskustvo, pored vere, nade i ljubavi, najviša vrednost identiteta. Iskustvo niko ne može uništiti do čovek sam i to ta-
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ko što poništi osećanja koja su sastavni deo iskustva. Iskustvo se vezuje za
specifični događaj i osećanje koje u njemu nastaje. Ipak, u slučaju narednih aktivnosti koje valja prilagoditi novim razvojnim zadacima, iskustvo
neće biti dovoljno, jer za naredne izazove (koji su novi) obično nemamo
iskustva u prošlosti. Inače kako bi napredovali. Dakle, osim iskustva potrebno je imati poverenje. Poverenje nastaje, po Eriksonu, u prvom stadijumu psihičkog razvoja. Iskustvo je važno i za nastanak poverenja.
Iskustvo rođenja ugradilo se duboko u nesvesno. Međutim imamo i
svest. Jačanjem funkcija ega, u kojem se nalazi i svest, stiču se preduslovi za lakši prelazak iz uloge u ulogu pa je samim tim i strah manji. Bržim
prelaskom u narednu ulogu, definisanjem njenih osnova, skraćuje se razvojna kriza što je od velikog značaja za nastanak narednog psihičkog mira. U suprotnom dolazi do psihičkog zamora i iscrpljenosti koju će pratiti
razni neurotski simptomi.
U narednu ulogu lakše je rpeći određivanjem cilja i prvog koraka ka
njemu. Ne drugog, ne trećeg nego samo prvog. Tek kada stignemo do prve tačke bićemo u prilici da ocenimo adekvatnost tog prvog koraka. Ukoliko je adekvatan, nastavljamo. Ako nije, popravljamo ga. Držanje za cilj zapravo predstavlja osiguravanje puta. Nije dobro opterećivati se ciljem
zbog anksioznosti koja može nastati, već određenjem koraka i praćenjem
osećanja na tom putu. Sve ovo treba biti postepeno sprovođeno, laganim
ritmom, na način koji nije ugrožavajući. Ovo je jedan od načina koji zahteva prilagođavanje ličnosti jer je svaka osoba drugačija.
Zaključak
Na kraju bih zaključio da je sposobnost adaptacije ega uslov razvoja
i periodičnog postizanja mira u duši. Adaptacija se sprovodi a razvoj realizuje kroz adekvatne aktivnosti. Ovo je istraživački proces kroz koji stičemo iskustvo. Uz iskustvo poverenje je kamen temeljac skraćivanja razvojnih kriza koje stoje između dve uloge. Ukoliko razvojna kriza duže
traje javiće se napetost. Do ovoga dolazi usled razlike potencijala između
komforne zone i narednog cilja. Zadaci i razvojni ciljevi upisani su u gene
dok je strah od promene zasnovan na iskustvu, takozvanoj traumi rođenja.
Anksioznost je tada nastala pa svaka naredna promena uloga može izazvati ovo osećanje. Ukoliko je strah od promene uloge zapravo strah od smrti stare uloge, onda bi se isti strah mogao nazvati strahom od života nared-
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ne. Zato je strah od smrti isto što i strah od života, samo što kod straha od
smrti ne želimo promenu a strah od života zazire od nove uloge. Određivanje jasnog i dostižnog cilja, kao i koraka prema tom cilju, pomaže egu da
iz ovako zapuštene razvojne krize izađe.
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PSYCHOTHERAPY OF FEAR,
FOLIRANTS IN TREND
Summary
Tanatofobia also known as fear of death is a natural source of anxiety that isn’t
problematic as long as it’s intensity and frequency aren’t disrupting regular functioning. It is formed at birth which is exiting the ideal comfort zone of a mother’s womb. The
trauma at birth leads to the fear of death which is the base for fear of the unknown and
the fear of change. At a later age the change of roles happens thru developmental crises that stand between the roles. If ego’s adaptive properties aren’t adequate then the developmental crisis will elongate which will result in mental exhaustion, creation of tension and fear of change which will manifest in different ways. This fear is identical to the
fear of living which revolves around remaining in the previous comfort zone. One part of
our psyche doesn’t like change, developmental tasks and goals are written into the other
part. Difference in potentials influences the creation of tension which manifests in anxiety. Without strenghtening properties of the ego this difference can last long, endangering the quality and point of living. Adequate activities are the condition for growth and
assumption of achieving peace within the soul. Time will show the adequacy of activities.
Keywords: fear, death, life, peace of mind, adequate activity, stages of development,
developmental crisis, adaptability, comfort zone, experience, trust
2 Emoracio psychotherapy, Kraljevo, petarjeknic@hotmail.com

Stefan Aleksin 1

LJUBAV I STRAH KAO IZVOR
MOTIVACIJE i INSPIRACIJE
Rezime
U ovom radu bavićemo se motivacijom i inspiracijom kao osnovnim pokretačkim
faktorom za neko delovanje. Tokom rada prikazaćemo i šta mogu biti, odnosno šta su mogući izvori motivacije i inspiracije, i nastavljajući dalje tim putem, kretaćemo se prema
početnoj tački, izvoru inspiracije i motivacije. Pri tom nam je cilj da pokažemo da u krajnjoj liniji koreni, uzroci bilo kakve motivacije se mogu svesti na dva osnovna izvora: strah
i ljubav. Zaključci do kojih dolazimo u ovom radu su rezultat ličnog rada, promišljanja
i iskustva autora, i njegovog rada sa ljudima. Primeri navedeni u ovom radu su rezultat
prakse u radu s ljudima, i proučavanja autora
Ključne reči: motivacija, Ljubav, strah, porodica, posao, odnosi

