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МИЛОШ М. ВЕСИН1 

ИНДИВИДУАЛИЗАМ И КОЛЕКТИВИЗАМ - 
КОРАЦИ НА ПУТУ ДО ЛИЧНОСТИ

И САБОРНОСТИ

Резиме

У овоме раду индивидуализам и колективизам се виде као могући кора-
ци ка обликовању личности и саборности, као православних одлика зрелог, 
осмишљеног и одговорног хришћанског живота. Посебно се наглашава уло-
га рационализма у теоријама, али још више у пројавама, индивидуализма и 
колективизма. С једне стране уочава се несумњива улога Блаженог Авгу-
стина на сву потоњу западну философију, а у погледу индивидуализма, осо-
бито преко утицаја које је имао на Боетија и Декарта, док се с друге стра-
не појам личности образлаже по слову учења Кападокијских отаца Цркве 
од Истока. У тексту се помиње и улога фракталне геометрије која, ма како 
чудно то звучало, објашњава многа дешавања у разноликој динамици разво-
ја индивидуе. Личност се, пре свега у теолошком смислу, посматра кроз 
изворни појам – prosopon. Човек постаје личност кроз остваривање себе, 
првенствено као свесног бића и као бића дијалога, а особито као ствара-
лачког бића. У поглављу о саборности, она се, по Символу вере, истиче као 
једна од четири главне одлике Цркве: Једна, Света, Саборна и Апостолска. 
Саборност се, управо кроз свој онтолошки, али и мисионарски карактер, 
јавља као најприродније окружење за заједништво оних који, превазилазећи 
уске оквире индивидуализма, својим постепеним зрењем, и то зрењем кроз 
дијалог са Богом, са собом и са другим, израстају у личности.

Кључне речи: индивидуализам, колективизам, философија, теологија, 
фрактали, синестезија, рационализам, црква, личност, саборност...

1  Парох храма Светог Архангела Михаила у Јужном Чикагу-Ленсингу, професор 
на Богословском факултету у Либертивилу, Илиној, САД, mives1960@aol.com



12 Милош М. Весин

1.  Увод 

Сваки мисаони систем тежи ка успостављању свог особеног је-
зика, којим се изражавају они појмови који су значајни за кохезију 
тог одређеног система. Речи, данас нажалост све више, често постају 
узрок неспоразума и размимоилажења, уместо да су спона истинског 
разумевања и обједињавања. Тако су многе философске одреднице, 
управо као последица социолошких тумачења, постале налик симво-
лима, а не би погрешно било рећи - и сигналима, једног посебног „си-
стема вредности“, и то највише у практичној примени кроз пројаве 
тих вредности у животу појединаца и група.

Посебну тежину, што се значаја социолошких последица тиче, 
имале су, и имају их све више, речи: индивидуализам и колективизам. 
Наш скромни покушај, на страницама које следе, усмерен је у прав-
цу посматрања индивидуализма и колективизма као могућих корака 
ка обликовању личности и саборности, као посебно вредних мерила 
зрелог и одговорног живота, а по учењу Цркве од Истока.

2.  Индивидуализам и колективизам

Саму реч, дакле и појам - индивидуа немогуће је употребити у 
само једном искључивом смислу. Зарад добијања што потпуније сли-
ке, а услед вишеслојног значења коју ова реч данас у себи носи, тре-
бало би погледати о којим се све то појединачним значењима ради. 
Сведоци смо да се данас, углавном, наводи пет различитих нивоа зна-
чења, али и посматрања, речи и појма – индивидуа. Пре свега, ту је 
лингвистички ниво, који указује на изворно значење ове речи. Дакле, 
индивидуа од – individuum – нераздељива јединка. Данас је најчешће 
у употреби социолошки ниво тумачења ове речи, о месту и улози сва-
ког појединца и оних слобода којима стреми, или неслобода којима 
је ограничен, али и као анализа друштвених дешавања као резултата 
узајамног деловања појединаца на укупна дешавања у друштву.2 Пси-
холошки ниво је посебно значајан јер указује на унутарњу динамику 
у развоју, или пак назадовању, сваког појединца. Најопширнија су, 

2  Не ретко данас се, као једна од изведених речи помиње и – маргиналац, 
означавајући људе на политичким, културолошким и иним маргинама једнога 
друштва.
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свакако, тумачења на философском, као и на теолошком нивоу значе-
ња ове речи. Али, осим поменутих имамо и политички индивидуали-
зам, привредни индивидуализам, као што се помињу педагошки, али 
и биолошки индивидуализам.

Не ретко, а највише захваљујући философским тумачењима, реч 
индивидуализам срећемо и као синоним за достојанство. Међутим, 
видећемо касније да постоји веома битна разлика између индивидуа-
лизма и достојанства.

Што се пак колективизма тиче, и ту реч би требало посматрати у 
не мање вишеслојним облицима, као и када је реч о индивидуализму. 
Колектив, од латинске речи collectivum (збир лица удружених, сло-
бодно, или прислино, на заједничком раду) и колективан од collectivus 
(општи, збирни, заједнички). 

И индивидуализам и колективизам су два „модела“ која не подра-
зумевају једно хришћанско схватање, али у многим тумачењима како 
на социолошком, тако и на философском, психолошком и религијском 
нивоу, ми их срећемо, или као полазну основу, или пак као један од 
корака у циљу достизања личности и саборности. Оно што, по данас 
преовлађујућој западној парадигми у тумачењу ова два појма, повезу-
је индивидуализам и колективизам јесте рационализам. Без рациона-
лизма, али нажалост и без све већег уплива релативизма, готово је не-
могуће појмити на који начин овај поменути западни наратив схвата, 
и у свакодневици примењује, индивидуализам и колективизам. Али, 
Јасперс читаву ствар чини још „богатијом“, а не мање и сложенијом, 
када каже да је „индивидуа претворена у функцију“, додајући нове 
појмове, као што су маса, техника, апарат и учинак: „Техника и маса 
су произвеле једна другу“ (Јасперс, 1987, 32).3 По Јасперсу, човек као 
појединац је потпуно небитан „ако је мера човека просечна способ-
ност учинка“ (исто, 42).

Колико год да се многи философски правци труде да буду само-
својни и оригинални у тумачењу света и човека, што се пак индиви-
дуализма тиче, требало би то напоменути, философија је дубоко уко-
рењена у оном тумачењу, које је на потоњу философску мисао имао и 
оставио Блажени Августин. Без Августина, а потом и без оних на које 

3  „Кад постоји као маса, човек ипак у тој маси више није онај који јесте. Маса, 
с једне стране, разлучује, у мени жели нешто што ја нисам. Маса, с друге стране, 
изолује појединца у атом који је препуштен својој жудњи за постојањем...“ (исто, 
стр. 34).
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је ипак највише утицао – Боетија, а после и Декарта, било би немо-
гуће продрети у многе смерове којима се кретала, али и данас креће, 
западна философија. Ако западној философији одузмемо Августина, 
ризикујемо да се уништи један од темеља на коме она почива. 

Оно што је код Блаженог Августина посебно значајно, то је улога 
свести и самосвести. С тим је, свакако, у тесној вези и улога одго-
ворности у процесу напредовања од индивидуе ка личности. Не би 
уопште било претерано рећи да је Августин творац онтологије ин-
дивидуализма. Између Августиновог и Боетијевог приступа човеку, 
настао је, по Зизјуласу, један нови „концепт човека“, који се састоји 
из „рационалног индивидуализма“4 с једне, и „психолошког искуства 
и свести“ са друге стране (Zizioulas, 2021, 19).5 О психолошком ис-
куству Августин је могао веома смело да говори, захваљујући својој 
изоштреној моћи запажања и закључивања. Један од битних одељака 
који је можда и почетак у Августиновом поступку анализе, моменат 
који се махом превиђа, јесте и онај одломак из 7. главе прве књиге 
његових Исповести, где Августин на примеру одојчета показује при-
суство не тек само дететове воље и свести, него, уз то, и присутне 
љубоморе:

„И заиста, дечија невиност је у слабости његових удова, а не у 
слабости његове воље. Сам знам и сам сам видео једно одојче које 
је показивало знаке љубоморе, иако није могло да говори. Мајке и 
дојкиње нам казују да оне знају како да умире такву одојчад, мада 
ми није јасно, па нека ово чак буде протумачено и као детиња 
невиност, да онда када извор мајчиног млека тече тако свеже и 
обилато, да баш тада онај коме је то највише потребно бива од-
бијен, мада му је то и те како неопходно да би се хранио и тако се 
одржао..“ (Augustine, 2004, 48).6

4  Зизјулас то изводи из Боетијевог дефинисања личности као “ naturae rationabilis 
individua substantia” (исто, 18).