Uvod
Kada pogledamo ljudski rod i njegov istorijat, možemo videti put jedne vrste živih bića koja je od svojih životinjskih početaka, evolutivnim
putem postigla zapanjujući stepen dosadašnjeg razvoja i rasta.
Svedočanstva napretka ljudske vrste nalazimo u fosilnim ostacima
koji se otkrivaju u različitim slojevima zemljine kore, u pećinama koje su
naseljavali, ostacima naselja na površini Zemljine kugle u kojima su živeli, građevinama koje su iza njih ostale očuvane. I to svedočanstva kako o
postojanju pojedinih faza u evoluciji bića pripadnika ljudske vrste, tako i
svedočanstva o njihovom načinu života, naseobinama koje su gradili i koristili, oruđima koja su upotrebljavali, načinima na koje su rešavali razne
izazovne situacije, umetničkim prikazima lova i načina života, bogova i
dešavanja u pećinama i građevinama koje su gradili i koristili
Od pećina oslikanih primitivnim crtežima, preko iskopina naseobina širom zemlje, preko Stounhendža u Ujedinjenom Kraljevstvu, podzemnih hramova na Malti, grada Pompeja okamenjenog i očuvanog zahvaljujući vulkanskoj lavi iz Vezuva, ostataka hramova, do egipatskih piramida,
Sfinge, srednjovekovnih zamaka, Kineskog zida i drugih građevina svug1 Novosadska škola prava i veština, Novi Sad, alexin.stefan@gmail.com
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de možemo videti svedočanstva postojanja i života ove napredne vrste živih bića
Kada pogledamo pretke ljudske vrste, kako to tvrdi nauka i Darvino2
va teorija evoucije, primate, možemo videti da su njihove evolutivne promene tokom vremena signifikantno manje u odnosu na evolutivne promene same ljudske vrste. I u ovom trenutku postavlja se sledeće logično pitanje:
Šta je razlika koja čini razliku a koja je dovela do ove disproporcije u
razvoju dve vrste koje imaju iste, zajedničke početke i pretke?
Mi ovde govorimo o dve grane koje su izrasle iz istog stabla, i pri tom
su dostigle različit nivo razvoja i rasta, mada im je stablo iz kojeg izrastaju zajedničko.
I na njega sledi logičan odgovor: delovanje, aktivnost, akcija. Pri tom
je krucijalno primetiti da je ovde reč ne o bilo kakvoj aktivnosti, nego o inspirisanoj i/ili motivisanoj, fokusiranoj aktivnosti.
Inspiracija i motivacija
Ljudi su bića akcija.
Njihov se život bazira na aktivnostima koje obavljaju u određenim
kontekstima, na određeni način, u nekom manje ili više ili proizvoljno individualno definisanom vremenskom periodu. U suštini, ljudska vrsta je
zadržala sve osnovne potrebe koje je imala i na početku evolucije, a koje imaju i druge žive vrste 3, i osmislila i stvorila nove potrebe (i unapredila načine zadovoljavanja osnovnih potreba) koje proizilaze iz naprednijeg
načina života, rada, razmišljanja, postojanja 4
A sve to zahvaljujući inspiraciji i/ili motivaciji. Motivisanosti i/ili inspirisanost da se nešto postigne, uradi, ostvari na kvalitetniji i kreativniji,
napredniji način.
2 Čarls Robert Darvin (eng. Charles Darwin) , britanski biolog, prirodnjak i geolog. Živeo
od 12.02.1809. - 19.04.1882. God. Postavio temelje moderne teorije evolucije po kojoj se svi životni oblici razvijaju putem prirodne selekcije. Tvrdio je da su sve životne vrste proizašle tokom vremena iz zajedničkog pretka
3 Misli se na osnovne fiziološke potrebe, potrebe sa prvog nivoa Maslovljeve hijerarhije potreba: potrebe za hranom, snom, utoljavanjem žeđi, produžetkom vrste, skloništem,...
4 Misli se na potrebu da se koristi pribor za jelo umesto da se jede prstima, da se meso seče
viljuškom i nožem umesto da se kida zubima, da se koriste prevozna sredstva (auto, autobus, avion,…) umesto da se trči bosonog, potreba pokrivanja tela kvalitetnom i dizajniranom odećom umesto ogrtanja parčetom kože odrane sa neke ubijene životinje,...
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Sama po sebi motivacija ili inspiracija je pokretačka sila koja omogućava individui da nešto preduzme, pokrene, učini svesno umesto nagonski,
i verujemo da je to osnovni razlog zbog kog se ljudska vrsta smatra jednom od najnaprednijih vrsta na ovoj planeti u ovom trenutku.
Svesno sagledavanje, rečeno jezikom Transakcione analize, iz
ego-stanja Odraslog koje se zasniva na objektivnom sagledavanju i procenjivanju fakata na sveobuhvatniji način u kontekstu kratkoročnih i dugoročnih efekata i postignuća, uz sagledavanje iz većeg broja različitih aspekata omogućava ljudskoj vrsti trigger, pokretač zahvaljujući kome se njen
razvoj kontinuirano odvija doduše promenljivim tempom. Zahvaljujući tome imamo postepene i skokovite razvoje i napretke, iza kojih kada pogledamo malo dublje možemo sagledati nešto što se naziva inspiracija i motivacija, i što je prisutno u tom trenutku ili tom vremenskom intervalu (zavisno od stepena sveobuhvatnosti i trajanja neke aktivnosti) u većem ili manjem stepenu, većeg ili manjeg intenziteta.
Upravo ta njena opčinjavajuća snaga je razlog zainteresovanosti autora ovog rada, pa i mnogih drugih umnih ljudi koji su živeli i žive na ovom
svetu, za inspiraciju i motivaciju i njene fundamente zahvaljujući kojima
se ona rađa i pokreće ljudski rod.
A koji su to fundamenti motivacije i/ili inspiracije?
Po autoru ovog rada to su strah i ljubav.
Dve iskonske emocije koje su postojale pre bilo koje druge. Emocije koje su pokretale i pobuđivale delovanja, a koje možemo prepoznati i
danas kod postojećih živih vrsta koje ih ispoljavaju na manje ili više svesnom nivou, a ponekad (najčešće u životinjskom svetu) i potpuno nagonski. Namera nam je da ukažemo na zapažanje da u korenu bilo kakve aktivnosti, bilo koje vrste pa i ljudske, gledano u pravcu motivacije i inspiracije za delovanje, analitičkim pristupom uz objektivno sagledavanje logičkih premisa dolazimo do toga da je osnovni pokretač u korenu svega jedna od dve navedene osnovne emocije: strah ili ljubav.
Motivacija vs. Inspiracija
Možemo smatrati da za bilo kakvo delovanje, bilo kakvo činjenje na
ovom svetu u toku ličnog života individue potreban je neki razlog, nešto
što će biti pokretač, okidač za neko delovanje. Ti razlozi, kada ih posmatramo objektivno, dolaze najčešće iz jednog od sledeća dva pravca:
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– Motivacija
– Inspiracija 5
Možemo se pri tom upitati u čemu je razlika između ova dva pravca?
Motivacija najčešće za svoju osnovu ima neki racionalni razlog. Nešto što nas objektivno podstiče ili tera na neko delovanje. Ova racionalnost, objektivnost pri tom može biti rezultat nekog eksternog delovanja
koje individuu prinuđuje da i protiv svoje volje i želje preduzima neku akciju, kao i rezultat nekog internog procesa, koji je pokrenut nekim eksternim činiocem, a zahvaljujući kojem se individua oseća potaknuto, prinuđeno da se pokrene na delovanje, na neku aktivnost
Za razliku od motivacije, inspiracija je najčešće po nama rezultat
(slično kao kod motivacije) eksternih okidača. Ovi okidači imaju za rezultat interne procese, interna dešavanja u individui koji u njoj stvaraju želju
i dobrovoljnu volju (dok je kod motivacije često ova želja i volja prinudnog karaktera) da pokrene, preduzme neku aktivnost koja će u krajnoj liniji imati za rezultat nešto što je stvoreno putem entuzijazma, dobrovoljnog
trošenja vremena i energije, zanosa
Posmatramo li motivaciju i inspiraciju iz ugla Transakcione analize i
njenog modela ego-stanja, rekli bi smo da motivacija može doći iz bilo koja od tri ego-stanja:
– iz ego-stanja roditelja
– iz ego-stanja odraslog
– iz ego-stanja deteta
Za razliku od nje, Inspiracija najčešće dolazi iz ego-stanja Deteta
Izvori motivacije i inspiracije
Sledeće logično pitanje koje se ovde nameće je:
S obzirom na naše mišljenje da motivacija često podrazumeva volju i
želju koja je prinudnog karaktera, dok inspiracija često podrazumeva volju
i želju koja je dobrovoljnog karaktera, nekako se dolazi do zaključka da je
5 Redosled navođenja inspiracije i motivacije je bez ikakve namere autora da ukaže na veću težinu i signifikantnost bilo jedne ili druge pokretačke sile, i proizilazi iz jednostavne potrebe
da nešto bude na prvom a nešto na drugom mestu.
Sam autor smatra da oba pokretačka faktora imaju podjednaku važnost i uticaj u životu svake
individue, i da su eventualna pridavanja većeg značaja bilo jednom ili drugom pokretaču rezultat i
posledica subjektivne percepcije svake individue i njenog subjektivnog iskustva sopstvenog života
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motivacija proizvod i rezultat straha, dok je inspiracija proizvod i rezultat
Ljubavi. Slovi li ova pretpostavka kao tačna?
Iskustva iz prakse pokazuju nešto potpuno drugačije.
Naše iskustvo u radu s ljudima i u proučavanju i posmatranju, slušanju ljudi, govori da pokušaj isključivosti u ovakvom načinu razmišljanja
može biti ograničavajuć faktor u sagledavanju realnih procesa koji se dešavaju u svakodnevnoj praksi.
Mada izraz inspiracija (eng. Izraz „inspiration“ znači „nadahnuće“)
se može posmatrati kao složenica koja dolazi iz izraza „in spirit“ 6 logično deluje da je takvo delovanje inspirisano nečim lepim i prijatnim kao što
je ljubav, umesto nečim što je prinudnog, represivnog karaktera kao što je
strah. Međutim praksa pokazuje nešto drugo.
Ljudi su predivno složena ljudska bića koja mogu biti pokrenuta na
delovanje na različite načine, bilo putem inspiracije ili motivacije, a koji posmatrani kao posebni entiteti mogu dolaziti bilo iz Ljubavi ili iz mržnje, čiji se koren nalazi u strahu. Znači kao što bilo koje delovanje može
biti rezultat motivacije i/ili inspiracije, tako i motivacija i inspiracija mogu biti rezultat bilo ljubavi ili mržnje prisutne u nekom ego-stanju, u biću
bilo koje osobe.
Kako bi ovo podrobnije sagledali i prikazali, upotrebićemo neka dešavanja, neke primere iz prakse svakodnevnog života koji će na slikovit
način omogućiti razmatranje, prihvatenje ili odricanje od iznetog.
Primer br. 1:
Brak i njegovi odnosi
Brak kao institucija postoji već duži vremenski period u ljudskom
društvu, kao i u njegovom načinu života i shvatanja. Porodica kao temelj stabilnog drustva 7 se osniva kao zajednica dvoje ljudi sa namerom da
zajednički dalje nastave život, budu jedno drugom uzajamna podrška, da
stvore potomstvo o kome će se zajednički brinuti u okviru bračne zajednice, i da jedno drugom budu oslonac u teškim vremenima koja mogu da
nastupe u pojedinim periodima života (bez obzira da li je okruženje u ko6 “in spirit” u prevodu sa engleskog jezika znači “u duhu”
7 Posto se nekad smatralo da je stabilna, jaka porodica temelj stabilnog, jakog drustva sto
je stav, tvrdnja, uverenje koje ce naredni period sigurno staviti na probu i pokazati njegovu opravdanost ili manjak osnovanosti
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me porodica živi stabilno ili trusno, da li se dešava nesto sto pogadja porodicu direktno, ili je bez nekog signifikantnog uticaja na ovu bazičnu ćeliju društva)
Ovako posmatrana porodica, posmatrano u kontekstu motivacije i inspiracije, se stvara iz inspiracije, iz nadahnuća. Odnosno, kada govorimo
o porodici, najcešće se čuje da je ona proizvod ljubavi izmedju dvoje ljudi, bez obzira na godine
Da li je to stvarno tako?
Praksa pokazuje da se porodice osnivaju i iz motivacije i iz inspiracije, pri čemu motivacija može biti (i često jeste prema našim uvidima) skrivena inspiracijom
Uzmimo za primer neku porodicu stvorenu iz ljubavi. Na prvi pogled
ona je stvorena inspiracijom, nadahnućem, da dvoje ljudi koji osećaju uzajamnu povezanost provedu ceo ili deo života zajedno u nekom obliku zajednice koji će ih bliže povezivati i uzajamno pružati neki osećaj ekskluzivnosti u međusobnim odnosima u odnosu na ostale članove šire zajednice. Ovde bi sledio logičan zaključak da inspiracija dolazi iz ljubavi. Medjutim, inspiracija za ovakav čin može doći iz različitih pravaca. Na primer 8:
– „On je prvi koji me sluša dok govorim“
– „Ume da skuva i opere, šta bi čovek više“
– „Ima tako dobre grudi“
– „Hoću muškarca koji ce da se brine o meni“
–…
Daljim razgovorom sa osobama i produbljivanjem ovih razloga i tvrdnji dolazimo do toga da se iza njih nalaze skriveni neki subjektivni i/ili
objektivni razlozi koji se temelje na različitim subjektivnim ljubavima ili
strahovima koji su manje ili vise osnovane i/ili realne prirode.
Tako imamo slučajeve u kojima osoba iz ljubavi prema sebi 9, želeci da za sebe obezbedi sto bolji i udobniji način života (prema trenutnoj
percepciji osobe šta je bolji i udobniji način života) želi za sebe muškarca
„koji će da se brine o meni“.
Ovaj razlog, s jedne strane, je potencijalni uzrok nadahnuća, inspiracije da se ovaj izazov reši na jedan inspirativan, nadahnut način: da se pro8 Navedeni su primeri izjava iz prakse autorovog rada sa klijentima
9 Bez namere smo da u ovom radu ulazimo u analizu sta je stvarno i sta se smatra ljubavlju prema sebi
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nadje osoba koja će na najbolji mogući način zadovoljiti ovaj kriterijum.
S druge strane, ovaj razlog ukazuje na podsvesno ili svesno odricanje osobe od svojih prirodnih, urodjenih sposobnosti da zadovolji svoje potrebe i
kriterijume za odredjenim načinom života. Odnosno, osoba polazi iz pozicije straha da je bez sposobnosti da se pobrine sama za sebe, i da joj je potreban neko drugi da se brine za nju.
Rečeno jezikom Transakcione analize, osoba moguce razmišlja i ponaša se dominantno iz ego-stanja Deteta očekujući da neko drugi zadovolji njene potrebe, i to joj je istovremeno inspiracija da se uda za nekog ko
će ih zadovoljiti
Kako izgleda kada je ovaj razlog koji dolazi iz straha istovremeno i
uzrok motivacije da se osoba uda možemo videti na primeru osoba koje na
čisto racionalnoj bazi biraju partnere. Naravno, i kod ovih osoba na površini može izgledati da je reč o ljubavi, odnosno inspiraciji, i isto tako ove
osobe u nekom trenutku pokažu i/ili iskažu svoje dublje namere, koje se
često ogledaju u slučajevima kao na primer:
– Odustajanje od zajednice čim dodje do finansijskih i/ili zdravstvenih turbulencija
– Odustajanje od partnera pred veridbom ili pred venčanjem jer se pojavio partner koji bolje zadovoljava kriterijume
– Udaja ili ženidba u poznim godinama (strah od samačkog zivota)
– ženidba ili udaja kada osoba spozna da ostaje bez sredstava ili zdravlja
–…
Kako izgleda kada je razlog za bračnu zajednicu čista inspiracija, odnosno ljubav negde se lepo može videti kada osoba navede neke racionalne razloge za ženidbu, udaju (koji na prvi pogled ukazuju na motivisanost
za ovakav jedan čin):
– „bilo mi je već i vreme“
– „svi su se moji vec oženili“
– „želela sam dete“
– „učinila mi se kao dobra ideja“
–…
Tokom razradjivanja ovakvih, na prvi pogled racionalnih razloga,
osoba u jednom trenutku jednostavno može da dodje u situaciju da je bez
racionalnog razloga, bez ikakvog razumnog dubljeg objašnjenja za učinjeni korak. Pri tom, na pomen partnera, neverbalna komunikacija odnosno
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ponašanje osobe govori sasvim drugačiju priču u odnosu na mentalnu zbunjenost, a koja se ogleda u sledećim znacima: ima osmeh na licu, tzv. „leptiriće u stomaku“, i osećanja koja teško da je trenutno u situaciji da verbalizuje. Ukoliko u takvim trenucima se pojavi partner u blizini, ili pozove
na telefon, osoba će reagovati vidno razneženo i nekako zaneseno, bez nekog za nju objektivno shvatljivog objašnjenja za to
Primer br. 2:
Deca
Kao sto smo naveli, deca su prirodan rezultat osećanja ljubavi i strasti
izmedju dve osobe, kao i želje da rezultat uzajamne ljubavi bude nešto više od odnosa izmedju te dve osobe
Na ovaj način posmatrano potomstvo odnosno deca su prirodna posledica nadahnuća koje dolazi iz uzajamne ljubavi i bliskosti dve duše, i
samim tim staranje o njima i o njihovoj budućnosti bi prirodno i logično
morali biti rezultat ljubavi prema njima.
Medjutim, da li je to i u praksi tako?
Posmatramo li trenutno prisutne modalitete roditeljstva u našem okruženju, videćemo da su odnosi roditelja prema deci često poprilično uzajamno slični (uz naravno prisutne individualne različitosti), i da ima relativno velik broj poklapanja u odnosu roditelja prema deci.
Uzmimo za primer treniranje sporta.
Sportski treneri obično kažu da deca dolaze onoliko dugo na treninge, koliko ih dugo roditelji dovode. Iz ovoga se može i da pretpostaviti da
u tom slučaju dolazak te dece na neki odabrani sport može, i ne mora, obavezno biti s njihove strane dobrovoljnog karaktera.
Jedan deo roditelja vodi svoju decu na treninge jer smatraju da to tako treba, bilo da su to negde čuli, da im je neko sugerisao, da su sami svesni značaja redovnih fizičkih aktivnosti na razvoj i fizičko napredovanje
deteta, da je to trenutno u trendu („svi tako rade“), ili da je to rezultat njihovih neostvarenih želja. U ovom poslednjem slučaju deca često treniraju
baš onaj sport koji je roditelj imao želju da trenira, ili koji je trenirao/la i
odustao/ la u nekom trenutku.
U ovakvim situacijama, možemo videti da neko dete rado ide na treninge, čak i samo odlazi kada je roditelj suviše zauzet da bi ga odveo, dok
neko drugo dete ide jer mora, jer ga roditelji teraju, odnosno ide protiv
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svoje volje. Prva deca postižu bolje rezultate jer treniraju iz ljubavi, iz inspiracije, dok druga postižu takođe rezultate, kvalitativno malo nižeg ranga, jer su njihovi rezultati proizvod prinude od strane roditelja odnosno
značajnih drugih.
Međutim, iz kojih pobuda roditelji utiču na ovaj način na decu?
Ukoliko je između roditelja i deteta bio pre početka treniranja prisutan razgovor na temu želi li dete nešto da trenira i šta bi to bilo, bilo da je
taj razgovor iniciralo dete sa željom da nešto trenira ili roditelj koji smatra
ili je uvideo da dete „treba“ voditi na neki trening pa je dete uvidelo neki
svoj interes i/ili zabavu u tome da se bavi nekim sportom, možemo primetiti da se u ovim situacijama pobuda roditelja zasniva na ljubavi prema detetu (na primer kada dete samo inicira razgovor sa željom da trenira, ili kada roditelj primeti da bi zbog zdravlja kičme deteta, zbog detetovog samopouzdanja, zbog viška kilograma prisutnog kod deteta,… bilo korisno da
dete počne sa treniranjem nekog sporta, pa vodi razgovor sa detetom omogućavajući mu da samo odabere sport za koji ima interesovanje), ili na motivaciji vođenoj subjektivnim interesom ili opterećujućom vizijom za dete
detetove budućnosti (na primer kada roditelj povede razgovor sa detetom
tokom koga mu saopšti kojim sportom će se baviti bez konsultovanja deteta po tom pitanju; ili kada se razgovor povede po pitanju toga šta bi dete
volelo da trenira a tokom koga roditelj izvrši pritisak i ubedi dete da trenira baš onaj sport za koga roditelj smatra da je dete pravi talenat, bez da je
prethodno otvorenog uma saslušao detetove želje i sagledao detetove afinitete s jedne strane, i da je s druge strane prethodno konsultovao se sa
stručnim licem – trenerom oko toga da li dete uopšte iskazuje, demonstrira potencijale potrebne za početno bavljenje tim sportom).
Odakle dolazi motivacije ili Inspiracija za ovakve odnose roditelja
prema deci?
U prvom slučaju, inspiracija dolazi iz ljubavi roditelja prema detetu
(primer kada dete povede razgovor o treniranju, a roditelj ga sasluša i podrži, i spremno ga prati i ide s njim na treninge i takmičenja), ili iz straha
roditeljevog vezano za dete (primer kada roditelj primeti da je zdravstveno
stanje deteta ugroženo preteranim sedenjem, igranjem igrica, boravkom na
internetu, ili na neki drugi način koji utiče na posturu deteta, zdravlje njegove kičme, očni vid, samopouzdanje,… usled čega roditelj biva inspirisan da se pozabavi detetovim aktivnijim sportskim životom na detetu što
prihvatljiviji i bliži način)
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Za razliku od ovoga, u drugom slučaju motivacija može dolaziti iz
ljubavi roditelja prema detetu (na primer kada bi roditelj radije posle dolaska s posla kući seo i gledao televizor, ili odmarao u miru i tišini, ali umesto toga oblači patike i uzima loptu i odlazi sa detetom na sportski teren da
vežba s njim driblanje i dodavanje jer zna koliko njegovo dete voli da igra
fudbal ili košarku (ili neki drugi sport sa loptom), i koliko mu znači predstojeća utakmica u kojoj igra centarfora, te iz te ljubavi prema detetu svesno odlaže vreme za odmor kako bi podržao svoje dete u njegovim namerama i zalaganjima) ili iz straha rodtelja (na primer kada roditelj prisiljava
dete da ide na takmičenja, da osvaja nagrade, da naporno trenira, da bude
najbolji među vršnjacima jer se na taj način roditelj u stvari rešava svog
straha od nestabilnih izvora finansiranja, manjka sredstava za život u starosti, ili projektuje na dete svoj strah od neuspeha i pokušava da ga prevaziđe na taj način što će dete ostvariti uspeh na planu na kojem je sam roditelj podbacio 10)
Iz navedenih primera vidimo da dešavanja iz života, empirijska posmatranja, nam pokazuju nešto drugo u odnosu na premisu od koje smo
krenuli u ovom primeru.
I ovde odnos prema deci može biti i rezultat motivacije i rezultat inspiracije, koje svaka ponaosob mogu za svoju polaznu osnovu imati bilo
ljubav bilo strah, sve zavisno od raznoraznih faktora koji su uticali, oblikovali, i utiču i redefinišu ličnost roditelja (kao što su: životna iskustva, načini razmišljanja, percepcija, uverenja, vrednosti, uticaji okruženja u kome roditelj živi I/ili u kojem je odrastao, kulturološki uticaji,…) a kojima
se roditelji rukovode i koji na njih utiču pri komunikaciji sa, i vođenju brige o sopstvenom potomstvu
Primer br. 3:
Posao i odnos prema njemu
Dan svakog čoveka na ovoj planeti traje jednako, i njegovo trajanje
iznosi 24 sata. Dan počinje u 00h i završava se u 24h.
10 Autor misli na neuspehe kako na planu ostvarivanja u nekom konkretnom sportu, tako i
neuspehe na planu disciplinovanosti u nečemu, istrajnosti, potpunog davanja sebe, posvečenosti,…
Na ovaj način, projektujući svoje strahove na dete, i proživljavajući kroz dete, roditelj pokušava da prevaziđe sopstvene strahove na relativno distanciran i bezbedan po svoj ego način, jer ako
dete uspe – uspeo je i roditelj; a ako dete podbaci u ostvarenju namere roditelja to podbacivanje pripada detetu, dok roditeljev povređeni ego ostaje zaštićen od tog potencijalnog neuspeha
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I onaj najbogatiji čovek na svetu, i onaj najsiromašniji imaju dan identičnog volumena u smislu vremena koje protekne.
Kod većine ljudi približno 1/3 dana odlazi na spavanje, 1/3 na posao, i
1/3 na slobodno vreme kako je to izneo veliki mislilac, nemački ekonomista i filozof, Karl Marks u svom kapitalnom delu u tri toma pod nazivom
“Kapital”. Namerno koristimo izraz “približno” (s obzirom da je Karl
Marks bio mnogo određeniji u svojoj izjavi po pitanju struktuiranja dana),
jer nam svakodnevni život pokazuje drugačiju sliku.
Radno vreme modernog čovek iznosi minimalno 8 sati (a često je slučaj i više od toga), na šta je potrebno dodati još 2 sata koji se utroše na
odlazak na i dolazak sa posla (a koji obuhvataju vreme provedeno u saobraćaju pri dolasku sa i odlasku na posao, priprema za odlazak na posao u
vidu oblačenja, tuširanja, doručka, spremanja dece da bi na vreme stigla u
školu,…, odlazak na autobus, povratak sa autobuske stanice kući kada se
vraćamo s posla, raspremanje, tuširanje po povratku kući,…). Ovo vreme
od 2 dodatna sata koji se pridodaju radnom vremenu od 8 sati se oduzima
od vremena za odmor i vremena za spavanje, a dodatno vreme provedeno
na poslu u vidu sati prekovremenog rada se oduzima najčešće celokupno
od slobodnog vremena odnosno vremena za odmor 11.
Iz svega navedenog vidi se da se umesto balansiranog dana prema receptu i zamislji nemačkog ekonomiste Karla Marksa, u praksi pre susreće struktura dana u kojoj signifikantno najveći udeo u danu zauzima radno
vreme od osam sati u alijansi sa učestalim prekovremenim satima i vremenom provedenim u dolasku i odlasku sa posla.
Zbog toga se postavlja sledeće intirgantno i veoma značajno pitanje
koje zanima mnoge ljude koji se bave unapređenjem poslovanja i odnosa
na poslu, i poslovnim kulturama:
Odnos radnika prema poslu da li se zasniva na motivaciji ili na inspiraciji?
Naravno, odgovor na ovo pitanje je veoma individualan, a opet većina ovih odgovora ima zajedničke polazne osnove, i velike sličnosti u ispoljavanju i krajnjim pobudama.
11 Pošto “zakidanje” na vremenu za spavanje ima svojih granica ispod kojih organizam odbija da sarađuje na imalo prihvatljiv način, osim u vidu spavanja i odmaranja; dok je oduzimanje
vremena od vremena predviđenog za odmor, i dodavanje vremenu koje je posvećeno radu, moguće dokle god ima raspoloživog vremena za odmor u toku jednog dana / nedelje / meseca / godine...
/ dok fizičko telo, organizam to može fizički da izdrži
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Gurui modernog poslovanja, uspešni poslovni ljudi, motivacioni govornici poslovne kulture propagiraju da se radi posao koji se voli, i da posao koji radimo treba da bude izvor našeg zadovoljstva. Često se mogu čuti i pročitati izjave poput:
– „Kada ne radiš ono što voliš, voli ono što radiš“
– „Kada počneš da radiš ono što voliš, onda ne radiš više ni jedan dan“
– „Ko voli sebe, radi ono što voli“
– „Kada ti posao postane zabava, zabavljaš se čitav ostatak života“
– …
Iz ovih izjava, i ovakvih stavova, jednostavno izvire 12 da je potrebno
da posao postane naša inspiracija, izvor naše ljubavi i zadovoljstva.
Kako bi to izgledalo u praksi?
Imamo primer čoveka koji je duži niz godina radio kao ekonomista u
domaćoj privredi. Stabilan posao, relativno pristojna plata, ista firma, ista pozicija skoro 15 godina života. A onda dolaze turbulentna vremena,
firma počinje da uvodi represivne mere, otpuštanje radnika, kažnjavanje
zbog sitnica, tehnološki viškovi bez uvođenja tehnoloških inovacija u proces poslovanja,… Jednostavno, u ovom čoveku se počinje stvarati strah od
toga šta nosi novi radni dan, strah od sutrašnjice, strah za sadašnjost i budućnost porodice i njega samog,… Potrebno je plaćati račune, kiriju u podstanarstvu, školovati decu, otplaćivati kredit za stan u izgradnji,… Da bi
stekao dodatne prihode čovek počinje tražiti dodatne poslove. Honorarni
posao u knjigovodstvenoj agenciji, švercovanje robe, sezonski poslovi,…
U jednom trenutku krize, kada mu se učinilo da je u bezizlaznoj situaciji, odlazi na sesiju business coaching-a kako bi povratio svoj unutrašnji
mir i stabilnost i dobio potporu na planu sagledavanja svoje trenutne situacije i mogućih puteva u bolju budućnost.
Nakon dobijanja potpore i usmerenja koje mu je bilo potrebno, čovek
uviđa da je coaching profesija nešto što mu se sviđa, i priseća se da se u ranijim godinama veoma interesovao sa psihologiju i razne psihološke i duhovne tehnike koje je primenjivao u radu sa sobom i komunikaciji sa ljudima sa kojima je sarađivao na poslu. Odlučuje da upiše i pohađa trening
za coach-eve, kako bi mogao pomoći pre svega sebi, a vremenom počinje
da radi i sa drugim ljudima.
Broj njegovih klijenata se postepeno povećava, i to postaje njegova
druga profesija, tako da počinje razmišljati da upiše studije psihologije i
12 Posmatrano iz ugla inspiracije i/ili motivacije
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završi ih kako bi dodatno obogatio svoja saznanja na planu psihologije i na
taj način ojačao dodatno svoju novu profesiju, i proširio je.
Ovde imamo naveden primer kako je osoba iz straha za sopstvenu, i
egzistenciju svoje porodice, postala motivisana da se pozabavi mogućim
dodatnim izvorima sticanja prihoda. U toku aktivnosti na planu dodatnog
zarađivanja, i pokušavanja da obezbedi dovoljno sredstava za životne potrebe, motivacija se negde tokom tog puta transformisala u inspiraciju koja je rezultirala u prepoznavanju coaching-a kao profesije koja je komplementarna sa nejgovim ranijim interesovanjima i zanimanjima. Coaching je
postao rešenje koje na idealan način spaja izvore prihoda sa delovanjem na
način koji proizilazi iz ljubavi. Krećući se ovim putem, ovaj čovek je od
straha preko motivacije stigao do inspirisanog delovanja.
S druge strane, imamo i primer gde je osoba upisala studije engleskog
jezika i uspešno ih završila jer je engleski jezik jezik u koji je, kako sama
kaže, zaljubljena. Po završetku studija, tražila je zaposlenje kao nastavnik ili profesor engleskog jezika, kao prevodilac ili sudski tumač. Prema
njenim rečima, na kraju je samo želela posao koji je na bilo koji način povezan sa aktivnom upotrebom engleskog jezika.
Posle dužeg vremena i konkurisanja na velik broj radnih mesta, na
kraju je odustala od potrage za željenim zanimanjem i zaposlila se kao saradnik u HR 13 sektoru jedne domaće firme. Poslala je cenjen stručnjak i saradnik u toj oblasti, mada je engleski bio i ostao njena „ljubav“.
Na pitanje da li bi da joj se ukaze prilika da bira između dva radna
mesta od kojih je jedno dobro plaćeno mesto profesora engleskog u nekoj
elitnoj školi jezika, a drugo saradnik u HR sektoru neke kompanije srednjeg ranga, odabrala da pređe na mesto profesora engleskog jezika – odgovara odrečno.
S obzirom da je već (prema njenim rečima) odavno odustala od bavljenja engleskim jezikom kao sredstvom od koga bi živela, i da veoma lepo zarađuje na mestu saradnika u HR sektoru, da je stekla reputaciju i “napravila ime” u ovoj oblasti, smatra da je van racionalnog i logičnog ponašanja odbaciti sve to i početi iz početka nešto samo zato što je to nekada
volela i sanjala da se time bavi.
Kao što vidimo u ovom primeru, osoba je iz ljubavi upisala engleski jezik (s obzirom da je taj jezik bio njena strast), završila studije, i bi13 HR je skraćenica od engleskog izraza “human resources” što u prevodu znači ljudski resursi, što je u suštni kadrovska služba se nekim dodatnim funkcijama i ovlašćenjima
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la inspirisana da traži način da se bavi onim što voli. Vremenom, usled izostanka uspeha u njenoj inspirativnoj potrazi, njena inspiracja se pretvorila u motivaciju, odnosno iz ljubavi prema jeziku se transformisala u racionalnu potrebu da obezbedi sebi sredstva za život i napredovanje baziranu
na egzistencijalnom strahu, što je realizovala kroz prihvatanje zaposlenja
u sektoru ljudskih resursa. Vremenom navedena motivacija je postala njen
glavni pokretač za razvoj i napredovanje na ovom radnom mestu, što ju je
dovelo do pozicije visoko stručne osobe u ovoj oblasti delovanja.
Zaključak
Iz svega gore iznetog vidimo da linearnost u posmatranju i proučavanju, u zastupanju stava da motivacija dolazi isključivo iz straha, dok inspiracija dolazi isključivo iz ljubavi, teško da je održiva i utemeljena u subjektivnoj praksi i realnosti svakodnevnog života velikog broja ljudi.
Bilo kakva isključivost I/ili linearnost po ovom pitanju teško da može da podnese dublju analizu i logičko rasvetljavanje uz objektivno distancirano sagledavanje.
Fleksibilnost u praćenju, i otvorenost uma u sagledavanju suptilnih
znakova i naznaka na koje nailazimo pri proučavanju i sagledavanju svakodnevnih primera iz života ljudi su pre po našem mišljenju metodološki
pristupi koji daju bližu, objektivniju sliku po pitanju motivacije i inspiracije, i ljubavi i straha kao njihovih izvora
Kada su u pitanju motivacija i inspiracija za delovanje na strani rezultata odnosno posledica, i njihova povezanost sa strahom i ljubavlju na strani temelja, odnosno uzroka na kome se baziraju, pre možemo reći da su tu
moguće i paralelne i ukrštene veze između navedenih, uz prisustvo (kako
smo videli iz primera koje smo razmatrali) i mogučih raznih faznih transformacija (kao na primer: iz straha u motivaciju, pa u inspiraciju ili iz ljubavi u inspiraciju pa u čistu motivaciju)
Ili kako to mudri ljudi često kažu: „Sve je moguće na svetu ovom“
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LOVE AND FEAR AS A SOURCE OF
MOTIVATION AND INSPIRATION
Summary
In this paper, we will deal with motivation and inspiration as the basic driving factor for any action. During the work, we will show what can be, ie what are the possible
sources of motivation and inspiration, and continuing on that path, we will move towards
the starting point, the source of inspiration and motivation. can be reduced to two basic
sources: fear and love.
The conclusions we come to in this paper are the result of personal work, reflection
and experience of the author, and his work with people
The examples given in this paper are the result of practice in working with people,
and the study of the author
Keywords: motivation, love, fear, family, work, relationships
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Dragana Ćorić 1

LJUBAV I STRAH
KAO MATERIJALNI IZVORI PRAVA
Rezime
U radu se razmatra pitanje da li dve bazične emocije, kao što su strah i ljubav, mogu biti uzete kao izričiti materijalni izvori prava - razlozi nastanka prava uopšte. Sledeći
misao da ljudi sve što čine, čine zbog postojanja straha od nečega ili nekoga, ili zbog ljubavi prema nečemu ili nekome, autorka naglas razmišlja o tome koliko su obe emocije utkane u suštinu prava, posebno domaćeg, iako pravo svojom sadržinom stalno potencira
objektivnost i zabranjuje osećanjima ulazak u ovu sferu društvenog života.
Ključne reči: ljubav, strah, pravo, materijalni izvor

Pojam materijalnog izvora prava
Pravo je sredstvo regulisanja društvenih odnosa. Pravo se bavi već
postojećim odnosima u društvu i stvara pravila ponašanja u tim odnosima
za ubuduće. Istovremeno, pravo predviđa, na osnovu poznavanja trenutne
društvene dinamike, kakvi sve odnosi još mogu nastati na osnovu već postojećih, i njih na isti način reguliše. Stvaranje pravila ponašanja, uobličavanje prava i obaveza ljudi u određenim odnosima nije uopšte jednostavno, iako deluje da je tako. Postoji izvesna mera opreza koja se preporučuje
prilikom stvaranja pravila ponašanja u društvu, a koja se odnosi na jezičku ispravnost tih izraza, na jezičku razumljivost sadržine pravila i podsticaj ljudima da u budućnosti poštuju ta pravila. Oprez je ovde korektiv svega onoga što bismo u svakodnevnom govoru saopštili nekoj drugoj osobi,
a u obliku pravnih normi je svedeno na puki jezički izraz, lišen svih onih
gestova, mimike lica i drugih propratnih radnji kojima pratimo naš govor u
stvarnosti i činimo izrečeno razumljivijim. Pravo u pisanom obliku je lišeno tih pomoćnih sredstava i oslanja se jedino na ono što je napisano u nekom pravnom tekstu, potpuno bezličnim i neemotivnim jezikom. Bez mogućnosti daljeg objašnjavanja, pravo zahteva svoju primenu i izričito po1 Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet; psihoterapeut u edukaciji, pod supervizijom,
d.coric@pf.uns.ac.rs
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koravanje svojoj sadržini svih onih na koje se ono svojom sadržinom i odnosi.
Ali, kako pravo nastaje?
Već smo napomenuli – iz potrebe da se regulišu određeni postojeći ili
mogući, budući društveni odnosi. To bi bio površinski razlog nastanka prava. Pravi, dubinski razlog leži u određenim vrednostima koje neka država
i sistem utkaju u pravo, promovišući njihovu posebnu zaštitu. Te vrednosti
su razlozi nečijeg postojanja, razlozi zbog kojih su ljudi spremni da učine
i nemoguće, države da pokrenu ratove ili da se, figurativno rečeno, pomeraju planine. Vrednosti koje prava uglavnom prepoznaju su sloboda, mir,
red, dostojanstvo, život, bezbednost..., pri čemu svaka od ovih vrednosti
stvara dalje neke druge specifičnije vrednosti. Tako se vrednost bezbednosti dalje grana u bezbednost dece, bezbednost starijih lica, bezbednost države (odnosno suverenost države i njena samostalnost u odnosu na mišljenja drugih država), itd. Svaka od ovih podvrednosti je jednako važna kao
i generalna, osnovna vrednost bezbednosti, i svaka dobija jednak nivo zaštite. Vrednosti su etički razlozi nastanka prava, i neretko su „jači“ od svih
ostalih razloga. Vrednostima su prožeti i svi drugi razlozi i okolnosti nastanka prava, jer je ponašanje u određenim situacijama inspirisano određenim uverenjem da se na određen način treba ponašati u nekoj situaciji, a
sve to, pak, izvire iz neke vrednosti, kao vrhovnog razloga.
Neki autori smatraju da se putem vrednosti „ocenjuju i projektuju
pravno relevantni odnosi“ 2, jer davanjem određenog stepena zaštite nekim
vrednostima, država pokazuje šta joj je od svih vrednosti najvažnije i čemu
će se posebno posvetiti. Dakle, iz sveukupnih društvenih odnosa koji postoje u jednoj zajednici, država uzima jedan deo tih odnosa i daje im pravni oblik i sadržinu, koje svojim autoritetom posebno zaštićuje. Ne znači da
ostale vrednosti neće uopšte biti zaštićene, niti da se njihovo zaštićivanje
neće nikada desiti, već samo da se u fokusu države, u određenim momentima njenog postojanja, nalaze neke vrednosti koje država želi posebno da
istakne ili zaštiti, jer je primećeno njihovo povređivanje.
„Pravo uvažava činjenicu da je čovek prirodno, živo biće, pa time i
poseduje određena svojstva, koja je neophodno prihvatiti. Zato su ti osnovni elementi, iz kojih izrasta struktura ljudske ličnosti neumitni činioci, koji
poseduju moć da iz njih izvire pravo. 3“ U prvom redu, čovekove prirodne
2 Vukadinović G., Avramović D.,Uvod u pravo, Novi Sad, 2014, 328.
3 Симић М. Ђорђевић С., Матић Д, Увод у право, Крагујевац, 2009, 241.
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potrebe, kao što su održavanje života i tela, kretanje, odnosi sa drugim ljudima, prvi su pokretač, odnosno materijalni izvor i razlog nastanka prava.
Dalje, kao izvori prava mogu biti određene političke i šire društvene
okolnosti. Zbog potrebe za održavanjem teritorijalnog suvereniteta i integriteta cele države, u Ustav Republike Srbije je inkoprorirana politička izjava da:
„Polazeći od državne tradicije srpskog naroda i ravnopravnosti svih
građana i etničkih zajednica u Srbiji, polazeći i od toga da je Pokrajina
Kosovo i Metohija sastavni deo teritorije Srbije, da ima položaj suštinske
autonomije u okviru suverene države Srbije i da iz takvog položaja Pokrajine Kosovo i Metohija slede ustavne obaveze svih državnih organa da zastupaju i štite državne interese Srbije na Kosovu i Metohiji u svim unutrašnjim i spoljnim političkim odnosima 4“
Čime je iskazano državno jedinstvo i podrška građanima nastanjenim
na Kosovu i Metohiji.
Političke izjave o vrsti oblika vladavine (republikanski tip 5), državnom uređenju (unitarni tip 6), važenju principa podele vlasti (na zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast 7), kao i vrsti političkog režima (demokratski
tip 8) su takođe navedene u Ustavu, i materijalni su izvor, odnosno razlog
nastanka određenih pravnih normi unutar ovog akta. Tako su svi članovi
Ustava počev od čl.1 do čl. 81 direktno proistekli iz opredeljenosti države
za demokratski tip političkog režima i sadržina ovog dela ustava je u potpunosti u skladu sa teorijski strukturisanom demokratijom; deo ustava od
čl-98 do čl.176 se bavi principom podele vlasti, izborima, i drugim posredno važnim segmentima same demokratije. Ustav je najviši pravni i politički akt jedne države, zbog toga se i navedene političke izjave i opredeljenost za funkcionisanje unutar određenom državnopravnog sistema i smatraju materijalnim izvorom prava.
Na regulaciju nekih političkih pojava mogu uticati i socijalna ili druga
revolucija odnosa u društvu i državi. To je slučaj sa prvim tzv. građanskim
ustavima, donošenim sukcesivno u talasu nakon građanskih revolucija od
kraja 18 veka u celoj Evropi, kojima je zamenjivan oblik apsolutne monarhijske vladavine. Političke promene su, dakle, inicirale i promenu prava,
4
5
6
7
8

Preambula Ustava Republike Srbije, „Sl. glasnik RS“, br. 98/2006.
Čl. 1 Ustava RS.
Čl. 4 i čl. 7 Ustava RS.
Čl. 4 st. 2 Ustava RS.
Čl. 1-3 Ustava RS.