5  Августинове Исповести су набољи пример за овакво једно тумачење. 
6  Августин нам овде заправо указује и на још једну значајну чињеницу из 

периода дечијег развоја, наиме једну од важних сепарационих фаза у односу мајка-
дете. Мајка која доји често премешта одојче са једне дојке на другу. У свести 
детета се тада ствара револт против оне дојке која му се ускраћује и ту дојку дете 
поистовећује са „лошом“ страном мајке. Истовремено, мајка и несвесно започиње 
тај дуги ход у сепарационом процесу, који, по пренаталним психолозима, почиње 
још у периоду трудноће, али пре коначног одбијања детета од дојке. Сепарациони 
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Горе наведене Августинове речи могу се, сасвим слободно, узети 
и као потпора тврдње да се појмови индивидуализам и идентитет че-
сто виде као једно те исто, а то дефинитивно нису! Путања у процесу 
развоја идентитета, како когнитивног, тако и емотивног, али посебно 
и духовног и интуитивног, иде од степена индивидуе са циљем да се, 
код зреле особе, заврши у хармонично обликованој личности.

Овде је сада од кључног значаја улога свести и самосвести, а од-
мах уз то и улога самоиспитивања. Посебан траг у наглашавању улоге 
свести, ума и самоиспитивања, оставио је Св. Григорије Двојеслов, 
познат и као папа Григорије Велики (живео од 540. до 604. год.), и то 
највише захваљујући својим Дијалозима, али не мање и Пастирским 
правилима. Григорије веома прецизним психолошким језиком гово-
ри о томе шта се дешава када је ум исувише заокупљен спољашњим 
стварима и свест се усредсређује на оно неважно, па то пореди са 
путником, који зарад ситница изгуби из вида правац свога путовања. 
А као резултат, „...ум се толико удаљава од самоиспитивања да и не 
уочава штету коју трпи, али и постаје незналица о мери своје грешке“ 
(St. Gregory the Great, 2007, p. 34).7

Посебно место у развоју индивидуалности свакако да има и ства-
ралаштво, јер оно на посебан начин пројављује Божанску искру у чо-
веку, чинећи га сатрудником у непрестаном процесу стварања. Ства-
ралаштво, са друге стране, на један просто чудесан начин чини да 
се homo ludens и homo faber уједине са homo aesteticus-ом и homo 
religiosus-ом. Ничим до стваралаштвом човек доказује Богом му дате 
таленте, као и оригиналност, јер „оригиналност и даровитост баш се 
у томе и састоје да човек гледа својим очима, говори својим језиком, 

процес се одвија већ и у овом честом мењању, у том периоду, најважијег извора 
дететове хране.

7  „Атмосфера Григоријевих Дијалога такође је прожела Живот Колумбана. 
Порука је остала иста. Неокајани грех, а не тешко, физичко тело, јесте оно што 
је стајало испречено између неке личности и Бога“ (Браун, 2010. стр. 336). У 
сваком случају, Григоријеви Дијалози су припремили терен за појаву једног новог 
хришћанског жанра у писаној култури Запада VII века, а то су приче о „путовању 
душа“. У том новом жанру, посебно место припада племићу Баронту, потоњем 
монаху у манастиру Логоретум крај Буржа. Баронтов опис, тј. његово „путовање 
душе“, опис који укључује све оно чега се о себи сећао и све што је особено само 
њему као непоновљивој личности, доказује да је она „...и даље подложна закону 
греха и покајања, чак и после гроба“ (Браун, исто, стр. 341). Цитирајући Кароциа 
(Carozzi), Браун даје посебно место Баронтовом опису, јер је то заиста „прва скица 
свести о себи једног појединца у Западној Европи“ (Браун, исто...).
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удара печат своје индивидуалности на све што му рука додирује“ 
(Серђукова, 2018. стр. 131).