372

Dragana Ćorić

budući da je prethodno pravo u novim uslovima i okolnostima bilo neodrživo. Država, pravo i društvo su neraskidivo povezani povratnim spregama uticaja jedni na druge i zbog toga se sve promene u jednom segmentu
nužno ocrtavaju i u druga dva 9.
Sloboda, shvaćena kao jedna od najznačajnijih potreba današnjeg savremenog čoveka bila je osnov za skoro trećinu članova unutar Ustava (direktno se time bave članovi od 18 do 81, a indirektno barem još 20-ak članova unutar ovog akta, koji se bave različitim pojavnim oblicima slobode
i drugih prava koja ljudi imaju i čija zaštita se garantuje. Sve pravne vrednosti imaju ulogu korektiva stvarnosti prema zamišljenom idelanom svetu
koji se kreira pomoću prava.
Iz svega navedenog sledi da je materijalni izvor prava neka društvena činjenica, društveni 10 ili vrednosni konflikt ili (obična) situacija iz koje izvire, odnosno nastaje razlog nastanka prava. Zbog postojanja materijalnih izvora, pravo je takvo kakvo jeste. Materijalni izvori ili razlozi stvaraju formalno pravo, u prvom redu opšte pravne akte u kojima i nalazimo
sadržinu samog prava. Pravni akti „izviru“ iz materijalnih izvora, odnosno
vrednosti i okolnosti u kojima se te vrednosti ostvaruju ili ugrožavaju, kao
reka iz svog izvorišta, i kreiraju svet kakav bi trebao da bude, u ravnoteži
kakva je zamišljena.
Na kraju, iako pravo nastaje zbog određenih razloga koji postoje van
njegove sadržine i forme, možemo i samo pravo posmatrati takođe kao
materijalni izvor samog sebe. Kao u Beskrajnoj priči Mihaela Endea, pravo je istovremeno rezultat i inspiracija za nastanak samog sebe.
Strah kao lajtmotiv generalne i specijalne prevencije
Strah je emocija koju osećamo u nekim neočekivanim okolnostima,
koje su nastupile van naše kontrole, ili nam je situacija potpuno nepoznata. Po definiciji, „strahovi su grupa osećanja za koje je karakteristično da
ih subjekt oseća kada procenjuje da je ugrožena neka njegova vrednost, a
da on ne bi mogao da se adekvatno suprotstavi objektu ili situaciji koja ga
ugrožava“ 11.
9 Kulić Ž, Kulić M., Uvod u pravo, Brčko, 2015, 14-18.
10 Društveni sukobi se mogu klasifikovati prema: broju lica koja u njima učestvuju ( pojedinačni i grupni), mogućnosti njihovog rešavanja( pomirljivi i nepomirljivi), osnovu svog nastanaka) nacionalni, verski, klasni itd ). Kulić Ž, Kulić M., 24-30.
11 Z.Milivojević, Emocije,Prometej, Novi Sad, 2000,230.
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Iako se generalno smatraju negativnim, odnosno neprijatnim osećanjem, strahovi mogu biti zapravo korisni, jer usmeravaju subjekta da u
određenim situacijama, za koje se nije uopšte pripremio (jer nije ni pomislio da su moguće 12) ili se nije dovoljno pripremio, razmišlja na drugačiji način i pronalazi nova rešenja. Bez straha, nikada ne bismo, možda, razmišljali o novom ili drugačijem svom ponašanju, o promeni nekih svojih
navika, i slično. Ili kako Milivojević navodi: „Osećanje straha je povezano sa instinktom samoodržanja i preživljavanja, što se kristalizuje u ljudskoj potrebi za angažovanjem u onim ponašanjima koja će doneti oslobođenje od straha, sigurnost i zaštićenost.“ Situacija u kojoj je subjekat
osetio neku vrstu straha deluje otrežnjujuće po njega, jer će najverovatnije učiniti sve što je u njegovoj moći da se ne bi našao u istoj ili sličnoj situaciji i da ne bi ponovio proživljavanje straha, sa svim posledicama koje
proističu iz tog procesa.
Uzroci strahova mogu biti različiti. Kod nekih ljudi je u pitanju naučeno i preuzeto ponašanje od značajnih drugih 13 (neretko roditelj „prenese“ svoj strah detetu, ili neko iz detetove najbliže okoline). Kod nekih je
strah proistekao iz generalizovanog lošeg iskustva – jedna situacija u kojoj
je subjekat osetio strah ga navodi da stvori odbranu od budućih sličnih situacija stvaranjem straha od nečega i tako se trajno zaštiti.
U proceni vrste straha i njegovog intenziteta se koristi tzv. kognitivna trijada straha. Tako se smatra da će subjekat osetiti strah kada proceni:
– da njega ili neku njegovu vrednost ugrožava objekt ili situacija;
– da se objektivno ne može suprostaviti sili koja ga ugrožava;
– da može pobeći od izvora ugrožavanja.
Tako, „subjekt oseća strah kada procenjuje da je ugrožena neka njegova vrednost, da se ne može suprotstaviti ugrožavajućoj sili, ali da bi mogao da se ukloni iz takve situacije. Subjekt oseća paniku kada procenjuje
da je ugrožena neka njegova vrednost, da se ne može suprotstaviti ugrožavajućoj sili i da ne zna da li bi mogao da se ukloni iz takve situacije. Subjekt oseća užas kada procenjuje da je ugrožena neka njegova vrednost,
da se ne može suprotstaviti ugrožavajućoj sili i da nema izlaza iz takve situacije“ 14.
12 Carleton. R.N., Fear of the unknown: One fear to rule them all?, Journal of Anxiety Disorders, Vol.41, June 2016, 5-21.
13 Više o ovome u radu: Olsson, A.; Phelps, E.A. (2007). „Social learning of fear“. Nature
Neuroscience. 10 (9): 1095–1102.
14 Ibid.
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Strah se, hteli mi to ili ne, nalazi u osnovi prava. Samo u zavisnosti
od prethodnog iskustva svakog adresata, strah može dobiti oblik panike ili
užasa, kako su opisani u prethodnom pasusu.
Pravna norma, osnovni atom prava, sastoji se od dva alternativna načina ponašanja: dispozicije i sankcije. Dispozicija je primarno pravilo ponašanja, koje nam daje zapovest, naredbu, zabranu ili ovlašćenje da nešto
radimo ili ne radimo. Sankcija je sekundarno pravilo ponašanja 15, koje se
aktivira tek ako nismo poštovali navedeno i traženo od nas u dispoziciji.
Dakle osnova prava počiva, na izvestan način, na strahu od primene sankcije, odnosno odgovarajuće kazne ili oduzimanja nekog dobra ili gubitka
neke slobode. Obezbeđivanje poslušnosti adresata na ovaj način naziva se
heteronomna primena prava, jer proističe iz straha od primene sekundarnog, alterantivnog ponašanja unutar pravne norme. Nasuprot tome, imamo i autonomnu primenu prava, koja podrazumeva postovanje primarnog
pravila ponašanja, tj. dispozicije, zbog uverenosti da se u određenoj situaciji, baš tako kako je opisano, treba/mora ponašati. Dobrovoljna primena prava je, čini se, sve ređa u savremenom svetu, već je u prednosti strahom izazvano izbegavanje primene kazne zbog nepoštovanja nekog pravila ponašanja.
Prva asocijacija na pomen pojma „kazna“ jesu novčana i zatvorska
kazna, koje prema shvatanju javnosti jesu i najčešće sankcije koje pogađaju prekršioce pravila ponašanja. Ono što nije jasno odmah, jeste da postoje
i brojne druge sankcije, koje nisu izričito navedene kao kazne, ali se mogu smatrati kaznama. Razvod braka, iako je poželjna posledica proistekla
iz situacije nemogućnosti zajednčkog normalnog života, ipak je posredno
sankcija za brak, kao društvenu vrednost. Ovde se „kažnjavaju“ supružnici jer ili nisu istrajali u naporima da tu zajednicu učine održivom i dobrom
po njih i potomstvo, ili su napori bili veći na jednoj strani, bez adekvatnog odgovora druge strane u ovom odnosu. Moguće je da će u onim sistemima gde je dominantnan patrijarhalni društveni narativ i ostanak u braku po svaku cenu, supružnici i učiniti mnoge napore da u takvoj zajednici ostanu 16, bojeći se društvene stigmatizacije koja prati razvedene parove,
posebno razvedene žene.
15 Vukadinović G., Avramović D. , 204.
16 To mogu biti posebna porodična savetovanja supružnika sa stručnjacima van njihove zajednice, uključivanje njihove šire zajednice u traženje pomoći i podrške za opstanak braka, a može
biti i unutrašnja odluka jednog ili oboje supružnika da silom ostaju u toj zajednici, upravo iz bojazni stigme koja ih može pratiti do kraja života.
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Svaka kazna ima svoju generalnu i specijalnu preventivnu funkciju.
Generalna preventivna funkcija podrazumeva stvaranje osećaja straha kod
drugih, potencijalnih prekršioca tog pravila ponašanja, stvarnjem izvesnosti da će, ako prekrše pravilo, na isti ili sličan način biti kažnjeni. Kažnjavanje stvara jednu vrstu stigmatizacije u društvu i dovodi i do delimičnog ili
potpunog izopštavanja kažnjenog pojedinca iz redovnih tokova unutar zajednice u kojoj živi. Strah se pojačava, ili bi barem trebao, sa povišavanjem
iznosa novčane kazne ili postrožavanjem dužine trajanja zatvorske kazne.
Što se specijalno preventivnog uticaja tiče, on se vrši samo i isključivo prema trenutnom prekršiocu nekog pravila. Izazivanjem straha od primene kazne kod određenog pojedinca, „udara“ se na njegov celokupan sistem i okruženje, saopštava mu se da će deo svojih dobara ili sva dobra
izgubiti na određeni način i u određenom vremenskom periodu ili trajno.
Kada prođe period kazne, strah, praćen možda ljutnjom, besom, razočarenjem ili gađenjem, ostaje i dalje prisutan kod pojedinca i kazna vrši svoju
funkciju prevencije na njega i dalje, jer ga podseća na vreme provedeno u
okruženju koje nije njemu svojstveno i odgovarajuće, sa ljudima koje ne
poznaje i koji su neprijateljski nastrojeni prema njemu i stvara novu želju
da se nikada tamo ne vrati.
Sa druge strane, postoji i strah od viktimizacije 17, odnosno stavljanja u poziciju žrtve ili onog nad kime se vrši neki prekršaj ili krivično delo. Ovo je specifična vrsta straha, koja se ne direktno putem prava, već više putem uticaja medija, usađuje u osobu i navodi je da izbegava „rizične
situacije“ zbog kojih bi mogla postati žrtva. Novija stanovišta, ipak trvde
da je odgovornost za prekršaj samo i isključivo na počiniocu, a ne na potencijalnoj žrtvi.
S tim u vezi, možemo smatrati emociju straha ne kao direktni materijalni izvor prava i nastanak celokupnog prava, već kao materijalni izvor
prava u delu koji se odnosi na sankcije. Svaka je njegova funkcija je da
svojim aktiviranjem uspostavi zaista poremećenu ravnotežu u društvu ili
da singalizira da će do tog poremećaja ravnoteže doći.
Nažalost, kod nekih vrsta počinalaca, ni izazivanje emocije straha nije
dovoljno da ih spreči da ne počine neko delo svojom voljom, ili da ih podstaknu da spreče koliko je u njihovoj moći, stvaranje okolnosti koje će dovesti do njihovog kažnjavanja.
17 Warr, M., & Stafford, M. (1983). Fear of victimization: A look at the proximate causes.
Social Forces, 61(4), 1033–1043.
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Teoretičari krivičnog prava u prvi plan ponekad stavljanju svrhu kažnjavanja, tj da li je jednako važno sprečiti samog tog počinioca da ponovi taj prekršaj ili počini neki drugi, ili je važnije vršiti jednak uticaj na sve.
Ako se kažnjavanje (u ovom smislu mislimo na izricanje težih krivičnih
sankcija kao što su visoke novčane kazne ili zatvroske kazne), prihvati kao
jedini način uvtrđivanja i obezbedjivanja vrednosti bezbednosti ljudi u jednoj državi, onda nam izazivanje emocije straha predstavlja ne izvor materijalnog prava, već sredstvo za ostaviravanje vrednosti bezbednosti, koja
jeste originalni materijalni izvor prava.
Iako je za preventivno dejstvo krivičnog prava njegova ključna primena, to ne znači da je opravdano težiti tome da se primeni krivična sankcija na svakoga ko je učinio (bilo koje) krivično delo. Dovoljno je da se to
čini u meri koja pretnju kaznom čini ozbiljnom. Štaviše, preterana primena krivičnog prava s jedne strane ne doprinosi prevenciji, a s druge strane
predstavlja preveliki teret za bilo koje društvo. 18
Sa nastankom države nastalo je i pravo kao instrument za zaštitu države i njenih interesa. Pravo daje državi različita ovlašćenja, pa i ovlašćenje da primeni kazne protiv počinioca krivičnih dela, odnosno da sve ljude
zastrašuje mogućom primenom krivičnih sankcija. Strah je ovde osnov uspostavljnja poslušnosti prema državi i njenim zapovestima, kada se na njih
nepristaje dobrovoljno. Zbog toga strah i jeste materijalni izvor prava.
Može li ljubav biti materijalni izvor prava?
Ljubav je jedna od najčešće korišćenih i čini se, najčešće zloupotrebljenih reči. Zaklinjenjem u osećaj ljubavi, pokretane su promene i revolucije, menjani državni sistemi, ali i uništavani i ubijani neistomišljenici.
U zavisnosti od toga šta je neko shvatio kao suštinu ljubavi i kao ponašanja kojima se iskazuje ljubav, razlikuju se različiti oblici ljubavi: fizička/
duhovna/intelektualna 19; legalna/nelegalna; morama/nemoralna; dopuštena/nedopuštena, itd. Međutim, ljubav objektivno definišemo kao „prijatno
osećanje koje subjekt oseća prema onom objektu koji doživljava izuzetno
vrednim i koji smatra sastavnim delom svoga intimnog sveta“ 20. Ključno
18 Stojanović, Z.,Preventivna funkcija krivičnog prava, CRIMEN (II) 1/2011 , 3–25
19 Moseley, A. , Philosophy of Love, tekst dostupan na : https://iep.utm.edu/love/, pristup
sajtu: april 2021.
20 Milivojević, 385.
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je kod buđenja ovog osećanja da postoji izuzetno vrednovanje i pridavanje značaja nekoj osobi, stvari, odnosu, ili uverenja i da je zbog toga neki subjekat spreman i sposoban da se ponaša na određeni način, kakav nikada ranije nije.
Ljubav nikako nije jednostavna emocija – ona je mozaik različitih
osećanja, odnosno ponašanja i odnosa. Povezana je sa prvenstveno prijatnim osećajima koje sama izaziva, ali i sa neprijatnim, usled pojavljivanja
straha od gubitka osobe, predmeta, ili ugrožavanja odnosa ili uverenja koji
za tu osobu predstavljaju ljubav ili način izražavanja ljubavi.
Sokrat, prepričavajući svoj razgovor sa Diotimom, sveštenicom iz
Mantineje u Arkadiji, koja ga je navodno podučila ljubavnim stvarima, navodi da postoje tri vrste ljubavi. Ljudi vole dobro (da im se dešava i da oni
budu dobro) i da dobro bude zauvek njihovo. Ljubav, prema Sokratu vodi
ka beskonačnom i beskrajnom životu i trajanju i nakon fizičkog života. Prva vrsta ljubavi koju Diotimija objašnjava Sokratu je ljubav prema lepim
telima 21. Fizičko telo je lepše ukoliko više odgovara određenim proporcijama, a njegova lepota u tom slučaju se ne može odrediti materijalno. Druga vrsta ljubavi je ljubav prema lepoti duše 22. Lepa duša je „jača“ i važnija od lepote tela; svojom snagom i važnošću može da zaseni svako lepo i
proporcionalno telo. Sokrat tvrdi da dušu lepom čine vrline, njihovo stalno
učenje i usavršavanje. Spram tog stalnog unutrašnjeg usavršavanja i balansa unutrašnjeg moralnog kompasa, svaka druga lepota mora biti zasenjena.
Ipak, treća vrsta ljubavi nadvisuje prethodne dve. To je ljubav prema
mudrosti, za koju je prethodno potrebno imati i razvijenu i lepu dušu. Mudrost nastaje iz ljubavi i posvećenosti i učenju pesništva, umetnosti, nauke,
i drugim vrstama saznanja i praktičnih saznanja. Svaka od navedenih vrsta
saznanja je zapravo zaseban svet večnih i nepromenljivih ideja. Svako ko
se tome posveti, kaže Diotimeja, a prenosi Sokrat, spoznaće „nešto što je,
prvo, večno i što ne postaje, niti propada, što se ne množi, niti nestaje; zatim, što nije s jedne strane lepo, a s druge ružno; ni danas lepo, a sutra nije;
ni prema ovom lepo, a prema onom ružno; ni ovde lepo, a tamo ružno, kao
da je samo za jedne lepo, a za druge ružno. Još nešto: neće mu se ta lepota pokazati kao kakvo lice, ni kao ruke, ni kao išta drugo što pripada telu;
a ni kao kakav govor, ni kao kakvo znanje; a ni kao nešto što je sadržano
21 Platon, Gozba, Dereta, prevod: M.Đurić, 2015, 210 c, 61.
22 Ibid.
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u nečemu drugom, bilo to u živom biću, ili u zemlji, ili na nebu, nego kao
nešto što je samo po sebi i sa sobom jednovrsno i večno.“ 23
Neki autori smatraju da „filozofija ne voli ljubav jer je ona podseća
na njeno poreklo i njeno dostojanstvo, njenu nemoć i njihov razvod. Kad
je otvoreno ne mrzi, ona o ljubavi ćuti“ 24. Možda filozofi ne vole ljubav,
ali rado pišu o njoj 25, ne prestajući da dovode u pitanje njenu opravdanost,
njeno postojanje uopšte, i njene različite oblike.
U kontekstu stvaranja prava, čini se da ljubav ne može ići samostalno,
već jedino zajedno sa izuzetno jakom emocijom straha. Roditelj, primera
radi, oseća izuzetnu ljubav prema svom detetu i istovremeno zbog straha
da se detetu nešto loše ne dogodi i na svaku naznaku napada ili ugrožavanja deteta ili njegovih prava će reagovati na određeni način. Zbog toga su,
poslednjih godina udruženja roditelja ili roditelji samostalno postali značajan faktor u procesu stvaranja prava koji se odnosi na decu i njihovu bezbednost i obrazovanje. Ljubav koju osećaju prema deci i iz toga proishodeća briga za njih, njihov život, obrazovanje, bezbednost, budućnost uopšte, kombinovana realnim ili irealnim strahom za stvaranje fer uslova za
dečije napredovanje i život, iznedrili su neke od najsnažnijih promena u
domaćem pravu.
Možemo zaključiti da emocija ljubavi posredno jeste materijalni
izvor prava, jer je pokretač određenih uverenja, vrednosti i ponašanja u
ljudima, koji ih inspirišu da čine promene i stvaraju pravni sistem boljim
nego što jeste.
Zaključne napomene
Postojanje prava i njegov značaj su dvosmerni u odnosu na društvo
na koje se odnosi. Pravo reguliše već postojeće odnose i predviđa neke odnose koji tek mogu, u nekoj bliskoj budućnosti, nastati, i stvara pravila za
njihov nastanak i postojanje. Sa druge strane, društvo sugeriše pravu kada
i kakve promene treba da izvrši u svojoj strukturi i tako promeni i struk23 Ibid, 211 c.
24 Marion,Ž.M., Erotski fenomen, Akademska knjiga, Novi Sad, 2015. 12.
25 Primera radi, u najcenjenijoj elektronskoj enciklopediji filozofije, ne postoji odrednica,
odnosno tekst napisan o strahu, ali zato postoji o ljubavi: Bennett,H., Love, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.), dostupno na: https://plato.stanford.
edu/archives/fall2017/entries/love, pristup : april 2021. godine.
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turu i odnose unutar društva, jer društvo to samostalno ponekad ne može
da uradi.
U radu smo prikazali kako strah i ljubav, kao dve bazične emocije mogu biti i jesu materijalni izvor prava, odnosno razlozi nastanka prava. Smanjivanje straha kao izvora i pretnje adresatima je ključno u prihvatanju prava i povećanju njegovog legitimiteta. Sa druge strane, svet i „nova normalnost“ u kojoj se zbog pandemije korona virusa nalazimo duže od godinu
dana, nalaže veće i dublje posvećivanje ljubavi i njenom implementiranju
u sopstvene živote, više nego ikada, čak i bez pomoći prava.
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LOVE AND FEAR
AS MATERIAL SOURCES OF LAW
Summary
The paper discusses the question of whether two basic emotions, such as fear and
love, can be taken as explicit material sources of law - the reasons for the creating law in
general. Following the idea that people do everything they do because of fear of something or someone, or because of love for something or someone, the author thinks aloud
about how much both emotions are woven into the essence of law, especially domestic,
although law constantly emphasizes objectivity and forbids feelings to enter this sphere
of social life.
Keywords: love, fear, law, material source of law
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Резиме
Чланак,,Вештачење и тумачење страха“ је у правом смислу речи интердисциплинарни приступ поимању страха у нашој свакодневици. У овом чланку, тројица аутора, са становишта дугогодишње праксе судског вештака - неуропсихијатра, дипломираног правника и психолога - почетника, тумаче страх као свеприсутну компоненту нашег бивствовања. Страх као такав био је присутан у људским
друштвима од најстаријих заједница, па све до данас, када би се могло рећи да је,
у времену пандемије, као глобални појам, добио нови замах. Аутори у овом чланку
се баве, сваки у домену своје струке и интересовања, страхом као извесном повезницом између три важна чиниоца сваког друштва. Оне су оличене у тежњи да се
формални међуљудски односи кодификују, односно да се сама заједница уреди, што
је (један од) задатак - права, да чланови те заједнице буду здрави и отпорни, са тежњом да таква буде и заједница, што је (један од) задатак – медицине, као и да
се усагласи групна динамика, динамика заједнице са динамиком појединца, односно
да се нађе извесни консензус у афективним и емоционалним везама које појединац
прави у односу на друге чланове заједнице, на микро или макро плану, што је (један
од) задатак – психологије. Страх, иако колоквијално посматран као једна, по неким
ставовима условна, по неким безусловна емоција или пак реакција је и у праву, медицини и психологији предмет изучавања, чији се резултати свакодневно примењују. Страх као предмет судско – медицинског вештачења у неким случајевима може
бити,,крунско“ доказно средство, које ће у великој мери утицати на судбину појединца, а следствено томе и његов однос према заједници, као и улогу у њој.
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ност вештака, а затим и активност органа поступка и странака, која је
нужна и последица је делатности вештака.“4
Вештачење представља утврђивање спорних, релевантних чињеница у поступку, које чине садржину правне ствари, а које при томе
нису правног караткера, као и давање налаза и мишљења од стране
лица које располаже потребним стручним знањем и вештинама – експерт из одговарајуће стручне области, које је начелно процесно незаинтересовано.5 У овом уводном делу је важно додати и да се психијатријско вештачење, осим на странкама у поступку, може одредити и у
односу на сведока у поступку, уколико се појави сумња у његову споспобност да пренесе своја сазнања и опажања. У пракси се зна појавити случај и да сведок дође да да исказ у алкохолисаном стању или
под дејством психоактивних супстанци.
Према одредби члана 259 Закона о парничном поступку, суд ће
извести доказ вештачењем, ако се ради о утврђивању или разјашњењу неке чињенице, за шта је потребно стручно знање којим суд не
располаже.6 Вештачење, по правилу, врши један вештак. Вештак је
особа која пред судом даје исказ заснован на професионалном знању
и искуству, у коме износи своја запажања у виду налаза и мишљења о
чињеницама које могу бити релевантне за предметни поступак.7 Само
по себи образовање вештака, његова стручна одн. техничка усавршеност, вештине, познавање и примена правила научне области из које
се ангажује да испита објекте вештачења, неке су од својеврсних компоненти кредибилитета учешћа вештака у поступку. Вештаци медицинске струке могу бити и лекари опште праксе, али су то по правилу лекари - специјалисти.8
У овом делу рада као свој циљ, аутор (овог дела) је узео да поближе појасни вештачење неимовинске штете, где су вештачење бола и страха, као и умањења општих животних активности (у даљем
4 Ђурђић, В., (2014). Кривично процесно право - општи део, Центар за публикације
Правног факултета Универзитета у Нишу, Ниш, стр. 300
5 Шкулић, М., (2013). Кривично процесно право, Правни факултет Универзитета у
Београду, Београд, стр. 251.
6 Закон о парничном поступку, Сл. гласник РС, бр. 72/2011, 49/2013, 74/2013 и 55/2014
7 Trgovčević Prokić, M., (2002). Expertise in non-contentious procedure in: Expertise problems in criminal, civil and non-contentious proceedings, ed. Nebojša Šarkić, Glosarijum, Belgrade,
стр. 17.
8 Јовановић, М, Медаревић, А., (2016). Третман судскомедицинског вештачења у суду,
Acta Ophthalmologica, вол. 42, бр. 2, Удружење офтамолога Србије, Београд, стр. 21
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тексту ОЖА, прим. аут.) чести предмети вештачења. Аутор се задржава на вештачењу претрпљеног страха као основа за вештачење неимовинске штете. За потребе тог вештачења обично се врши разграничење страха и то на тзв. страх у ужем смислу или примарни страх
и тзв. страх у ширем смислу или секундарни страх. При том се под
примарним страхом подразумева релативно кратко и снажно емоционално стање у моменту уочавања претње за живот и угроженост телесног интегритета за време самог повређивања, уколико до истог дође
и краће време иза самог догађаја. То је непријатно емоционално стање услед осећаја угрожености које је праћено одређеним телесним
појавама, тако да се може уочити посматрањем са стране. Страх у
ширем смислу, тзв. секундарни страх наступа и јавља се као последица нанете или задобијене физичке повреде и представља комплексно стање које описујемо као трајније стање осећања одн. расположења, а испољава се кроз забринутост, стрепњу, зебњу од самог лечења
и последица нанетих повреда. Страх је често помешан са физичким
болом и страх се ретко јавља у чистом облику лишен примеса других
афеката. Реакција страха је урођена, генетски програмирана, реакција
на претеће и болне стимулусе. Уколико се при тој претњи не деси повређивање, већ све прође само као психичка потрешеност у виду препасти, ужаса, дистреса, трпи се само примарни страх који представља психичку повреду и емоционални корелат стреса, али ако је неко претрпео и друге повреде чим престане првобитна опасност, одн.
опасност од даљег повређивања, престаје примарни страх и наступа
стање трпљења, тзв. секундарног страха, који је везан за претрпљену
повреду и неизвесности око последица повређивања и исхода лечења.
За разлику од примарног страха који траје од неколико секунди до неколико минута, секундарни страх траје дуже времена, више сати, дана, месеци, па и дуже.
Страх као нематеријална штета у судској пракси вештачи се у вези саобраћајних удеса, код физичких сукоба, приликом повреда на раду, у спорту, а у последње време све су чешћи захтеви за одштету за
претрпљени страх код повреда изазваних нападима и угризима паса.
У процесу психијатријске процене интезитета претрпљеног примарног страха, оцењују се околности (сада наводимо пример угриза пса),
под којима је дошло до напада и угриза од стране пса, као и процене
колика је реална била та опасност и процене тежине телесне повре-
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де. Наравно, мора се имати у виду да, што је и у пракси вештачења
евидентно, су чак и пси мање величине, у које спадају бројне пасмине ситних,,,кућних“ паса, који су сада актуелнији него икад као кућни љубимци, нанели повреде које су по опсегу релативно мале, али
по локализацији такве да су иза себе оставили функционалне поремећаје, као и теже облике наружености. Ту спадају угризи деце у пределу лица, са повредама очних капака, повредама ушних шкољки, усни,
повредама прстију, тако да су за последице поред заостале наружености имале и трпљење снажног и примарног и секундарног страха. Постоје многи примери из праксе и обратне ситуације, где су пси већих
димензија, одн. пасмина, при нападу наносили повреде у виду огреботина са очњацима по доњим екстремитетима или мањим угризима
и у тим ситуацијама, иако је примарни страх због изненадности, осећаја релативне беспомоћности и услед разјареног изгледа животиње
при нападу, био чак и јаког интезитета, али саме повреде спадају у категорију лаких телесних повреда и сходно томе и позитиван исход лечења је извеснији. Стога је и трпљење секундарног страха у тим случајевима средњег до лаког интезитета и краћег трајања и обично без
трајних последица. Примарни страх може и да се,,заврши“ само на
томе да особа уочи опасност и осети снажни страх. Ово горенаведено
јесу између осталог и критеријуми за процену интезитета, јачине или
испољености страха, примарног и секундарног или само примарног.9
Наводећи пример угриза пса закључујемо да је један од критеријума за процену примарног и секундарног страха везан за изглед и величину саме животиње која прети, напада и повређује, тј. наноси повреду оштећеном лицу. При том, се оцењује да ли је пас у слободном
простору, на улици, да ли има изглед негованог или пса луталице – напуштеног, да ли је пас сам или је у чопору паса, да ли је пре него што
је напао и повредио оштећеног упућивао понашањем да има намеру
да нападне лајањем, режањем, залетањем и др. односно да ли је одавао такво стање - спремности за напад.
Насупрот томе, поставља се питање да ли је до повређивања дошло без претходног уочавања и постојања претње, тј. да ли је до повређивања дошло,,изненада – мучки“. Оцењују се и друге околности,
као што су присуство у близини других особа, које би могле помоћи,
9 Јовановић, А (2011). Претрљени и будући страх, Судскомедицинско вештачење нематеријалне штете, Службени гласник, Правни факултет Унион, стр. 125 - 135
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доба дана, да ли је локација у насељеном месту или ван насеља. Даљи елеменат од значаја за оцену интезитета и дужине трајања страха,
јер суд се не сматра компетентним, односно не располаже знањима да
самостално врши оцену интезитета и дужине трајања претрпљеног
страха као и квалификације и последица задобијене повреде, настале
угризом пса. Из тог разлога тражи вештачење страха од стране психијатра, а повреде од стране трауматолога.
Локализација и тежина повреде, затим сложеност (потреба оперативног лечења, корективних захвата и др.) и трајање дужине лечења, односно – да ли су постојале компликације током лечења (инфекције) су елементи на основу којих се оцењује интезитет секундарног
страха и дужина трајања истог и евенуталне трајне последице претрпљеног страха. У посебне околности случаја води се рачуна о доби оштећеног лица, посебно имајући у виду дечији узраст и људе старије доби. Односно, уважавајући посебност дечијег узраста и старијих добних група, као и ценећи индивидуалне специфичности сваке
вештачене особе. Од значаја је и чињеница да ли су особе већ имале
сличне ситуације, напада и повређивања угризом паса.
У практичном смислу речи, у случајевима напада, односно угриза пса, где вештак психијатар и вештак трауматолог вештаче исти
случај, суд захтева од вештака трауматолога да утврди узрозчно последичну везу, односно природу повреде и механизам настанка исте,
те потом вештак психијатар утврђује постојање и интезитет страха,
примарног и секундарног.
Тумачење страха у праву
Страх је према дефиницијама стручњака емоционални поремећај и доводи до психичких последица код оштећених као што су нарушени психички баланс и разне врсте траума. Када се говори о законским одредбама, обично се бол и страх слично категоризују, али зарад теме самог рада потребно је извршити диференцијацију појмова.
Стога се мора направити разлика између бола, који је пре свега телесни осећај, за разлику од страха као психичког осећаја који представља реакцију на неки догађај. Страх се прво јавља као примарни, који је тешко и непријатно осећање које постоји непосредно пре, за време и кратко време након ситуација у којима нам је угрожен живот, а
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дели се на лак, средњи, јак и веома јак.10 На другом месту, страх се јавља као секундарни и представља емоционално стање након проласка опасности по живот и најчешће постоји код тежих повреда, неопходности дужег лечења и рехабилитације.11 Уколико су и примарни и
секундарни страх последица исте штетне радње, у том случају не постоји никакав правни основ за различито поступање у датим случајевима.12 За накнаду штете у случају претрпљеног страха, мора постојати испуњен услов у виду одређеног трајања и интезитета, који је неопходан али такође мора постојати и узрочно-последична веза између штетне радње и последице.13
Као правни појам, страх је један од облика нематеријалне штете
која настаје кад је угрожено лично право појединца.14 Основни критеријум за досуђивање накнаде јесте утврђивање интензитета претрпљеног страха као и трајања као спољашњег елемента који оправдава досуђивање накнаде. Доказна средства која ће доказати постојање страха јесу најчешће вештачења или путем сведока. Накнаду штете може остварити оно лице које трпи страх због властите опасности,
али не ако је страх изазван бригом за другога, па макар то био и блиски сродник.15
Међутим, када говоримо о страху са правног аспекта постоје
одређене специфичности које се најбоље огледају у тумачењима Закона о облигационима односима, односно у његовима деловима који
се односе на ову тематику. Када говоримо о страху, говоримо пре свега о накнади нематеријалне штете. Судска пракса наилази на разне
случајеве, а између осталог дешавало се да су оштећени лица дечијег
узраста у најранијем добу.
Судски вештаци неуропсихијатријске струке стоје на становишту
да деца старости до три месеца немају развијене рецепторе за бол и
страх, те је на основу таквог владајућег става медицинске струке, суд10 Маида, Бећировић-Алић, Амела Ахматовић-Љајић, Економски изазови, Година 7,
број 13, стр. 140-152
11 . Zoran Ćirić, Sudska psihijatrija, Pravni fakulet u Nišu, Niš 2013, str. 36
12 Душко Медић, Накнада нематеријалне штете због претпрљеног страха, Годишњак
Правног факултета у Бања Луци, Бања Лука 2012, стр. 214-250
13 С. Живковић, Накнада штете – имовинске и неимовинске са примерима тужби и
судском праксом, Друго измењено и допуњено издање, Београд 1972, стр. 65
14 Abedin Bikić, Naknada štete. Sarajevo 2010, str. 22
15 Tomislav Krsmanović, Aktuelna sudska praksa iz građansko-materijalnog prava, Beograd 2003, str. 62
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ска пракса у Републици Србији стала на становиште да деци до три
месеца старости не признаје право на накнаду нематеријалне штете
због претрпљеног страха и бола.
Право и страх – примери из судске праксе
Први пример из судске праксе је ситуација у којој тромесечна
ћерка супружника Н.М. и И.М. није добила накнаду материјалне штете после саобраћајне несреће, иако је доживела повреде главе, коју су
преживели у јуну 2014. године, јер - „није осетила ни страх, ни бол“
како је суд установио.16 Иако је беба задобила нагњечење главе и провела је три дана у Универзитетској дечијој клиници у Београду, према мишљењу осигуравајућег друштва, а и судског вештака, она није претрпела никакву трауму која би условила накнаду штете по овом
основу. Породица је путовала ка српској престоници, када је у њихову траку прешао аутомобил из супротног смера и закуцао се у њих.
Оба супружника су повређена, супруга је прошла са лакшим повредама, док је успруг који је возио прошао са тежим повредама. Девојчица која је у тренутку несреће имала само три месеца, прошла је са
нагнечењем лобање.
Породица је након ове несреће, унајмила адвоката ради накнаде штете. Од осигуравајуће куће је стигао одговор да за дете не могу
да исплате накнаду, јер она није претрпела страх и да степен повреде
не оправдава право на накнаду, наравно осигуравајућа кућа је за разлику од родитеља већ била упозната са неким упоредним примерима
из судске праксе. Родитељи девојчице одлучили су коначно да поднесу тужбу суду. Уследио је шок када су сазнали резултате вештачења.
Већи број стручњака је одбио да обави вештачење, а једини који
је прихватио је судски вештак др Миодраг Благојевић, неуропсихијатар и он је изнео мишљење да дете у узрасту од три месеца није могло при тренутку несреће да осети страх, који се јавља тек у каснијем
узрасту. Породица оштећене девојчице, односно њени родитељи, јоји
су и сами претрпели повреде у несрећи, били су непријатно изненађени резултатима вештачења.17
16 https://paragraflex.rs/dnevne-vesti/310117/310117-vest8.html, приступљено: 22.03.2021.
17 https://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:647008-Nemaodstete-za-bebu-jer-ona-ne-oseca-bol, приступљено: 22.03.2021.
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Њихов адвокат Небојша Перовић за медије је изјавио да му је и
као лаику познато да беба док је још у стомаку осећа и прима све оно
што мама преживљава, па је због тога и посебан однос целокупног
друштва према трудницама. Узимајући у обзир да је беби повређена
глава, да је мајка престала да је доји, услед повреда које је она задобила, адвокат је изјавио да му је невероватно да је суд пресудио у овој
ствари као да се ништа није догодило.
Након ове пресуде, јавност је била веома заинтересована за ову
тему, тако да се по овом питању огласио примаријус др медицинских
наука, Драгомир Бранковић, који деценијама проучава тему стреса
код беба и који је написао је књигу о томе. На основу вишегодишње
праксе и истраживања он закључује да су бебе осетљивије од одраслих људи. Доктор Бранковић је за медије изјавио да према ономе
што је он истраживао, бебе осећају бол још од шестог месеца у стомаку и могу да га запамте. Не осећају исто као одрасли, већ много интензивније и бол је много јачи. Притом, не могу да вербализују и да
опишу шта их, где и којим интезитетом боли.
Законска регулатива као и услови осигурања предвиђају да се
нематеријална штета у виду претрпљеног страха и бола надокнађује сваком лицу које је такву врсту штете претрпело, а у висини која
се одређује с обзиром на дужину трајања и интензитет претрпљеног
страха и бола. Судски вештаци медицинске струке (за област неуропсихијатрије) процењују дужину трајања и интензитет страха и бола,
на основу чега се утврђује висина накнаде.
Такође, постоје и други примери из судске праксе. Познат је и медијски је пропраћен случај када је конобарица једне пицерије рањена у јуну 2011. године. Погођена је метком у слабину и остала трајни инвалид. Судски вештаци су констатовали „умањење опште животне активности” од 75 одсто и „степен наружености нивоа унакажености“.18
Трпела је страх највишег интензитета све док нападач није разоружан, а затим је месецима лечена, али није проходала, стога и данас
осећа тешке последице овог немилог догађаја. Годинама трпи физичке болове и душевну патњу због ускраћености у свим сегментима живота, које су проузрокаване немогућношћу кретања без додатних ме18 http://www.politika.co.rs/sr/clanak/441219/Pet-miliona-dinara-konobarici-za-bol-strahi-unakazenost, приступљено: 24.03.2021.
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дицинских помагала. Њеној деци и родитељима досуђено је још по
пола милиона динара одштете.
Ово је само један пример одлуке парничног суда у поступку за
накнаду штете и он је наведен у „Смерницама за унапређење судске
праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних
дела у кривичном поступку“, које је донео Врховни касациони суд.
Вишемилионска одштета, у динарској противвредности, пресуђена је такође и у случају отмице, за коју је осамнаест месеци затвора осуђен полицајац и та пресуда се налази такође у горепоменутим
Смерницама. Он је у полицијској униформи и са службеним пиштољем ушао у аутомобил у коме је било троје младих, под изговором да
су „сумњиви”, и потом их је натерао да возе у непознатом правцу и покушао је да од њих изнуди већу новчану своту.
,,Драма“, која је трајала извесно време, завршила се срећним исходом, полицајац је разоружан, а млади су из целе ситуације изашли
неповређени. Жртве отмице добиле су износе од по 400.000 до 600.000
динара за претрпљени страх. Вештаци су утврдили да је страх високог интензитета код жртава узроковао посттрауматски стресни поремећај и депресију.19
Интегративно тумачење страха
Интегративна психотерапија, уопштено говорећи, полази са становишта, да су проблеми клијента, одн. како то неки терапеути другачије називају,,госта“, разнородни и да је превазилажењу тих проблема потребан свеобухватнији и садржајнији приступ, који није присутан у само једном правцу, него да тај приступ мора такође бити свеобухватнији, садржајнији и најдаље идући, разнороднији.
У тумачењу страха, било да је оно стручно или лаичко, често се,
одиста заборави поставити питање, шта је то заправо страх? Како Фатић наводи у својој,,Интегративној психотерапији“,,,страх игра динамичку улогу како у самој патологији, тако и у доживљају и категоризацији патологије од стране оних који, наводно, не пате од патологије“.20
19 Фатић, А. 2020. Интегративна психотерапија. Београд: Институт за филозофију
и друштвену теорију, 187
20 Фатић, А. 2020. Интегративна психотерапија. Београд: Институт за филозофију и
друштвену теорију, 183
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Која је то танка граница, где је тај,,међ“ јавом и мед сном, која се јавља
као,,међ“ између патологије и онога што она није? У чланку,,Предоџба
и патологија у филозофији и психотерапији“ Фатић наводи да човек који је узнемирен или пати од неког страха, због те чињенице не мора да
значи да је пацијент, одн. да има ментални поремећај, али он због тога
мање спава, а та околност може довести до тога да му се јављају тешкоће у свакодневном функционисању. Стога та узнемиреност се у великој
мери почне одражавати на његов субјективни осећај и тумачење,,ненормалног“ и сама чињеница да,,нова животна околност“ је проузрокована страхом, га доводи до тога да се он јави на психијатријски преглед, чиме он фактички постаје,,пацијент“.21 У таквим случајевима те
врсте страха одн. узнемирености могу довести до страха од губитка материјалног, па чак и до својеврсног губитка,,сопства“. Са друге стране,
психологија у извесном смислу тумачи страх као,,природан“ механизам који је ту да заштити појединца, како од њега/себе самог, тако и од
других. Да ли се онда и на који начин може даље тумачити страх? Као
извесни систем који је ту да заштити појединца? Да ли у тој,,заштити“ страх може однети превагу у односу на емоције? Уколико се вратимо на почетак овог текста и прво од многих питања, постављених у даљем тексту, да ли можемо да дамо својеврсан,,реторички одговор“ да
страху, као таквом пре свега треба дати смисао? Фатић наводи да,,концепције страха које фундирају разумевање реаговања у стресним ситуацијама теже да омогуће бољу практичну оријентацију у стресу сусрета са извором страха, не тако што ће настојати да елиминишу страх, јер
то није могуће, него тако што ће перцепцију страха, његову практичну
функцију, на некин начин,,превладати“ или преокренути“.22
Иако нам лаички уврежен став указује да се деца као мала морају,,научити да победе страх“ и сами смо свесни да такав приступ често
уме да да врло лоше резултате. Многа, некадашња деца, а данас,,људи“ (или макар форме и облика људи) имају и даље присутан страх од
воде, а да се никада нису давила, висине или рецимо, мрака. Без обзира на све, у процесу,,превладавања“ страха код деце, важан је поменути,,смисао“ која се,,додељује“ страху, одн.,,извлачи“ из тога, како га
21 Фатић, А. 2019. Предоџба и патологија у филозофији и психотерапији. Филозофска
истраживања, Vol. 39, No. 1. pp. 33 – 47. Доступно на: https://doi.org/10.21464/fi39103 (приступ 27.03.2021.)
22 Фатић, А. 2020. Интегративна психотерапија. Београд: Институт за филозофију и
друштвену теорију, 184
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деца перцепирају. Класичан пример тога је да се деца често највише
боје мрака, те да давањем смисла том страху у тај мрак, посредством
бајки и цртаних филмова,,,настане“ караконџулу или Баба – рогу. На
тај начин, извесни ирационални страх сведу на чињеницу, која је у дечијем свету,,рационална“. Истраживања показују да управо кроз дечије описе те имагинарне караконџуле или Баба – роге, кроз њихову
сопствену имагинацију и,,грађење лика“ деца, када мало сазре, несвесно (или свесно!),,јунацима мрака“ дају особине слабих и,,глупих“
бића, за које су чула (или у данашњем времену видела) у бајкама пред
спавање и да сами створе механизам да их поразе и да тај,,мрак“ претворе,,у оно што то и јесте – неосветљен, празан простор“.
Важно је поставити (реторичко) питање, зашто се каснији страхови не могу решити попут ових, дечијих? Да ли је кључ решења у
томе што ти страхови припадају својеврсној,,развојној фази“? Један
од одговора би се могао наћи у самој чињеници како доживљавамо
страх. На концепту пуковника Бојда, америчког пилота и његових,,40
секунди“, Фатић наводи да постоје четири фазе у психолошког реаговања на неочекивану ситуацију: опсервација, фаза посматрања у којој покушавамо да разумемо шта нам се то десило, те да у тој фази,,жртве губе битку са агресором“, након тога се јавља страх и питање
fight or flight односно шта чинити, да ли се борити или побећи, која
се може дефинисати као оријентација, уколико је особа,,преживела“
прве две фазе долази до треће одн. доношења одлуке, где жртва сагледава ситуацију око себе у датом тренутку, анализира своје постојеће стање у односу на,,агресора“ и околину те креће да делује. Разлог
настанка страха и стреса проузрокованог њиме између осталог, лежи
и у томе што је нападач у старту,,на четвртој бази“ одн. фази, док смо
ми на/у првој. Управо је доживљај страха та важна компонента која
наше страхове сврставају у оне две чувене категорије – паралишуће
и мотивишуће. Где ће бити смештен, зависи понајвише од тога да ли
страх разумемо као, како Фатић наводи,,,саставну компоненту свакодневног искуства, али и као динамички фактор нашег укупног понашања“. Извесно је да једноставног и једностраног одговора нема, као
што и нема консензуса о томе шта је страх. Без обзира на то, да би се
пробао разумети, страх се мора посматрати као део,,очекиваног елемента животног искуства“, као очекивану чињеницу, оживотворену у
важним аспектима битисања, попут рецимо религије,,,страха од Бо-
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га“, Исуса Христа страшног и човекољубивог Судије. Зашто је то важно? Важно је из разлога што на страх морамо реаговати, а,,ако очекујемо страх као део животног искуства, вероватније је да ћемо успети да добијемо на времену у налажењу одговора на страх и да изнађемо правце деловања који ће неутралисати страх или га учинити креативним покретачем“.
Дакле, у тумачењу страха, пре свега је важно како тумачимо
стварност око нас. Важно је како тумачимо време у којем живимо,
те следствено томе, у какве категорије себе сврставамо. Свеопшта,,корпоризација света“ и свеприсутна,,ријалитизација“ нашег друштва нам пружају могућност да свој,,животни печат“ оставимо, између осталог, или као креатори или као конзументи. Конзумети са жељом да, парафразирајући Фатића, свет уподобе својој вољи и кратори
са жељом да боље разумеју,,свет око себе“, али и,,свет у себи“.,,Тихи
човек бурног времена“, професор Владета Јеротић је говорио,,,свет у
нама, јесте светО у нама, јесте Бог, за којим трагамо и који је увек ту,
само га треба знати пронаћи, а онда и препознати, док га не препознамо, не знамо ни себе“.
Уместо закључка
Наши страхови јесу део нас, њихово испољавање јесте прецизан
индикатор тога како доживљавамо стварност и сопствени идентитет, као и сопствену вредност у свету у коме живимо.
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FORENSIC EXPERTISE
AND EXPLICATION OF FEAR
Summary
The article „ Forensic expertise and explication of fear“ is, in the true sense of the
word, an interdisciplinary approach to the understanding of fear in our everyday life. In
this article, three authors, from the point of view of many years of practice of a forensic
expert - neuropsychiatrist, law graduate and novice psychologist, interpret fear as a ubiquitous component of our existence. Fear as such has been present in human societies from
the oldest communities until today, when it could be said that, at the time of the pandemic, as a global concept, it gained new momentum. The authors in this article deal, each in
the domain of their profession and interests, with fear as a certain link between the three
important factors of each society. They are embodied in the aspiration to codify formal
interpersonal relations, that is, to regulate the community itself, which is (one of) the task
- rights, for the members of that community to be healthy and resilient, with the aspiration to be such a community, which is (one of) the task - medicine, as well as to harmonize group dynamics, community dynamics with the dynamics of the individual, or to find
some consensus in the affective and emotional relationships that an individual makes in
relation to others members of the community, at the micro or macro level, which is (one
of) the task - psychology. Fear, although colloquially viewed as one, according to some
views conditional, according to some unconditional emotion or reaction is also in law,
medicine and psychology the subject of study, the results of which are applied daily. Fear
as a subject of forensic medical expertise in some cases can be a „crown“ means of evidence, which will greatly affect the fate of the individual, and consequently his relationship to the community, as well as the role in it.
Keywords: interpretation, individual, community, forensic medical expertise, law,
medicine, psychology, relationship, fear;
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Милена Жикић1