Овај рад ће у себи имати доста оних момената које музика озна-
чава као – контрапункт. Дакле паралелне мелодијске, у овом случају 
текстуалне, линије које се, и поред своје различитости, веома складно 
уклапају једна са другом. Ево првог момента „контрапункта“. Оно о 
чему ћемо сада нешто да кажемо, уопште, на изглед, „нема додира“ са 
нашом основном темом. Па ипак, управо овај ефекат контрапункта ће 
нам помоћи да уочимо веома складан спој између свих до сада поме-
нутих области (философија, теологија, социологија итд.) и савремене 
геометрије. А реч је о фракталној геометрији природе. Овај нови пра-
вац у математици и геометрији открио нам је француски математичар 
Беноа Манделброт, који је живео од 1924. до 2010. Манделброт уводи 
у математику, заправо у геометрију, појам фрактала за „разломљене“ 
геометријске структуре које су самосличне. Главна „тајна“ фрактала, 
по Динићу( 2022), „јесте препознавање да у свакој целини постоје 
делови – мање целине – које су самосличне (тзв. скаларна инваријант-
ност). То значи да колико више прилазимо делу неке целине у сваком 
од њих видимо исти лик“(Динић, 2022, стр. 114).8 Са новом фрактал-
ном геометријом изван света математике, и то је разлог зашто се овде 
дотичемо фрактала, Манделброт је зашао и у део квантне физике, али 
не мање, самим тим, и у једну област философије али, рекли бисмо, 
и теологије. Скаларна инваријантност, у својој философској форми 
даје за право нобеловцу Пенроузу (Penrose, 1989), математичару,фи-
зичару и философу науке, о томе да се човекова свест никада не може 
свести на алгоритам. И то управо због елемента слободне воље, а ту 
већ залазимо у једну веома важну теолошку тему у сагледавању света 
и човека.9 

8  „Своје кључно дело Фрактална структура природе,Манделброт је објавио 
1982. године и направио револуцију са новом фракталном геометријом и изван света 
математике, показујући да нас свуда окружују фрактални облици чудесне лепоте 
(симетрије и хармоније), од листова у крошњама стабала, до снежних пахуљица, 
грађе људског тела, све до пукотина на асфалту. Да ли иза овог мистериозног ле-
њира којим црта природа по неком универзалном Божанском коду стоји виши ум 
(интелигенција, Логос, Божија промисао), или је то производ неке „случајности“...
али фрактали су послужилии да новом математиком опишу оне сложене физичке 
системе, који имају склоност да из финог детерминистичког кретања, сами пређу у 
нешто друго, уносећи тако степен неодређености који отвара простор за слободну 
вољу...“ (исто, стр. 115).

9  Зашто и теолошку? То најбоље објашњаба савремени грчки теолог, философ и 
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Поменусмо мало пре и Декарта и његову улогу у поимању инди-
видуализма. Одлучујући корак који је Декарт учинио не само за себе, 
него и за све оно што ће на фону његове философске мисли уследити 
после њега, јесте решеност да Бога више не тражи у себи, него да се 
најзад у самоме себи сусретне са самим собом. Како? Кроз мишљење. 
Cogito ergo sum.10 Гарбер (Garber, 1992) овај нагли преокрет код Де-
карта види у Декартовом промишљању о материји и кретању, које је, 
у неку руку, „везивно ткиво“ између Декарта математичара и Декарта 
философа. Одбијајући основне постулате схоластике, Декарт се, по 
Гарберу, све више окреће проблемима материје и простора у физици, 
управо у тежњи да философском спознајом и сусретом са собом у 
себи, досегне оно што схоластика није могла да му понуди.