ЖЕНА ИСПРЕД СТРАХА И ПРЕДРАСУДА У РАТУ
Резиме
У раду се приказује хуманост жене у рату која у ванредним околностима превазилази страх и побеђује укорење предрасуде. Анализом жена бораца и „летећих
дама“ на челу санитетских возила може се уочити како ратно стање, поред борбе, доприноси профилисању женских потенцијала изван породице. Традиционално схватање о женској потчињености породици и деци у рату је доживело трансформацију. У улози лекарке, болничарке, хуманитарне раднице, а пре свега са пушком у руци и у улози возача санитетског аутомобила жена постаје синоним за
узвишене дужности, који је до тада био приписиван искључиво мушкој популацији. Припаднице нежнијег пола емоцијама су срушиле укорењене предрасуде и победиле изазове у рату.
Кључне речи: рат, фронт, летеће даме, традиција, предрасуде, Милунка Савић, Софија Јовановић, Флора Сендс, Рут Плимсол, Евелина Хаверфилд, Гледис
Џенсен, Кетрин Мари Харли, Мери Жозефин Бедфорд, Елси Камерен Корбет, Олив
Келсо Кинг.

Жена у сенци мушкарца
Српска средина заостала под утицајем османске власти ни у 19.
веку није препознавала жену и њену улогу у друштву и систему. Посвећеност породици и деци био је основни задатак жене, а њена усмереност ка вишим задацима и пословима сматрана немогућом, како
се веровало због урођене инфериорности. За мушкарца је увек била извор радне снаге и читавог живота истом потчињена. Управитељ
Више девојачке школе Новосадске, Мита Ђорђевић, је 1912. године
проучавајући српску жену уочио да се у већини случајева чак ни рад
жене није вредновао на прави начин. Његово запажање, гласи: „У уском кругу породичном и поред надмоћи мушких и права јачега, које
је кроз векове окрутно владало, није се уопће женски рад ни опажао,
нити се посматрао по правој вредности својој, него се шта више потcom

1 Фармацеутски факултет, Катедра за Општеобразовне науке, milenazikic85@gmail.
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цењивао.“2 Жена није била само подчињена мушкарцу, већ је имала
и ограничено кретање, па је уз дозволу супруга или мушкарца могла
да напусти кућу. Патријархално васпитање, непросвећеност, као и посвећеност деци, осуђеност на покорност и послушност, одлично описују положај жена на почетку 20. века, али и векова који поменутом
претходе.3 Примера ради жена је у 19. веку била у сенци доктора медицине, осим у рату.4 И наравно, не треба заборавити на још једну чињеницу да је њихов живот остао у сенци, јер се о њима мало писало,
закључује Вера Гавриловић.5
Сасвим другачији поглед о положају који жена треба да има у
друштву показивао је чувени политичар Јаша Томић. На почетку 20.
века на народној забави у Новом Саду изнео је феминистичка гледишта која се нису поистовећивала са временом у коме је живео: „Хоћу да завршим са песничким речима једног светитеља, који је казао:
Жена није створена из човекове главе, па да му буде глава. Она није
створена из човекових ногу, па да му буде слушкиња. Жена је створена из човекова ребра, из стране, да буде човеков друг. Тако то треба да буде и – биће.“6 Управо су се изнета гледишта остварила на почетку 20. века учешћем жена у ратовима. „Тако, жене-лекари, реткос
с почетка двадесетог века, траже и изнуђују за себе место на фронту кроз лечење и бригу о рањеним и болесним.“7 У прогласу Српског
друштва Црвеног крста српском народу стоји: „Ниједна од њих није жалила ни труда ни пожртвовања, да им укаже најнежнију помоћ.
Оне су их прихватале, храниле, доносиле понуде, чиниле све могуће
олакшице, умивале, прале ноге, купале и најтеже послове радиле са
највећом преданошћу.“8

2 Мита Ђорђевић, Жена у историји српској, Нови Сад 1912., стр. [3].
3 Божица Младеновић, Жена у Топличком устанку, стр. 20-21.
4 Berislav M. Berić, Laszlo Sloboda i Josip Subotić, nav. rad, str. 79.
5 Vera S. Gavrilović, Žene lekari u ratovima 1876-1945. na tlu Jugslavije, Beograd :
Naučno društvo za istoriju zdravstvene kulture Jugoslavije, 1976, стр. 30.
6 Јаша Томић, Улога жене : феминистичка гледишта Јаше Томића / [приредила Ана
Столић] Нови Сад : Прометеј, 2006, стр. 56.
7 Историјске свеске / [главни и одговорни уредник Емир Кустурица], бр. 4/2014. (13.
април), [Вишеград] : Андрићев институт, 2014, стр. 16.
8 Жена : месечни часопис за жене / уређује Милица Јаше Томића / Год. 3, бр. 8 (1913),
стр. 492.
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Жена у служби државе
У Европи је крајем 19. века (1897.) дошло до буђења свести о
потребама образовања болничарки доношењем одлуке о спровођењу обуке добровољних болничарки на Осмом међународном конгресу друштва Црвеног крста у Лондону. У Италији се радило на регрутовању девојака за болнички курс по моделу војног рока. У болници
цара Фридриха у Риму, старешина свих милосрдних сестара и болничарки израдила је организациони план за остварење обавезног женског „одслужења војне обавезе“, вођењем спискова за регрутовање за
болнички курс, са циљем да се отклони дефицит у болничаркама. Залагала се за исту униформу, као и месечну плату за све болничарке.
Рок би се служио по добротворним заводима (болнице, Домови за изнемогле, за слепе, Заводи за одојчад, сиротињски домиви). Војна служба би трајала у распону од шест месеци до годину дана. На одслужење би се ступало са двадесет година. Службе би биле ослобођене удате девојке или оне које имају да издржавају старе родитеље.9
У Србији су курсеви организовани на почетку 20. века за време
Анексионе кризе 1908. године. Том приликом обучено је 500 болничарки.10 Једна од полазница поменутог курса, организованог у оквиру војне и државне болнице у Београду, била је чехиња Ружа Хелих.11
Након шестомесечног курса и изузетног ангажмана наставила је рад
у Војној болници у Београду. Године 1909. постала је главна сестра
и инструментарка у операционој сали, где је и дочекала почетак Првог балканског рата. Са великим пожртвовањем неговала је наше рањенике и болеснике. „При раду показала је вредноћу, озбиљност, са9 Политика, бр. 3287, 7. март 1913, стр. 1, Женски свет. Женско „одслужење рока.“
10 О курсевима за добровољне болничарке 1908. године, видети: Хранислав М. Јоксимовић, нав. рад, стр. 833-834.
11 Ружа Хелих је рођена 1. јануара 1881. године у Београду. Потицала је из угледне
и образоване чешке породице. Један деда јој је био лекар, један апотекар, док јој је отац био
апотекар и хемичар. Отац јој је средином 19. века из Чешке дошао у Београд. Образовала се
у Вишој женској школи. Године 1921. била је постављена, од стране Министарства социјалне политике и народног здравља, за болничарку-надзорницу, при Ортопедском заводу у Београду. Исте године, у Београду је отворена Нудиљска школа, у којој је Хелихова била заменица Мис Њутн директорке из Париза. Касније је преузела дужност директорке београдске
школе за сестре нудиље. Одликована је медаљом „Флоренс Најтингејл“, (28. јуна 1935. године) која се додељује најзаслужнијим болничаркама из целог света и представља највеће одликовање Међународног Црвеног крста.
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весност и велику способност једне болничарке.“12 Осим тога, била је
инструктор у извођењу практичне наставе регрутима. У спроведеној
анкети о раду милосрдних српских сестара, које су се истакле у нези
рањеника и ратних болесника у балканским ратовима, по мишљењу
лекара Ђурђевић Чедомира из Београда, најзаслужнија за негу болесника је била Ружа Хелих, „јер је радила са највећом оданошћу а разумевала је све до најмањих детаља односно хирур[шког] рада.“13 Чешки лекар светског гласа др Једличка уочавајући њену преданост и
посвећеност, након завршених балканских ратова, понудио је болничарки Хелих да пође са њим у Праг где је била главна сестра хируршког и гинеколошког одељења Чешког санаторијума, у периоду Првог светског рата.14
Емоције у служби
хуманости и узвишености
До краја 19. века преовладавало је мишљење да је жена због своје
емотивности и сентименталности неподобна за улогу ратника и борца, док је мушкарцу „улога ратника била синоним за узвишене дужности“.15 Др Миле Бјелајац закључује да је у патријархалном друштву жена увек била етикетирана положајем супруга. Наиме, жена из
високог сталежа никада није била ословљавана својим именом и презименом, већ позицијом себи јаче половине, нпр. „Госпођа начелника“.16 Ипак, та слика се променила с временом.
Џон Стјуарт Мил заступао је тезу о једнакости полова, тврдећи
да у физичкој снази не треба тражити оправдања за мушку супериорност.17 Учитељ и управитељ Више новосадске девојачке школе, Мита
12 Историјски архив Београда (ИАБ), Ф.1119-К.52-3.2.15.
13 Српски лекари и српске добровољне болничарке, стр. 83.
14 Владимир Мандић, Хероине са светским одличјем : казивања о нашим добитницама медаље "Флоренс Најтингел", Ниш : Просвета, 1998, стр. 56.
15 J. Šaranović, Istorijska i naučno-teorijska ishodišta savremenog oblikovanja uloge žene
u vojsci, u: Žene u vojsci: zbornik radova sa Međunarodne konferencije / [uređivački odbor Vladimir Bilandžić], Beograd 2007, str. 30.
16 M. Bjelajac, Oficirska žena u Srbiji i Jugoslaviji 1862–1946, u: Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20. veka, 2, Položaj žene kao merilo modernizacije / [glavni i odgovorni urednik Latinka Perović, Beograd 1998, str. 126–139.
17 Dž. Stjuart Mil i H. Tejlor Mil, Rasprave o jednakosti polova / preveo Ranko Mastilović
/ Beograd 1995, str. 25–26.
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Ђорђевић, на почетку 20. века је записаo: „Иако је српска жена упућена била да чува и негује дом и породицу, није се она, кад год је дошла
у прилику, уклањала ни с бојишта.“18 Такође, Карен Офен у својој монографији „Европски феминизми“ тврди да „разлике нужно не намећу доминацију или потчињеност“.19
Ратни период друге деценије 20. века ставио је жену пред великим искушењима у ратним приликама. Мушка популација рат је дочекала на фронту. Обавезе према породици припале су жени. Осуђена на милост и немилост, као и на страх и патњу, предана својој породици морала је да настави живот без мушке потпоре. Оно што је мотивисало у тим тешким тренуцима била је непресушна љубав према
породици, нада у боље сутра, као и вера у брз повратак оца, супруга,
брата (добровољца, војника) из рата.
Под велом страха и љубави жена је у Великом рату била стуб породице, отац и мајка. Обавијена страхом од рата и подстакнута љубављу према породици жена је у улози борца, лекарке, медицинске
сестре, добровољне болничарке, хуманитарне раднице и амбасадора
српске државе рушила педрасуде.
Историја је забележила многе храбре, борбене и истрајне жене,
које су се подједнако истакле у првим борбеним редовима и у позадини фронта. Наше истраживање стога представља тек један мали
допринос у осветљавању хуманости жена која је била испред страха у рату, како на подручју Србије тако и у избеглиштву, у периоду од
1912. до 1918. године.
Почетком 1913. године, у листу Правда изашао је чланак о „Жени
и рату“, у коме је, између осталог, један део посвећен српској жени и
њеном пожртвовању у рату. „[...] онога, ко је ма и само површно упознат са српским женама, није могло изненадити да види како су оне
рат примиле, ни једног тренутка и не помисливши на јадиковање. [...]
Објава непријатељства пружила им је прилику да потврде своју вредност и примене моћ неразметљивог пожртвовања, које је фина и урођена особина у свакоме женскоме племенитом карактеру. [...] Поред
жена оваквих као што су ове, људи у Србији могу лаким срцем ићи на
18 М. Ђорђевић, нав. рад, стр. [3].
19 K. Ofen, Evropski feminizmi : 1700–1950. : [politička istorija] / preveo Savo Romčević
/ Beograd : Evoluta, 2015, str. 38.
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војиште. Они имају шта и да бране.“20 Све ово наговештава да је жена била укључена у важне токове друштва, најпре крајем 19. века, а
затим и у 20. веку.21
На основу извештаја Михаила Павловића – Наскидова, тумача
лекара Едварда Рајана, шефа америчке мисије у Београду, сазнајемо
да је пожртвованост Српкиња неуобичајена. Говорећи о приликама
о животу у Београду, у току окупације 1916. године, дотиче се жена.
„Има жена које су иначе биле имућне и које су се сад примиле чишћења улица, јер на тај начин добијају ½ килограма брашна на име дневнице, која им се даје на концу недеље. Дакле 3 ½ килограма брашна
за недељу дана као награда за тај рад.“22
Неколико деценија касније, у листу Време изашао је чланак о улози жене у рату и миру, у коме је врло похвално приказано ангажовање жене у ратним околностима, као и њена пожртвованост, преданост
и посвећеност. „Хиљаде и хиљаде жена у свим зараћеним и угроженим земљама замениле су мушкарце у најразноврснијим пословима и
свугде су радо примљене, а њихов је рад необично цењен.“23 У чланку је наведено да ратне околности управо показују да је улога жене у
друштву од велике важности, као и да значај жене не сме бити потиснут ни у рату ни у миру. „Не сме се дозволити да ичије способности
остану неискоришћене за заједницу, а способност које у садашњем
рату показују жене, могу зацело да буду корисне и у време мира.“24
Жена са пушком у руци против
предрасуда и страха
Балкански ратови, као и Први светски рат, пресудно су утицали
да жене, преузимајући ангажман у српској војсци, потисну устаљено
схватање да је жена биолошки предодређена да буде посвећена породици и у сенци улоге мушкарца ратника. Историја је уписала жене до20 Правда, бр. 2, 2. јануар 1913, стр. 1, Жене и рат: Улога српских кћери.
21 О женском питању у Србији крајем 19. века, видети: А. Павићевић, Жене и њихова моћ у друштву: проучавање друштвене симетрије у контексту полних улога, у: Гласник
Етнографског института САНУ, књ. XLVIII, Београд, 1999, стр. 86–89; М. Исић, В. Гудац Додић, Жена је темељ куће: жена и породица у Србији током двадесетог века, Београд 2011.
22 АС, МИД, ПО, ролна 507, документ XV/637.
23 Време, бр. 6657, 7. август 1940, стр. 13, З. Г. Улога жене у рату и миру.
24 Исто.
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бровољце још у 19. веку, у рату против Турске од 1876. до 1878. године, који је најавио ослобођење српске државе од вишевековне османске власти. У литератури је забележено име Марине Величковић, која је у Српско-турском рату 1876. године као жена борац одликована сребрном Медаљом за храброст.25 У истом рату учесница је била и
Стана Ковачевић, као и Мара-Комита, која се за време турске владавине прославила четовањем по јужној Србији.26 Двадесети век је изнедрио неколико одважних жена спремних да са пушком у руци бране државу. И поред свих тешкоћа и невоља, нису се предавале страху.27 Оне су разбиле традиционалне предрасуде о жени и показале да
су равноправно могле стати уз српске војнике о чијим је победама у
балканским ратовима писао чувени ратни дописник француских листова Анри Барби.28
Српске жене су примерима чојства и јунаштва биле раме уз раме
са мушкарцима. Жена на фронту на почетку 20. века, још увек је била
несвакидашња појава или, по речима професора Митровића, „у четама је било и нешто жена“.29 Међутим, Милунка Савић, Наталија Бјелајац (Антонија Јаворник), Софија Јовановић, Живана Терзић, Василија Вукотић, доказале су супротно. Не треба пренебрегнути ни чињеницу да је Британка Флора Сендс ушла у редове српске војске у току ратних операција за време Првог светског рата и добила чин официра.30
У ратовима од 1912. до 1918. године жене су у малом броју биле ангажоване на фронту у улози борца, али су оставиле велики печат
својом борбеношћу. Борбени пут Милунке Савић (1892–1973) остао
је овенчан са седам одличја, а Софије Јовановић (1892–1979) са десет.
Први светски рат изнедрио је и прву жену официра у српској војсци,
Британку Флору Сендс, која је одликована седам пута.
25 Балкански рат у слици и речи: књ. 2 /приређивачи Вук Ђорђевић, Жика Грујић/,
Фототипско издање, Београд, 6. октобар 1913. године, год. 1, бр. 33, стр. 523.
26 Деда Рус Александар, Књига о братству Српског, Руског и Црногорског народа: у
прошлости: са 120 слика / [Б. м.], 1936, стр. 53–54, 104–105. Право име овог аутора било је
Александар Петрович Курчанинов.
27 Српкиње у служби отаџбини и народу за време балканских ратова 1912 и 1913 г.
као и за време светског рата од 1914–1920, Београд 1933, стр. [5].
28 Правда, бр. 174, 27. јун 1913, стр. 3, Допутовао Анри Барби.
29 А. Митровић, Србија у Првом светском рату, Београд 1984, стр. 483.
30 L. Miler, Naš brat: život kapetana Flore Sends, Beograd 2013.
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У борбама на Црној реци 28. септембра 1916. Милунка Савић je
као борац бомбаш добровољно одлазила до непријатељских ровова и
веома вешто доводила бугарске заробљенике у команду.31 Захваљујући вештини, спретности и сналажљивости, као и лукавству успела је
28. септембра да зароби 23 непријатељска војника.32 О поменутом догађају Милунка је казала: „Бугари нас жестоко, изненада, нападоше.
Иду у таласима [...] терају их официри, иду иза њих и ко покуша да
одступи – пуцају у леђа [...] увек су тако радили кад су изненада нападали. Али прво су их опијали ракијом, ваљда да им улију храброст
[...] потукосмо их и те ноћи, а ја заробих двадесет тројицу [...] само
гледају у мој бајонет на пушци и бомбе за појасом. Мисле сад ћу их
побити. А ја их одведем у команду и рапортирам [...]“.33
Милунка Савић је за показане примере јунаштва и пожртвовања
похваљена наредбом начелника штаба Врховне команде 18. априла
1917. године у Солуну.76 Ценећи њене заслуге, врховни командант,
регент Александар, на православни Божић поднареднику Милунки
Савић уручио је Златни орден Карађорђеве звезде са мачевима.77 Исте године командант источне војске генерал Сарај одликовао ју је Легијом части.78 Осим тога, била је једина жена одликована француским орденом Ратни крст са златном палмом. Такође, у тренутку уручења ордена била јој је указана почаст као ниједном официру српске
војске.81 Приликом преноса посмртних остатака Милунке Савић у
Алеју великана на Новом гробљу у Београду, испред ковчега стајало је седам одличја која је Милунка Савић стекла у ратовима за ослобођење.82
У балканским ратовима и одбрани престонице у Великом рату запажени су били подвизи Београђанке Софије Јовановић. У тим одсудним данима за одбрану Београда предводник Сремског добровољачког одреда, Игњат Кирхнер, поверио јој је одговоран задатак: било
је потребно да са Предрагом Караклајићем, Павлом Арсенићем, Миливојем Лазаревићем и Мирославом Голубовићем, чамцем пређу на
леву обалу Саве и на аустријској караули истакну српску заставу. Са калемегданске падине прешла је на другу обалу Саве, недалеко од ушћа,
пресекла телефонске везе на стражарници, затечене пушке и муни31 М. Бјелајац, Други пешадијски пук, стр. 21.
32 ВА, П-3а, К.10, Ф. 12, Д. 14.
33 Жене солунци говоре, стр. 19–20.
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цију аустроугарских стражара узела са својом извиђачком групом са
којом је на караули истакла две српске заставе.104
Софија Јовановић је 25. августа рањена у леву ногу, а последице
тог рањавања пратиле су је целог живота. После рата проглашена је за
ратног војног инвалида V групе са 70% неспособности.105
Њено учешће у Првом светском рату потврђују одликовања. На
првом месту, највиши орден за ратне заслуге, Орден Карађорђеве звезде са мачевима. Учествовала је у ослобођењу Србије34 и одликована
Споменицом рата за ослобођење и уједињење 1914–1918.35 Одликована је и златном и сребрном Медаљом за храброст Милош Обилић, за
заслуге у Првом светском рату.36 За повлачење преко Албаније одликована је Албанском споменицом.37 Софија Јовановић је у периоду од
1912. до 1918. године одликована десет пута.
Вредна помена јесте чињеница да Војни архив у Француској, у
својој Збирци фотографија, чува неколико фотографија Софије Јовановић са фронта.38
Енглескиња Флора Сендс храбрим подвизима уписала је себе у
официрске редове српске војске. Флора Сендс је у свим борбама показала праву војничку одважност. Стоички је подносила све услове рата. Пришавши четвртој чети првог батаљона Пешадијског пука „Књаз
Михаило“, 30. новембра 1915. године,39 под командом поручника Јанаћка Јовића,40 показала је завидно умеће руковања пушком. Њена вештина и борбеност оставиле су велик утисак на поручника Јовића, па
је још исте вечери постала део његове чете.41
34 Вечерње новости (додатак Живот плус), 1. јун 2014, стр. 29, Б. Субашић, Наша
Јованка Орлеанка.
35 Споменица је у поседу породице Петровић.
36 Медаља је власништво Ксеније Петровић.
37 Поменуто одликовање се налази у поседу породице Петровић.
38 Service historique de la Défance, Vincennes – Колега Данило Шаренац дао нам је на
коришћење четири фотографије које је снимио у поменутом архиву у Француској.
39 Војни архив (ВА), К.1566, бр. 614.
40 Родом из села Доња Речица код Прокупља. Остварио је веома успешну војну каријеру. Учествовао у балканским ратовима. После Првог балканског рата постао је наредник.
У Другом балканском рату био је резервни потпоручник, а две године касније, у Првом светском рату, напредовао је до поручника. Његову колекцију одликовања чини неколико медаља
за храброст, као и две Карађорђеве звезде са мачевима.
41 Ф. Сендс, Енглескиња у српској војсци /превод са енглеског језика Спира Радојчић/
Београд 2014, стр. 86.
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У својим ратним белешкама генерал Иван С. Павловић је забележио: „Мис Флора Сандес Енглескиња, добровољац у 2. пешадиском
пуку, предложена за одликовање за заслуге и храбро држање у борбама 1915. године, Златном медаљом за храброст.“42 У достављеном
предлогу за одликовање од 31. августа 1916. године, у борби на Дарзи
резервни поручник Јовић је забележио: „Као добровољац ступила је у
ову чету 13. новембра 1915. године, учествовала је у свима борбама у
којима је чета учествовала, а нарочито се показала 4. децембра 1915.
године у борби на „Дарзи“ са пушком у руци раме уз раме са осталим
војницима дочекивала мрског непријатеља који је наступао, [...], што
је много утицало на морал војника у оним критичним моментима.“43
За учешће у борбама 1916. године поднаредник Флора Сендс је
награђена похвалном наредбом:44 „ [...] кад је чета имала за задатак да
нападне противника и са положаја га отргне, поднаредник Сандес прво је међу првима продрла у непријатељски ров лично бацајуци бомбе и храбрећи војнике. Истога дана и на истом положају кад је противник био предузео контра-напад са намером да поврати изгубљени
положај, поднаредник Сандес бацајући бомбе у непријатељско нападно одељење, просто је створила растројство код противника.“45 Након рањавања у борбама за Битољ, на коти 1212, престолонаследник
Александар је Флору Сендс посетио у болници и том приликом јој је,
за храброст показану при нападу на коту 1212, доделио највише одличје српске војске, златни Орден Карађорђеве звезде са мачевима.46
Флора Сендс прва је жена странкиња која је добила поменуто највише српско војничко одличје. Војничким подвизима исписала је странице најпознатијих листова широм Европе.47
Поред тога што је жена у рату била борац са пушком у руци истакла се и као возач санитетског аутомобила. Биле су то тзв. „летеће“ транспортне јединице тј. летеће даме. Ова превозна средства су
имала пресудну улогу у ратним околностима, а самим тим су још већи били значај и одговорност жена којима је поверено управљање аутомобилом.
42
43
44
45
46
47

ИАБ, Лични фонд Иван С. Павловић, број фонда: 2145, кутија 12.
ВА, П-5, K. 23, Ф. 4, Д. 50.
ВА, П-3а, К.10, Ф.12, Д. 19.
ВА, П-3а, К. 36, Ф. 3, Д. 33.
ВА, П-3, К. 253, Ф. 7, Д. 5/99.
АЈ, ЗЈЈ-П, 80-75, Потпоручник српске војске Флора Сандес.
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„Летеће даме“ на специјалном задатку
Посебно место у српској војсци су имале две транспортне јединице. Једна је била на фронту у Добруџи, а друга у Солуну. Захваљујући срчаним дамама из Енглеске и Аустралије, возачима санитетских аутомобилских „фордоваˮ, помоћ рањеницима и болесницима
је била указана у право време. Осим Елси Инглис (Elsie Inglis) и Џералдин Хеџес, у вечност су се уписали и летећи корпуси жена шофера: Евелина Хаверфилд (Evelina Haverfield)), Рут Плимсол (Ruth Plimsoll), Гледис Џенсен (Gladys Jensen), Кетрин Мари Харли (Catherine
Mary Harley), Мери Жозефин Бедфорд (Mary Josephine Bedford), Елси Камерен Корбет (Miss Elsie Comeren Corbett) и Олив Келсо Кинг
(Olive Kelso King).48 Њиховим несебичним ангажовањем, рањеници
су у болницу допремани транспортним „фордовима“. На тај начин
указивана им је најбржа транспортна помоћ до болнице, са циљем
пружања хитне медицинске помоћи.
На фронту у Добруџи једним возилом је управљала Рут Плимсол
(Ruth Plimsoll), ћерка угледног енглеског политичара Семјуела Плимсола. На основу извештаја Евелине Хаверфилд, команданта транспортног корпуса Болнице шкотских жена, на служби при Првој српској добровољачкој дивизији у Добруџи, сазнајемо за храбро држање
Рут Плимсол приликом бомбардовања места Черна Вода у Добруџи –
1916. године. Она је, као возач амбулантних кола за колеричне болеснике, по службеној дужности добила наређење 17. октобра 1916. године да превезе болесника у болницу за оболеле од колере код Черне
Воде. У тренутку када су стигли, Бугари су бомбардовали мост и град
док је комад гранате пробушио кров аутомобила. Преживели су серију од 117 граната. За храброст и хладнокрвност коју је показала у тако
тешким околностима, предложена је за Орден Златна медаља за хра48 Рођена 30. јуна 1885. године у сиднејском предграђу Кројдон. У петнаестој години
остала је без мајке. Средње образовање стекла је у сиднејској гимназији, а у Немачкој (Дрезден) завршила факултет. Била је авантуристичког духа, планинар и љубитељ језика и аутомобила. На Балкану је дејствовала у саставу Болнице шкотских жена, од 1915. године па у нареднe две и по године. Веома брзо је овладала српским језиком. У Солуну је радила на пружању помоћи српској војсци. Године 1920. напустила је Србију, а две године касније била на
венчању краља Александра Карађорђевића. Била јој је то и последња посета Србији. (Pomoć
Australijanki Srbiji tokom Prvog svetskog rata: [Narodna skupština Republike Srbije 6–17. mart
2015: katalog izložbe] [Beograd 2015]).
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брост.49 Неколико дана касније Бугари су немачком артиљеријом и уз
помоћ Турака ушли у Меџидију и Черну Воду. Новонастала ситуација
захтевала је да се 23. октобра 1916. година започне са повлачењем из
Бил-Бил Мика у Добруџу, које је успорила киша. Евелина Хаверфилд,
(Evelina Haverfield) као предводник транспортних јединица записала је у свом извештају: „тле је било врло неравно и блато тешко тако
да су мотори морали ићи последњом брзином и трошити врло много
бензина. Била сам у великој бризи да ћемо остати без бензина и морати напустити наше аутомобиле и пртљаг на њима“.50 Предводница
транспортних јединица, Евелина Хаверфилд, за своје је активности у
Добруџи, као и за показану храброст, одликована.51
Када се чинило да је све изгубљено, енглеска болничарка и возач,
Гледис Џенсен, затражила је одобрење да се врати у болницу у Меџидији и напуни празне канте бензином. Иако је Меџидију од напада делио непун сат времена, храбра болничарка се упркос свему подухватила опасног задатка. Међутим, због преоптерећености аутомобила бензином и уљем, повратак је био успорен, јер су кола због тежине сваки час западала дубоко у блато и уз помоћ војника приликом повлачења настављала пут. Због тога што је омогућила повлачење енглеског транспортног корпуса из Добруџе, показавши притом
неустрашивост у тешким условима, Гледис Џенсен је одликована.52
Транспорт српских рањеника у најтежим данима у септембру и
октобру 1916. године вршила је Џералдин Хеџес, официр у аутомобилском одељењу.53 Заједно са њом, за све време операција у Добруџи током 1916. године и у току целе 1917. године, то јест до повлачења дивизије на Солунски фронт, као помоћница радила је и О. Ф. Робинсон (O. F. Robinson). Била је у рангу поручника транспортних јединица.54
49 ВА, П-5, К. 25, Ф. 2, Д. 37.
50 ВА, П-5, К. 25, Ф. 2, Д. 37.
51 Исто.
52 У предлогу за одликовање наведена је Златна медаља за храброст. (ВА, П-5, К. 25,
Ф. 2, Д. 37).
53 Штаб Врховне команде – Санитетско одељење у Солуну, одликовао је Орденом
Светог Саве петог степена (ВА, П-3а, К. 108, Ф. 6, Д. 18).
54 За време операција на фронту показала је велику посвећеност и спретност служби
и у најкритичнијим тренуцима остала је доследна свом позиву, како и стоји у предлогу Врховне команде за одликовање Орденом Светог Саве петог степена (ВА, П-3а, К. 108, Ф. 6, Д.
18).
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На Солунском фронту је Транспортна јединица поред Кетрин
Мари Харли, имала још неколико храбрих „летећих дама“ – Мери Џозефин Бедфорд и Кетлин Дилон (Kathleen Dillon).55 За транспортну
амбулантну колону регрутоване су девојке и жене, претежно из највиших енглеских кругова.56 Кетрин Мари Харли је била управница Амбулантног санитетског аутомобилског одреда у пратњи Треће армије,
а шеф болничке аутомобилске секције Треће пољске хируршке болнице била је Мери Џозефин Бедфорд.57 Транспортна јединица је била од велике користи српским рањеницима у борбама на Горничеву и
Кајмакчалану, на Солунском фронту 1916. године, у пратњи Треће армије.
Шеф интерног одељења у Главној војној болници српске војске
у Солуну, потпуковник др Жарко Рувидић, за Транспортну јединицу
на Солунском фронту је изјавио: „Мали амбулантни фордови, вођени
шоферима из болнице Шкотских жена, долазили су сваког јутра до III
завојишта да приме тешке рањенике и да их одвезу до хируршке болнице у Острву. Без обзира на непогоде времена – по киши и по снегу, а по рђавом времену и излоканим путовима, – ови су аутомобили,
вршећи свакодневно своју тешку дужност, допринели веома много те
је евакуација тешких рањеника могла бити вршена брзо и без застоја, чак и у дане кад је завојиште било претрпано рањеницима [...]“58
Жене на челу транспортних јединица имале су и чинове: мајор и
поручник. Транспортна јединица у Солуну била је од великог значаја у борбама на Горничеву и Кајмакчалану. Јединица је имала четири „летеће даме“, жене возаче: Кетрин Харли, Мери Бедфорд, Кетлин
Дилон и Олив Келсо Кинг. Њихова улога је била да преузимају рањенике од завојишта и да исте одвезу до хируршке болнице, што брже
и безбедније. Управница аутомобилског одреда била је предводник
санитетске колоне и прва је указивала најхитнију помоћ рањеницима. Ове „летеће даме“ су се кретале у колони. Саме су руководиле радом на евакуацији и спроводиле организацију при транспорту. Према
55 S. Popović Filipović, Iz postojbine Javora: kanadsko-britanska medicinska i humanitarna pomoć Srbiji u Prvom svetskom ratu = From the Homeland of Maple Tree: the Canadian-British
Medical and Humanitarian Help to Serbia in the First World War [prevodi Bob Filipović i Slavica
Popović Filipović; fotografije Bob Filipović i Nenad Krstić] Beograd 2013, str. 60.
56 Ј. Лазаревић, нав. дело, стр. 154.
57 ВА, П-3а, К. 64, Ф. 3, Д. 27.
58 Ј. Лазаревић, нав. дело, стр. 153.
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речима команданта 3. армије, генерала Милоша Васића, Кетрин Мари Харли „својим непрекидним радом и заузимљивошћу постизала је
најлепше резултате, евакуишући наше најтеже рањенике својом санитетском аутомобилском колоном под врло непогодним околностима и брдовитом терену. Нарочито се истакла својом истинском љубављу према нашим ратницима, трудећи се да се што више у њиховој
близини нађе и своју им помоћ укаже“.59 За показану храброст је одликована.60
У периоду од 12. до 30. септембра, Дринска дивизија је уз огромне напоре заузела Кајмакчалан. Транспортни одреди Мери Бедфорд
су све време превозили и евакуисали рањенике. Тим поводом командант Треће армије, Милош Васић, наредбом од 12. марта 1917. године похвалио је ангажовање, напоре и успехе шефа болничке аутомобилске секције Треће пољске хируршке болнице, Мери Бедфорд: [...]
„са пуно је воље и заузимљивошћу успешно дириговала службу евакуације наших рањеника. У своме раду показала се врло марљива и
неуморна и врло често учествовала је и лично у евакуацији рањеника. Увек и у свакој прилици одликовала се својим симпатијама и љубављу према нашим ратницима, зашто јој срдачно захваљујем.“61
У служби Болнице шкотских жена од 1915. до 1916. године у
функцији возача санитетског возила била је Аустралијанка Олив Келсо Кинг. Њена пожртвованост је посебно дошла до изражаја приликом евакуисања цивила и медицинског материјала у току великог пожара у Солуну 1917. године,62 који је избио у току ноћи 5. и 6. августа. Том приликом изгорео је највећи део старог дела града, као и све
хотелске зграде и трговачке радње. Међу изгорелим зградама се налазила и Главна интендантура, зграда владиних комесара, финансијска делегација, војна задруга, пошта и телеграф, као и зграде за сме59 ВА, П-3а, К. 64, Ф. 3, Д. 27.
60 Дана 1. фебруара 1917. године издат је указ о одликовању следеће садржине: „У
име његовог Величанства Петра I по милости божјој и вољи народној краља Србије ми Александар наследник престола, на предлог нашега Војног министра, а за заслуге стечене у рату 1916. и 1917. године, одликујемо нашим орденом Светог Саве трећега степена директорку санитетског аутомобилског одстепена при III Армији, госпођу Катарину Мари Харлеј (Каtherine Mary Harley)“ (ВА, П-3, К. 296, Ф. 11, Д. 6/124).
61 ВА, П-3а, К. 64, Ф. 3, Д. 27. Одликована је Орденом Светог Саве петог степена (ВА,
П-3, К. 296, Ф. 12, Д. 6/188).
62 Pomoć Australijanki Srbiji tokom Prvog svetskog rata: [Narodna skupština Republike
Srbije 6–17. mart 2015: katalog izložbe] [Beograd 2015].
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штај владе. Олив Келсо Кинг је најзаслужнија за спасавање и пренос
ствари из Главне интендатуре и магацина Главног војишног санитетског-апотекарског слагалишта. За показану храброст и савесно вршење службе Олив Келсо Кинг је била похваљена, а похвална наредба
саопштена је свим јединицама у саставу Санитетског одељења Врховне команде. Из исте наредбе сазнајемо да је била носилац сребрне
Медаље за храброст.63
Мери Бедфорд је радила на транспорту рањеника као „прекаљени возач“, допремајући рањенике у хируршки пункт, истурено болничко одељење, у Добравени, којим је руководила лекарка Лилијан
Купер. Овај пункт је функционисао до краја октобра 1916. године, када је због гранатирања премештен у Скочивир, још ближе фронту и
реци, на удаљености од седам километара.64
У јулу 1917. године Транспортна јединица Мери Бедфорд је премештена на Јелак, где је остала до пробоја Солунског фронта и прикључена Дринском завојишту. „Путеви беху такви да је тешко и замислити како су наше девојке успевале да их савладају својим возилима; уски, са многобрјним серпентинама, дубоким провалијама на једној страни, а на другој с високим, окомитим стенема.“65 Ова јединица
имала је велику улогу за време завршних операција приликом ослобођења Србије, када је Транспортном јединицом руководила Кетлин Дилон на потезу од Прилепа до Новог Сада. О њеном значају сведоче и
похвале наведене у наредби. „Са почетком операција удвостучио се и
напорни рад ове Секције, али je евакуација рањеника са Крста, Рашиног Потока и Полчишта, и поред закрчености која је владала на путу,
ишла правилно и без застоја. У току највећег и најтежег рада извршила је сеобу преко Градешнице на Полчиште, а потом у Мелницу. Чим
је непријатељ протеран преко Црне Реке, први је аутомобил који је исту прегазио, био из ове Секције; затим је прешла у Дуње, Боловодицу, Тројаке и дошла у Велес, а из Велеса је пратила француску коњичку претходницу и са њом ушла у Куманово. И поред тога, што су вре-

63 ВА, П-3а, К. 64, Ф. 7, Д. 22; ВА, П-3а, К. 116, Ф. 9, Д. 32.
64 С. Поповић Филиповић, Др Агнес Бенет на челу Болнице шкотских жена на Солунском фронту, у: 800 година српске медицине / [уредник Брана Димитријевић] Београд
2011, стр. 378.
65 Б. Димитријевић, Од Јелака до Београда, стр. 71.
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менски услови отежавали рад Секцији, ипак су га њени чланови савлађивали са пуно добре воље и расположења.“66
Часопис Балкански рат у слици и речи, у чланку „Српска жена:
надмашила све досадашње најсложније жене свих народа на светуˮ,
истиче значај жене у рату: „У овим ратовима у овим великим историјским данима Ви сте својим беспрекорним држањем доказале да наши
законодавци и државници Вашу велику душу познавали нису. Ви сте
Отаџбину своју много задужиле. Ви сте заслужиле, да пред законом
не будете запостављене и да имате својих домаћичко-васпитних школа у довољном броју. А када то тако буде, онда ће Србија општа мајка
наша бити најнапреднија и најсрећнија земља.“67
***
Жене су у ратовима прве деценије 20. века не штедећи себе кроз
хуманост дале огроман допринос српској војсци. Одиграле су велику
улогу као борци, бомбаши, хероји, при евакуацији и транспорту рањеника пркосећи страху. Ангажман жена у рату је садржан у предлозима за одликовање, где се у образложењу експлицитно наводи улога
и значај жене у ратним ситуацијама. Жене су учешћем у рату промениле укорењене традиционалне, верске и обичајне ставове и разбиле
предрасуде које су до тада постојале. Резулати оваквог доприноса, нажалост, нису женама омогућили стицање права гласа, али су начињени кораци поступно померали границе положаја жена, које су својим
учешћем поднеле велики терет за опстанак српског друштва у за њега најтежим тренуцима. Можемо стога с пуним правом рећи да су жене хуманошћу и борбеношћу победиле укорењена схватања, страх и
предрасуде, а тиме отвориле и једно ново поглавље у друштвеној и
војној историји.

66 ВА, П-3а, К. 116, Ф. 14, Д. 2.
67 Балкански рат у слици и речи, /уредник Душан Мил. Шијачки/, Год. 1, бр. 27, 11.
август 1913. године, стр. 427.
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Milena Žikić68

A WOMAN IN FRONT OF FEAR
AND PREJUDICE IN WAR
Summary
The paper presents the humanity of a woman in war who, in extraordinary circumstances, overcomes fear and overcomes the prejudice. An analysis of women fighters and
"flying ladies" at the head of ambulances shows that the state of war, in addition to fighting, contributes to the profiling of women's potential outside the family. The traditional
understanding of female subordination to family and children in the war has undergone
a transformation. In the role of a doctor, nurse, humanitarian worker, and above all with
a rifle in her hand, and in the role of an ambulance driver, a woman becomes a synonym
for exalted duties, which until then was attributed exclusively to the male population. The
members of the fairer sex emotionally broke down ingrained prejudices and overcame
the challenges of the war, and thus opened a new chapter in social and military history.
Keywords: war, front, flying ladies, tradition, prejudice, Milunka Savić, Sofija Jovanović, Flora Sandes, Ruth Plimsoll, Evelina Haverfield, Gladys Jensen, Catherine Marie
Harley, Mary Josephine Bedford, Elsie Cameren Corbett, Olive Kelso King.
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Aleksandar Veljić1

LJUBAV I STRAH U JANUARSKOJ
RACIJI 1942. U NOVOM SADU
Rezime
U neuobičajenim okolnostima ljudi ispoljavaju obično ravnodušnost, usled straha
za sebe, ili empatičnu ljubav prema drugima. Hortijeva januarska „Racija“ 1942. spada
u te neuobičajene okolnosti, kada život hiljada i stotina ljudi visi o koncu. Upravo u
jednom takvom užasnom činu genocida ističe se nekoliko izvanrednih osoba koje su
pobedile strah i, vođeni ljubavlju prema bližnjima, dali svoj život pobedivši tako i smrt!
Upoznajmo se sa Olgom Pavlas rođenom Kozjak, Apolonijom-Mirom Laubert, Eržebet
Facko i Janoš Sabo.
Ključne reči: Olga Pavlas, Apolonija Laubert, Eržebet Facko, Janoš Sabo, Novi
Sad, racija, ljubav, požrtvovanost, strah, pobeda

Naime, mađarski okupator Bačke je mesecima pripremao spiskove
građana za odstrel, u težnji da promeni etnički sastav stanovništva i da iskoreni i opljačka pre svih Srbe i Jevreje, te da se obračuna sa antifašistički
orijentisanim pojedincima drugog porekla. U opštem pogromu od 21. do
23. januara 1942. ubijen je svaki deseti stanovnik Novog Sada, među kojima je bilo onih koji su empatijom i ljubavlju prema drugima pobedili strah
i ostali heroji za sva vremena.
Nekadašnja prva dama Novog Sada, Olga Pavlas rođena Kozjak, bila je supruga Ignjata Pavlasa, predsednika Sokolske župe Bačke, osnivača današnjeg planinarskog društva „Železničar“, doživotnog predsednika
veslačkog kluba „Danubijus“, koordinatora svih kulturnih udruženja grada. Kako je Sokolski pokret Bačke bio najbrojniji i najjači u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji, a Novi Sad najsnažniji monarhistički centar, to je Olgu
Pavlas, koja je iz Šida došla u Novi Sad posle udaje, svrstalo u najelitniji
sloj ondašnjeg novosadskog društva. Osim toga, ostaće upamćena kao supruga ujedinitelja Srba i Slovena s obe strane Dunava pošto je Velika narodna skupština Srba, Bunjevaca i ostalih Slovena, kojom je predsedavao
Ignjat Pavlas, na svom zasedanju 25. novembra 1918. u Novom Sadu do1 Društvo za očuvanje sećanja na Holokaust, aveljic@protonmail.com
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nela odluku o prisajedinjenju Kraljevini Srbiji. Tako je ispunjen viševekovni san o državnom jedinstvu našeg naroda s obe strane Dunava.
Tog ledenog 23. januara 1942. jedno vozilo je dovezlo Pavlasove na
Štrand. Tamo su zatekli svoje sugrađane saterane u red, kako se kreću ka
rupi probušenoj u ledu gde su udarani kundacima i bacani živi pod led. Ignjat Pavlas više nije mogao da trpi jauke i krike i zatražio je od dželata da
ga propuste preko reda do rupe u ledu. Olga Pavlas ga nije ispuštala iz ruke. Plakala je i išla u stopu sa njim. Obratio se dželatima poslednjim rečima: „Ubijajte, ali znajte da će se roditi veća i jača Jugoslavija!“ Bio je to
poslednji govor jednog od najvećih velikana u našoj istoriji. Ne čekajući
da budu udareni kundacima, držeći se za ruke Pavlasovi su skočili u ledeni Dunav. Sustigli su ih kuršumi zveri u ljudskom obliku. Za nekoliko minuta stiglo je naređenje da se ubijanje obustavlja. Da su ostali u redu gde
su stajali, ostali bi u životu.
Uprkos strahu koji je zasigurno osećala, Olga Pavlas se nije predala
tom osećanju. Vernost i ljubav supružniku bili su jači. I sama je koji minut pre smrti zamolila žandara da je približe Ignjatu Pavlasu pošto je nekoliko koraka zaostala za njim. Zar da u tim presudnim časovima ostane
sama na tom ledenom mestu i da u smrt ode iza njega? Mogla je u svakom času da se pozove i na svoje hrvatsko poreklo pošto građane te nacionalnosti mađarski okupator, osim nekoliko izuzetaka, nije progonio. Nije pokušala ništa od toga. Pomirila se sa situacijom i nije pustila da ujedinitelj Srba i Slovena s obe strane Dunava ode u smrt bez nje! Ljubav je
bila jača od straha!
Baš kao ni osobe hrvatskog porekla, mađarski okupator nije progonio
ni osobe nemačkog porekla. Naime, usled savezništva Mađarske sa Hitlerovom Nemačkom, bački Nemci, ili podunavski Nemci, ili, kako su se još
zvali „folksdojčeri“, odnosno domaći Nemci uživali su privilegovan položaj u Hortijevoj Mađarskoj. Apolonija Laubert, zvana i „tetka Mira“, bila je profesorka nemačkog jezika u nemačkoj građanskoj školi i zagriženi sledbenik Adolfa Hitlera. I pored toga, živela je u vanbračnoj zajednici
sa znamenitim akademskim slikarem Nikolom Mihajlovićem, i to u okviru porodične kuće u kojoj su stanovali i sestra i brat Nikole Mihajlovića.
Pošto su na meti genocidnih organa Hortijeve Mađarske bili Srbi, to
su žandari došli u kuću Mihajlovićevih i poterali ih prema kasarni koja se
nalazila u istoj ulici. Odjednom je iz kapije neustrašivo izjurila na ulicu
Apolonija Laubert i sukobila se sa komandantom patrole koji je sprovodio
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Mihajloviće. Na rukavu je nosila kukasti krst. Nije se moglo razaznati šta
govori, tek nemi slučajni svedok koji je virio kroz otvore žaluzina je primetio njeno žustro mlataranje rukama i objašnjavanja sa mađarskim oficirom, koji joj je u jednom času udario kundakom tako da joj je sa rukava
spala traka sa kukastim krstom. Sagnula se da je dohvati. Za njom se sagnuo i njen suprug Nikola Mihajlović, pa su oboje dobili udarac kundakom
u leđa. Uz dalje kundačenje su oterani u kasarnu u njihovoj ulici.
Hortijevci su nudili Apoloniji Laubert da je puste. Nije htela da ostavi
svog Nikolu, ni druge Mihajloviće. Sa Nikolinom sestrom Marijom, takođe profesorkom, bila je dobra prijateljica. Ostala je pri stavu da će do kraja ostati sa njima. Streljana je u nekadašnjoj kasarni u ulici Vojvode Bojovića u Novom Sadu. Mogla je da živi. Štaviše, mogla je da živi bez ikakve neprijatnosti od okupatora, ali nije htela. Apolonija Laubert je verno
otišla u smrt sa svojim prijateljima i rođacima. Koji mesec pre toga, aprila 1941. godine, jedna nemačka motorizovana brigada je prošla kroz Novi Sad na putu za Beograd. Među onima koji su dočekali tu vojnu formaciju u Novom Sadu bila je i Apolonija Laubert, koja je za tu priliku umesila jufka štrudle i iznela ih nemačkim vojnicima na posluženje. Ali, ratne
prilike su krenule drugim tokom. Bačka i Novi Sad su predate Mađarskoj
na upravu, suprotno očekivanjima podunavskih Nemaca koji su maštali o
stvaranju podunavske nemačke države. Bački Nemci nisu bili nimalo srećni zbog toga i podrugljivo su pisali o mađarskim zločinima koje su Mađari svrstavali u oslobodilački pohod.
Mnogi su Nemci bili razočarani što će potpasti pod mađarsku okupatorsku upavu. Oni su bili posebno potreseni kada su doživeli da njihovi
dojučerašnji poznanici, kolege, radnici Srbi više nisu u životu. Tražili su
posebnu zaštitu od Nemačke u tom smislu. Apolonija Laubert je pobedila
svaki strah i direktno se umešala u ubilačke namere neumoljivog istrebljivača. Nije htela da ostavi Mihajloviće! Ona je jedna od dvadesetoro Nemaca koji su smaknuti u „Raciji“ 1942. u Novom Sadu.
Kao što nisu dirali osobe nemačkog i hrvatskog porekla, mađarski
okupatori nisu imali na meti ni osobe mađarskog porekla. Tog strašnog 23.
januara 1942. godine, zlikovci su zatrli čitave kvartove i čitave porodice.
Osim ako su bili antifašisti, ili u mešovitom braku, Mađarima nije pretila opasnost od pogibije. Naprotiv, mnogi Mađari su taj pokolj podrugljivo nazvali „krštenje Srba“. Mnogi su potkazali svoje dojučerašnje prijatelje ili poznanike sa ciljem da se dokopaju njihove imovine: stanova, odev-
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nih predmeta, nameštaja, novca… Pljačka koja se smešila učinila je mnoge domaće Mađare saučesnicima počinjenog genocida.
Ona je imala 24 godine i bila je u odličnom položaju da opljačka svoje poslodavce i preuzme kontrolu nad njihovom imovinom. Naime, bila je
služavka u jevrejskoj porodici Erdeš. Za Jevreje mađarski okupator nije
imao milosti! Zauzeti se za ponekog Srbina je i moglo da prođe, ali nikako za Jevreje. Za njih je predviđeno da budu potpuno istrebljeni iz grada!
Tako je i petočlana porodica Erdeš stavljena izvan zakona: inženjer Andrija Erdeš, njegova supruga Aranka i njihovo troje dece, 17-godišnja kćer,
14-godišnji sin i najmlađa 9-godišnja Henrijeta.
Svakog jutra, pa i tog 23. januara 1942. godine, 24-godišnja Eržebet,
služavka porodice Erdeš, verno je dolazila na svoj posao. Biti veran u službi onima koji je nisu zlostavljali, koji joj nisu zakidali platu, iako su bila
jako teška vremena, bilo je deo njenih ličnih vrednosti. I tog jutra je zapregla kecelju i posvetila se svakodnevnim kućnim poslovima. Iznenada su na
ulazna vrata zalupali okupatorski mađarski vojnici i nahrupili u kuću. Nema sumnje da je pokušala da ih zaustavi.
„Ko ste Vi?!“ verovatno se na nju brecnuo vođa patrole „I šta radite ovde?“
„Ja sam Eržebet Facko“ verovatno je prestrašeno odgovorila služavka. „Stanujem u ulici Dostojevskog broj 10“. Mašila se za svoju ličnu iskaznicu.
„Niste Jevrejka!?“ verovatno je strogo upitao vođa patrole.
„Mađarica sam“ bio je odgovor.
„Onda Vi ostanite ovde, a napolje sa ovim vašljivim Jevrejima!“ dreknuo je zlikovac komandujući svojim ubicama da poteraju napolje prestrašenu porodicu Erdeš.
„Nemojte, oni su dobri ljudi“ pokušala je verovatno da ga odgovori
Eržebet Facko.
„To su Jevreji!“ čula je verovatno surov odgovor.
„Ali, oni su…“ pokušala je verovatno opet, ali je više niko nije slušao. Jurnula je za svojima preklinjući verovatno: „Molim vas, nemojte“.
„Marš tamo!“ verovatno je uzvratio vođa patrole čudeći se zašto je zapela jedna mlada Mađarica da brani te tako nepoželjne Jevreje.
Shvatila je da više nema nade da ih spase. Možda je zgrabila za ruku
malu Henrijetu. Možda je molećivo pogledala u Aranku Erdeš. Nije mogla
da ostavi one kojima je verno služila.
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Izgurali su je napolje na ledenu zimu.
„U pomoć! Pomozite! Spasite nas!“ vrisnula je Eržebet Facko dok su
je gurali dalje kundacima.
Prema onome što se može rekonstruisati iz iskaza očevidaca, dvoje
starije dece Erdeševih zlikovci su proboli bajonetom ispred njihove kuće.
Gledala je očima svojim ne verujući šta vidi Eržebet Facko. Užasnutu su je
poterali prema Miletićevoj ulici za njenim poslodavcima i malom Henrijetom. Pogođena šokom, možda više ni hladnoću nije osećala, ali joj je bilo
sasvim jasno da više nema nade u spas. Imala je još vremena da se okrene
i vrati u sada pustu kuću Erdeševih. Imala je još vremena da im kaže: „Nemojte mene, Mađarica sam“. Oprostili bi joj to njeni poslodavci, shvatili
bi, sigurno bi bili srećni da se spasi. No, izgleda da Eržebet Facko tako nešto ne bi oprostila samoj sebi.
Ili su možda svu porodicu pobili pred kućom, ali nju, koja je izdala
njihov nacionalni interes, a tako mlada je mogla da se dokopa tuđeg bogatstva i nasledstva, poterali su napred prema Hlebarskom sokaku, današnjoj
Miletićevoj ulici. Kako god bilo, kroz ledenu tišinu grada prolamali su se
pozivi za pomoć na mađarskom jeziku.
Žurno terana kroz ledeno jutro prema Miletićevoj, zavapila je opet:
„Nemojte! U pomoć!“ Možda su joj se nasmejali. Kada već hoće da umre
sa tim prezrenim Jevrejima, neka joj to bude kraj! Jedna izdajnica nacionalnih interesa manje! Glupa služavka!
„U pomoć, braćo, u pomoć!“ zapomagala je Eržebet na mađarskom
jeziku u uzaludnoj nadi da će se možda odnekud stvoriti iznenada neki plemeniti Mađari koji će da zaustave ovaj pokolj! I u Miletićevoj ulici je videla na ulici leševe pobijenog sveta. To je poslednji prizor koji su videle
njene oči.
„Klekni na zemlju!“ čula je naredbu na svom maternjem jeziku.
Da li je klekla, ili nije, da li je i dalje stajala užasnuta onim što rade oni
koje su rodile neke druge Eržebet? Svedoci su izjavili da je ubijena jedna
služavka koja je glasno zapomagala. Tada oni nisu znali, a mi sada znamo
da je to bila Eržebet Facko, služavka porodice Erdeš, koja nije morala da
umre. Videvši da time što je Mađarica ne može da spasi svoje poslodavce
i prijatelje, ipak se nije predala. Išla je do kraja sa njima, pravo u smrt, nadajući se da će ipak neko čudo da se dogodi, da će neko čuti njene vapaje za pomoć, da će se neko možda smilovati… Ne, zlikovci tog kalibra nemaju milosti ni za koga!
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Među streljanim građanima u Miletićevoj ulici ostala je da leži Eržebet Facko, čija je ljubav i vernost nadvladavala strah do samog kraja, u nadi uzaludnoj da smrt ipak neće biti kraj njenih Erdeševih. Ležala je mrtva
Eržebet u snegu izvesno vreme. A onda je stigao vojni kamion po njeno telo. Kao da ubacuju cepanice, bezdušni izvršioci genocida ubacili su i njeno telo u kamion. Odvezena je na Štrand gde su te iste i narednih noći revnosni vojnici bacali leševe pod led Dunava. Dok su to činili, ti sinovi nekih drugih Eržebet su pevali sami sebi hvalospev. Dograbili su njeno telo
i uz svetlo logorske vatre zafrljačili ga u Dunav. Dok je ledena reka nosila
Eržebet ka Crnom moru, dželati su pevali:
„Hrabar sam vojnik Mikloša Hortija, Hrabar vojnik!“
„Gospodo, to ne može tako! Ja sam se jednom Kralju zakleo na vernost!“
Nisu mogli da veruju svojim ušima šta su čuli iz usta Janoša Saboa na
tečnom mađarskom jeziku. Janoš ih je već jednom odbio kada su mu došli
i rekli da je pripremljen spisak ljudi za odstrel. Pođi i ti sa nama, ti si čestiti Mađar, veran svojoj naciji, treba istrebiti ove Race i Jevreje, ubeđivali su ga. Pa sa tim istim Srbima i Jevejima je rastao u svom rodnom Bečeju i nije ih smatrao neprijateljima. Kada je došlo vreme za studije, upisao
se na vojnu akademiju u Beogradu i postao oficir Kraljevine Jugoslavije.
Naravno, kao što je to običaj, zakleo se i jugoslovenskom Kralju na doživotnu vernost. Za Janoša Saboa to nisu bile samo prazne reči, nego zakletva za ceo život.
Šta sada hoće, pitao se, što su opet došli? Već im je rekao da im se neće pridružiti u „češljanju terena“ i ubijanju nevinih ljudi. Zar priliči mađarskim oficirima da ubijaju nejač, žene i nenaoružane civile? Dakako da im
ne priliči, osim ako su hortijevci zadojeni srbomržnjom, antisemitizmom i
rasizmom! Njega tome nisu učili na vojnoj akademiji, ali ove bezbožnike i
bezdušnike očigledno jesu tome učili na njihovoj vojnoj akademiji. Na njihovom čelu video je Martona Zeldija, nekada prvog pitomca budimpeštanske vojne akademije, nosioca dva doktorata, inače najkrvoločnijeg vojnog
zapovednika u toj „Raciji“.
Nije još dugo morao da se pita zašto su došli ponovo. Pošto nije valjani Mađar pa neće da ubija ne-Mađare, onda ne treba ni da postoji! Možda
su ga još jednom upitali da im se pridruži u opštem pokolju koji već uveliko teče u celom gradu, da dokaže svoje mađarstvo na delu… kad ono, hladan tuš: „Ja sam se jednom Kralju zakleo na vernost!“ Nije hteo ni mogao
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da pogazi svoju zakletvu, datu reč, oficirsku čast! Kakav ološ, kakvo đubre, kakav izdajnik, mislili su oni koji nisu bili dostojni nikakve časti, ni
oficirske, ni ljudske, ni mađarske!
Poterali su ga ka Štrandu. Neka završi u ledenom Dunavu sa onima
koje neće da ubija. Udariće ga kundakom da padne u reku da ne utroše ni
metak na tako nedostojnog izdajnika i tako lošeg Mađara! Ili nisu hteli da
gube vreme, pa su ga ubili već na kućnom pragu! Gde su ga ubili ne znamo
u ovom času, ali ono što znamo to je da je Janoš Sabo jedan od 54 Mađara koji su do sada identifikovani kao Žrtve januarske „Racije“ 1942. u Novom Sadu. Možda ih ima još? Možda nikada nećemo saznati? Jer, gotovo
sedam decenija porodica Janoša Saboa je ćutala o toj Žrtvi „Racije“. Janoševa rođena sestra nikada o njemu nije pričala. Čak ni fotografija Janoševa
nije ostala iza njega! O tome kako je umro njegova sestra je poverila svom
sinu, koji je nastavio da čuva tu tajnu. Međutim, kada je bio na samrti, sestrić Janoša Saboa je dugo čuvanu tajnu poverio svojoj kćeri.
Bila je 2008. godina. Unuka Janoševe sestre više nije mogla da ćuti.
Kao novinarka u TV Vojvodini pripremala je dokumentarnu emisiju o počinjenom genocidu. Strahovala je da bi lična priča mogla da se pogrešno
protumači, ili da se izrodi u kič. Urednik ju je podržao. Podržali su je i neki drugi pojedinci. Ime Janoša Saboa je tako otišlo u etar i tako je otrgnuta
od zaborava još jedna žrtva januarskog pogroma 1942.
Janoš Sabo nije imao strah od dželata. Niti je hteo da bude saučesnik
zločina, niti ih se uplašio kada im je rekao da je njegova oficirska zakletva
i čast iznad njihovog šovinizma! U lice im je rekao da je ljubav prema Kralju i Otadžbini snažnija od bilo čega što su oni bili kadri da učine.
U datim situacijama nismo sigurni kako bismo reagovali. Ni ovi pomenuti heroji „Racije“ 1942. u Novom Sadu nisu imali predstavu da se
sprema takav strašan događaj, niti su zamišljali šta bi mogli ili ne bi mogli
da učine ako se tako nešto dogodi. Na njihovom primeru možemo da pojmimo šta znače reči apostola Jovana, u jednoj od njegovih poslanica, koja kaže da savršena ljubav isteruje iz čoveka svaki strah. Strah je prirodna pojava. Strah ume da nas sačuva od stradanja i patnje. A u slučajevima
kada smo izloženi progonu i kada je jasno da se nema kud, ljubav uspeva
da nadvlada i strah. Herojska smrt Olge Pavlas, Apolonije Laubert, Eržebet Facko i Janoša Saboa daju nam na znanje da na kraju, ipak, ljubav biva jača od straha.
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LOVE AND FEAR IN THE JANUARY
RAID 1942 IN NOVI SAD
Summary
In unusual circumstances, people usually show indifference, due to fear for
themselves, or empathic love for others. Horthy's January "Raid" in 1942 belongs to
those unusual circumstances, when the lives of thousands and hundreds of people hang
in the balance. It is in one such horrific act of genocide that several extraordinary people
stand out who overcame fear and, guided by love for their neighbors, gave their lives,
thus overcoming death! Let's meet Olga Pavlas Kozjak, Apolonija Mira Laubert, Eržebet
Facko i Janoš Sabo.
Keywords: Novi Sad, love, sacrifice, fear, victory

2 The Holocaust Memorial Society, aveljic@protonmail.com

Slobodan Martinović 1

LJUBAV I STRAH U FOKUSU SEBE
Rezime
Trebalo mi je 50 godina da zavolim sebe, da osvestim svoje ja. Dugo sam ga potiskivao pod uticajem porodice, prijatelja, lokalne zajednice, društva u celini. Stave svi nekako na čoveka tovar koji on nosi, bez da dođe na ideju da ga zbaci sa sopstvenih leđa.
Nametne porodica, prijatelji, zajednica pravila kojih se čovek slepo drži, plašeći se osude, odbacivanja. Kao što nema vere u boga bez greha, tako ni ljubavi bez straha. Najveća razočarenja doživeo sam kada sam iskreno voleo, predano radio, bio posvećen, odgovoran, hteo pomoći. Dugo sam sebe preispitivao, dok nisam shvatio kako da zavolim sebe, da bih preživeo vreme. Živi mi se, još nisam sve dao od sebe univerzumu. Ljude ne mogu promeniti ali mogu sebe na način kako regujem na tuđe pakosti. Od kada sam zavoleo
sebe u boljim odnosima sam i sa Bogom, porodicom, prijateljima, zajednicom. Postavio
sam sebe, ne druge, gde i kako treba. Veliki Njegoš je rekao „U glavu mi pamet ućeraste“.
Ključne reči: ljubav, strah, vera u boga, greh

Vernik sam u pokušaju, jer nekada imam distancu prema bogu, kada se iznerviram, povredi nepravda. Komunikaciju sa bogom ne mogu do
kraja da opišem. Moje poštovanje prema bogu nije upitno, ali ne mogu da
postignem stanje „Ko tebe kamenom ti njega hlebom“.
Najveći strah mi je od ljubavi. Oboje su deo mehanizma koji se zove život.
Ljubav prema ženi i deci, roditeljima, sestri podržana je kroz strah za
njihovo dobro.
Ljubav prema ženskoj lepoti pokrene sve čakre u organizmu nad kojima nemam kontrolu.
Ljubav prema familiji je odnos prema prezimenu. Plašim se kumunikacije sa njima.
Ljubav prema prijateljima je strah od izdaje. Žao mi je što nisam studioznije birao prijatelje, ko da se oni tako biraju.
Ljubav prema gradu, otadžbini je strah od uvreda, poniženja koja sam
trpeo i dan danas trpim.
1 Centar za istraživanje u politici Argument, Prijepolje, cziupargument@gmail.com
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Ljubav prema Srbiji je slika dede Solunca, jedino što me podseća na
Srbiju. Nisu mi dali da kažem, kako ja vidim srpski patriotizam.
Ljubav prema politici je strah da budale na zavladaju zajednicom.
Ljubav prema biljkama, drveću praćena je strahom od onih koji seku stabla i uništavaju koren, stablo i list.
Ljubav prema hemiji su boje u periodnom sistemu i podela na metale,
nemetale i prelazne elemente.
Ljubav prema fudbalu je igra, jer fudbal je samo igra i ništa više.
Ljubav prema Crvenoj Zvezdi je crveno bela boja, na osnovu koje
smo se kao klinci opredeljivali za Zvezdu ili Partizan.
Nije me strah za posao i egzistenciju, jer ja čitav život ne radim za
platu i još sam živ.
Strah me da ne padnem u ruke dušmana svojih koji podmuklo mrežu pletu.
Slobodan Martinović 2

LOVE AND FEAR IN FOCUS OF SELF
Summary
It took me 50 years to love myself, to realize my self. For a long time, I suppressed
it under the influence of family, friends, the local community, society as a whole. Everyone somehow puts the burden he is carrying on a man, without the idea of throwing him off
his own back. It imposes family, friends, a community of rules that a person blindly follows, fearing condemnation, rejection. Just as there is no faith in God without sin, so there
is no love without fear. I experienced the greatest disappointments when I sincerely loved,
worked hard, was dedicated, responsible, and wanted to help. I questioned myself for a
long time, until I figured out how to love myself, to survive time. I live, I haven't given my
all to the universe yet. I can't change people, but I can change myself in the way I react
to other people's mischief. Ever since I fell in love with myself, I have been in a better relationship with God, family, friends, community. I set myself, not others, where and how I
should. The great Njegos said „that my mind was growing in my head“.
Keywords: love, fear, faith in God, sin
2 Centar za istraživanje u politici Argument, Prijepolje, cziupargument@gmail.com

Milenko Tanurdžić1

LJUBAV - NAJBOLJI PUT
Rezime
Tri najvažnije teme u spisima apostola Pavla su ljubav, vera i nada, ali je ljubav
najveća među njima. Ljubav je najtemeljnija najbitnija i središnja za Pavlovo razumevanje hrišćanske etike i morala. Završavajući temu o duhovnim darovima, Pavle izjavljuje da su darovi dobri, ali je ljubav bolji put, još bolji put, zapravo, najbolji način služenja Bogu na slavu i ljudima na blagoslov. Ljubav, kao središnji deo hrišćanske etike, mora da ostane u središtu pažnje, u fokusu svakog vrenika kroz sve vekove i u svakoj kulturi.
Ključne reči: Bog, Hristos, ljubav, duhovni darovi, najbolji put, hrišćanska etika

„Revnosno težite za višim darovima! Ja ću vam, pak, pokazati najbolji put.“
1 Korinćanima 12:31 (NSP)
U svojoj dosadašnjoj pastorskoj praksi, upoznao sam ljude koji su bili nadareni i sposobni za različite službe u kontekstu u kojem su se kretali,
međutim, ovi ljudi nisu bili vođeni ljubavlju kao glavnim motivom u službi i upotrebi duhovnih darova, već željom za efikasnošću, preciznošću,
učinkom, i sl. To se najčešće ogledalo u njihovom nestrpljivom i grubom
pristupu prema ljudima kojima su služili ili sa kojima su sarađivali.
Važnija od svih darova je, svakako, ljubav. Apostol Pavle koristi izraz “bolji put” kada prelazi sa teme duhovnih darova na temu ljubavi. 1
Korinćanima 13:1-3, naglašava da je bez ljubavi svaki dar neupotrebljiv
i bezvredan, zato što je ljubav pokretač pravilne upotrebe duhovnih darova i službe.
Stihovi od 4-7 opisuju prirodu ljubavi, a 8-13 podvlače privremenu
prirodu svih darova, upoređujući ih sa trajnošću ljubavi. Ljubav ostaje u
večnosti, jer je Bog ljubav, dok će mnogi darovi, sposobnosti i službe nestati prilikom Hristovog dolaska (jednostavno za njima više neće biti potrebe). Pored ljubavi, Pavle još dodaje veru i nadu, jer su to njegove tri
1 Conference of Seventh-day Adventists, Britanska Kolumbija, Kanada, pastormilenko@
gmail.com
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omiljene teme. Međutim, ljubav ostaje najveća među njima, zato što je
ona najtemeljnija, najbitnija i središnja za Pavlovo razumevanje hrišćanske etike i morala:
„Jer u Hristu Isusu niti što pomaže obrezanje ni neobrezanje, nego vera koja kroz ljubav radi… Jer se sav zakon izvršuje u jednoj reči, to jest:
ljubi bližnjega svojega kao sebe“ (Gal. 5:6.14).
Ako je, dakle, ljubav veća i bolja od ostalih darova, onda sama ljubav
mora da bude više od duhovnog dara. Ona radije predstavlja glavnu hrišćansku vrednost, prvu na listi „rodova“ Duha (Gal. 5:22), koja mora da
bude prisutna u svim darovima ako se oni upotrebljavaju na način da zadovolje Boga i da imaju večnu vrednost.
Da bismo ispravno razumeli 1 Kor. 13, moramo se zadržati na kontekstu. Pavle je nameravao da, ovom kratkom studijom o ljubavi, pomogne u
rešavanju specifičnog problema destruktivnog načina kojim su hrišćani u
Korinćantu koristili svoje duhovne darove. Drugim rečima, nije im nedostajalo darova, već ljubavi.  
Na primer, u drugom kontekstu, kada piše vernicima u Galatiji, Pavle
je podjednako zaokupljen naglaskom da je ljubav, kao sažetak Zakona, bez
vere bezvredna, jer „u Hristu Isusu ne vredi ni obrezanje ni neobrezanje,
nego vera koja je delotvorna kroz ljubav“ (Galatima 5:6).
S toga je Pavle veoma jasan kada kaže da osoba može da govori i ljudske i anđeoske jezike, da prorokuje, i da zna sve tajne i znanja ovoga sveta, da ima veru kojom premešta planine, čak i da razdeli svo imanje onima
koji nemaju i da žrtvuje svoj život u činu podrške nekoj velikoj i plemenitoj ideji, ali ako nema ljubavi, sve je to uzalud i bezvredno – jezici su šuplji poput zvona, znanje je ništa, žrtve ne pomažu! (1 Kor. 13:1-3)
Stoga, Pavle zaključuje, darovi su dobri, ali je ljubav bolji put, još bolji put, najbolji put da se služi Bogu na slavu i ljudima na blagoslov. Ljubav, kao središnji deo hrišćanske etike, mora da ostane u središtu pažnje, u
fokusu svakog vernika kroz sve vekove i u svakoj kulturi.
Središnja poruka Staroga zaveta je bila Božja ljubav koja se pokazivala kroz žrtve (prikaz plana spasenja) i kroz Božje staranje za svoj narod,
kroz praštanje i milost koju im je neprestano pokazivao. Ona je središte
Božjeg zakona; Isus Hristos je sažeo zakon u dve zapovesti ljubavi:
„Ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom misli svojom, i bližnjega svojega kao samoga sebe. O ovim
dvema zapovestima visi sav zakon i proroci“ (Marko 12:29-31)

Ljubav - najbolji put
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Potreba za istinskom ljubavlju, nalik Hristovoj, je bila i ostala najveća potreba. A ipak je jedan od naših najvećih problema definisanje te ljubavi. Popularna kultura (u književnosti, muzici, reklamama, vizualnim
umetnostima, itd.), upotrebljava ovu reč za sve osim za ono što je njeno
Biblijsko značenje. Tako da su i hrišćani zavedeni razmišljanjem da je
ljubav prvenstveno osećanje, nešto što ti se dogodi pa se zaljubiš, ili se
odljubiš.
Mi je izjednačavamo sa požudom ili seksualnim odnosom, govorimo
o „ljubavnicima“ (dok u realnosti termin može da odgovara samo uredno
venčanim osobama), ili koristimo izraz „vođenje ljubavi“ za sam seksualni čin, koji se dešava i izvan bračne veze.
Međutim, u ovom poglavlju, kao i kroz celo Sveto pismo, ljubav je
najpre – akcija, bezuslovno predanje i posvećenje, obećanje koje se ne krši. To je princip po kojem bi trebalo svakodnevno da se živi; to je strpljenje i dobrota, „ljubav ne zavidi, ona se ne hvali ili ponosi; ona ne čini što
ne valja, ne traži svoje pravo, ne ljuti se, ne razmišlja o zlu“, tj. ne pomišlja
zle misli; „ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Ona sve snosi, sve veruje, svemu se nada, sve trpi – ljubav nikada ne prestaje“ (1 Kor. 13:4-8).
Samo je božanska agape ljubav, koju Hristos proizvodi u nama Svetim Duhom, u stanju da ispuni sve ovo! Istina je da što intimnije poznajete nekoga, jasnije ćete videti njihove mane. To je tako. To je razlog zašto brakovi propadaju, zašto su deca napuštena, zašto prijateljstva ne traju.
Možda mislite da volite nekoga dok ne vidite kako se taj neko ponaša kada
ostane bez novca ili pod pritiskom ili kada je gladan, za dobrobit.
Međutim, prava ljubav je drugačija. Ljubav je kada izaberete da služite nekome i budete s nekim uprkos prljavom srcu te osobe. Ljubav je strpljiva i ljubazna, ljubav je svesna. Ljubav je teška. Ljubav je bol i žrtva, to
je prepoznavanje tame u drugoj osobi i prkoseći impulsu da iskočite s broda, vi ostajete jer istinski volite. I više od toga – to je pružanje ruke prijateljstva onome koji vam, po ko zna koji put, pljuje u nju.  
To je istinsko saosećanje i želja da se pomogne i onome ko vas ne
podnosi ili mrzi, ili vam čak nanosi zlo. To je spremnost na praštanje, kao
što se Gospod Isus molio Ocu za svoje dželate: „Oprosti im, jer ne znaju
šta čine!“ Ili đakon Stefan kada su ga kamenisali: „Gospode, ne primi im
ovo u greh!“  
Apostol Jovan naglašava i zapoveda: „Voljeni moji, volimo jedni
druge, jer ljubav dolazi od Boga. Svako ko voli, od Boga je rođen i po-
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znaje Boga. Ko ne voli, nije poznao Boga, jer Bog je ljubav. Bog je pokazao svoju ljubav prema nama tako što je poslao u svet svoga jedinorođenoga Sina da bismo mi imali život njegovim posredstvom. Ovo je ljubav:
nismo mi zavoleli Boga, nego je Bog zavoleo nas i poslao svoga Sina da
bude žrtva za oproštenje naših greha. Voljeni moji, ako nas je Bog toliko zavoleo i mi smo dužni da volimo jedni druge. . . . Bog je ljubav i ko
živi u ljubavi, Bog ostaje u njemu i on u Bogu“ (1 Jovanova 4:7-11.16).
Oskar Vajld je kazao: „Dati i ne očekivati ništa zauzvrat, to je ono što leži u srcu prave ljubavi.“
U starozavetno vreme, u Izrailju, živeo je prorok koji nije bio oženjen. Jednoga dana Bog mu je naredio da se oženi prostitutkom. Iako se
zahtev činio čudnim i nerazumnim, prorok Osija je poslušao i potčinio se
Bogu (Osija 1:1-3). Njegova porodica je bila užasnuta kada je doveo nevestu svojoj kući. Znali su je iz slučajnih susreta na ulici u društvu drugih
muškaraca. I bez obzira na prigovore porodice i prijatelja, čovek je ušao
u brak i kako su dani prolazili istinski je zavoleo svoju ženu. Isto tako je
i žena zavolela njega, svog muža, uživali su u zajedničkom životu, i dobili prvo dete.
Prijatelji i rodbina su bili srećni zbog njih. Međutim, nova majka je
počela sve više vremena da provodi izvan kuće, prvo sate, zatim dane i
sedmice, da bi se u potpunosti vratila svom starom načinu života, prostituciji, a onda, jednog dana, vratila se kući trudna. Donela je sramotu proroku, i svako je u selu znao za njihovu situaciju i očekivali su da će je prorok
odbaciti, čak kazniti i smrću. Međutim, iako je njegovo srce bilo slomljeno, on ju je primio nazad.
Nakon što je rodila drugo dete, opet je pobegla od kuće i vratila se
svom promiskuitetnom načinu života. Mnoge dane i noći prorok je proveo
hodajući ulicama tražeći svoju nevernu ženu. Gomera se vratila na kratko, a zatim je opet pobegla, tražeći sreću na ulicama i u zagrljajima drugih muškaraca.
Kada se vratila, opet se vratila trudna, samo da bi mužu ostavila još
jedno, tuđe dete, pre nego što se ponovo vratila ulici. Njene namere više
nisu bile tajna. Želela je život samo za sebe, bez obaveza i odgovornosti
prema porodici, mužu, deci, društvu, crkvi, Bogu! Prorok je prihvatio decu kao svoju, i brinuo se o njima, ali ono što je najčudnije, nastavio je da
traži načine da dovede svoju ženu nazad kući.
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Jednoga dana, video je svoju ženu na pijaci robova. Bila je prljava,
izmučena, odrpana. Gomila je bila nemilosrdna, znali su ko je. Međutim,
Osija je uzeo svoj ogrtač, pokrio Gomerinu golotinju, i platio za njenu slobodu. Otkupio ju je (Osija 3:1-5). Osijina ljubav prema Gomeri bila je
bezuslovna. Ništa što je ona uradila nije moglo da poremeti ljubav koju je
njen muž imao prema njoj. Otišli su kući i živeli srećno do kraja života.
Ova starozavetna ljubavna priča ima proročku poruku za odnos Izrailja prema Bogu, kao i za odnos kojeg mi imamo sa Bogom danas. Izrailjci su varali Boga bezbroj puta. Božja ljubav prema njima nikada nije prestala, niti se umanjila, čak i kad su obožavali druge bogove.
Mi jurcamo kroz život u potrazi za srećom i zadovoljstvom, radošću
i mirom, a mnogi završavamo kao robovi svojih vlastitih želja i požuda.
Nakon što nas pronađe umornima, iscrpljenima, beznadežnima i slomljenima, Bog nas prihvata nazad i vodi nazad sa sobom, kući, gde i pripadamo. To je jedino mesto gde možemo da budemo kompletni, celi, srećni, u
miru. To je bolji put! To je najbolji put! To je put u večni život.

Milenko Tanurdžić2

LOVE - THE BEST WAY
Summary
The three most important topics in the writings of the apostle Paul are love, faith
and hope, but love is the greatest among them. It is the most fundamental, essential and
central to Paul's understanding of Christian ethics and morals. Concluding the topic of
the spiritual gifts, Paul declares that gifts are good, but love is a better way, an even better way, actually, the best way to serve the glory of God and the blessing of people. Love,
as the central part of Christian ethics, must remain in the centre of attention, in the focus
of every believer through the centuries and in every culture.
Keywords: God, Christ, love, spiritual gifts, the most excellent way, Christian ethics
2 Pastor, British Columbia Conference of Seventh-day Adventists‚, pastormilenko@gmail.com
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Reciklaža ljubavi
Božanska čestice,
Kvantu ljubavi,
Što stvorio si sve,
Od atoma do galaksije,
Od svemira do elektrona,
I list, i čoveka,
Leptira i slona,
Nemani morske,
I ptice nebeske.
Drvo pretvoreno u jasle,
Reciklirano u krst
Pa postalo jaram da olakša teret.
Tako se i biser rađa.
Zrnce peska
Reciklirano u bolu ostrige.
Nema lepote bez bola,
I rođenja bez krvi i plača,
Jauka majke dok joj se utroba cepa,
I bola prvog udisaja tek rođenog stvorenja,
Simfonija ljubavi za majčine uši,
Uvod u slatku patnju novog života.
Milenko Tanurdžić, Čikago
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