Када је реч о већој, или мањој, групи појединаца – индивидуа – 
које чине један колектив, колективизам који их све упија у себе има за 
циљ само заједничко, тј. опште добро. То опште добро је увек испред 
интереса јединке, па самим тим индивидуа у условима колективизма, 
психолошки посматрано, не може ни да стекне услове за узрастање 
личности у себи. Али овде нас опет сусреће један нови моменат кон-
трапункта. Како? Колективизам би, у једном савременом контексту, 
свакако имао (а у неким друштвима је већ то и имао, као што и данас 
све више има!) у себи и елементе алгоритамског рачунања. Међутим, 
ту се поново враћамо на тврдњу нобеловца Пенроуза да се човекова 
свест никада не може свести на алгоритам!11

Овде се сада сусрећемо и са не малим бројем библијских деша-
вања, која нам сведоче да је чак и у колективизму, и то у оном најте-
жем облику – облику ропства, Бог увек могао да изабере и уз Себе 
задржи оне који су били спремни да служе Истини. Другим речима, 

психолог Никола Лудовикос, који у тумачењу улоге воље и жеље код Св. Максима 
Исповедника, каже да „код Максима није могуће да се воља тиче само мене. 
Целокупан проблем жеље, како би се постигла свеобухватност (саборност), јесте у 
томе да престане да буде себељубива“ (Лудовикос, 2010, стр. 55).

10  Било би више него занимљиво видети реакцију једног оновременог стручњака 
за математику, геометрију и философију, као што је био Декарт, на открића једног 
ововременог математичара, творца фракталне геометрије, Манделброта. Мада, о 
овоме би имао шта да каже и стари философ Анаксагора( из петог века пре Христа), 
по чијем учењу „цео космос је присутан у свакој појединачној честици...“.

11  Пенроуз је то тврдио на основу Геделове теореме о некомпетентности 
математичких система који садрже аритметику, јер за Гедела је стварни свет ван 
„овога света“, дакле стварни свет у коме је свезнајући Бог, Који је и омогућио 
стварност каква јесте (Penrose, 1989).
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у појединим библијским личностима, нека нам буде дозвољено да их 
упоредимо са фракталима, не само да је била очувана слика Бога, по 
чијем су лику саздани, него је та слика, захвљајући управо слободној 
вољи, могла и даље да се развија и да напредује, упркос свим замкама 
и недаћама њиховог социо-политичког окружења.12 Тако, на пример, 
код пророка Јеремије читамо и ово:

Овако вели Господ над војскама, Бог Израиљев, свему робљу 
које преселих из Јерусалима у Вавилон: Градите куће и седите у 
њима, садите вртове и једите род њихов. Жените се и рађајте 
синове и кћери, и синове своје жените, и кћери своје удајите, нека 
рађају синове и кћери, и множите се ту и не умањујте се. И тра-
жите добро граду, у који вас преселих, и молите се за њ Господу, 
јер у добру његову биће вама добро... тада ћете ме призивати, и 
ићи ћете и молићете Ми се, и услишићу вас. И тражићете Ме и 
наћи ћете Ме, кад Ме потражите свим срцем својим... (Јер. 29, 
4-7;12-13).

Поменућемо овде и Књигу Пророка Данила, и случај са тројицом 
младића:

Навуходоносор проговори и рече им: Је ли истина, Седраше, 
Мисаше и Авденаго, да ви не служите мојим боговима и да се не 
клањате златноме лику који поставих?...Ако ли се не поклоните, 
онај час бићете бачени у пећ огњену, ужарену, а који је бог што 
ће вас избавити из мојих руку? Одговорише Седрах, Мисах и Ав-
денаго, и рекоше цару: Није нам потребно да ти одговоримо на 
то. Ево, Бог наш, којему ми служимо, може нас избавити из пећи 
огњене, ужарене, и избавиће нас из твојих руку, царе... (Дан. 3, 
14-17).

Од текстова из Новог Завета, навешћемо Посланицу Колошанима 

12  Овде, ма како на први поглед чудно да звучи у једном библијском контексту, 
не би требало мимоићи данас све чешће помињану неуропластичност људског 
мозга. Многим савременим научницима и те како је од користи изузетна студија 
Конорског, у којој, између осталог, тврди да би морфолошке промене у везама 
између неурона могле да буду елементи подлоге за један нови ниво учења (Konorski, 
1948).
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Светога апостола Павла. Текст који наводимо је изазивао, а и данас 
изазива, много неразумевања и недоумица, не мање и неслагања. Не 
улазећи у социо-политичко ткање римскога друштва, ваља рећи да 
апостол Павле посебан значај придаје послушности, чак и у услови-
ма неправде. Он, који је и сам био сужањ, и то не једном, из личног 
искуства је знао да, чак и у условима у којима влада неправда, инди-
видуа и те како може да стаса у биће срца, у личност, па зато и пише 
Колошанима:

Робови, будите послушни у свему вашим господарима по телу, 
не радећи само притворно као да људима угађате, него у просто-
ти срца, бојећи се Бога. И све што год чините, од срца чините, 
као Господу, а не као људима... (Кол.3, 22-23).13 

Најпогубнија замка колективизма, а XXI век нам у невеликом 
броју својих година пружа безбројна сведочанства о томе, то је ато-
мизација индивидуе. Ионако располућен човек, данас доживљава све 
већи степен распарчавања, што само доказује колико савремени ко-
лективизам, а не препознајемо ли данас колектив и у све присутнијим 
и све моћнијим корпорацијама(?), човека чини да је све даљи не од 
циља да постане свеобухватна личност, него и да остане на нивоу ин-
дивидуе! Дакле, од онога ко би требало да је недељиво биће, и да има 
интегритет постојања снагом самосвести – а то је човек, њега дакле, 
савременог човека, све више хватају (или он сам сладострасно дозво-
љава да буде ухваћен?) у мрежу глобализацијских процеса, који ће од 
човека учинити не да буде свесна спона између прошлости и будућно-
сти, а као одговорни сведок поверене му садашњости, него да постане 
лако и брзо замењиви шраф једног технолошког система, устројеног 
не тек само на бого-борним, него и на човеко-погубним темељима.

Оно што је у случају колективизма најопасније то су социло-
шко-психолошке последице. Те последице, и то оне најпогубније, 
познате су нам из оних система у којима се колективизација врши-
ла било под видом политичке принуде, као на пример бољшевизам, 
фашизам и нацизам, не мање и особена динамика кинеског друштва 

13  Тумачећи ово место, Свети Јован Златоусти главни акценат ставља на слободу 
душе, дакле на оно што је услов за изградњу личности, па каже: „Твој бољи део, 
душа, је слободан, пише Апостол. Тада дакле твоје служење више неће бити плод 
принуде...“ (Chrysostom, 2004, 305).
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у прошлости (и да ли само у прошлости?), али и многих, не тако ни 
суптилних, покушаја обликовања „колективне свести“, па онда и по-
корног понашања, и то скоро свуда у свету, током, на пример, проте-
кле две године, а све под изговором „бриге о здрављу човечанства“. 
Међутим, у појединим видовима колективизма може се говорити и 
о условно позитивној динамици, као што је то, на пример, случај са 
кибуцима у Израелу, или пак у заједницама Амиша у Америци и Ка-
нади.14

14  Амиши су ми били не тек само загонетни, него и интересантни, па сам често, 
у летњим месецима, док је наш син био тинејџер, одлазио са њим у један амишки 
градић, Шипшивану, у Индијани. Све је у том месту подређено њиховом начину 
живота. Место има, истина, само две веће улице и десетак споредних, али свуда 
је уз коловоз постављена и посебна трака за амишка запрежна кола. Нека врста 
наших „чеза“. У центру Шипшиване се налази и велики паркинг и тик уз њега и 
бензинска пумпа, али одмах с друге стране ту је и „паркинг“ за кола и коње, као и 
увек свежа зоб или сено. Одлазећи, крајем деведесетих и почетком двехиљадитих, 
скоро свако лето на пар дана у тај живиописни градић, сазнао сам да у њему постоји 
само један случај „мешовитог“ брака, и то са посебним одобрењем њиховог Савета 
стараца. Наиме, један припадник Амишке заједнице ожењен је Американком 
која је Лутеранске вероисповести, али они ипак живе под одређеним условима, 
посебно прописаним за њих. У „његовом“ делу куће нема струје, нема тв апарата, 
нема компјутера, док у „њеном“ делу куће све то постоји. Испред „његовог“ улаза 
стоје запрежна кола, иза је и штала за коње и остава за кола, а испред „њеног“ 
је паркирани аутомобил, а ту је и гаража. Зашто све ово помињем? Годинама 
посећујући то место, упознао сам се са многим припадницима те заједнице. Највише 
сам се, ипак, зближио са локалним кочијашем, који у посебно украшеним колима, 
које вуку два коња, води туристе у обилазак Шипшиване и околних фарми. Знао 
сам колико тај човек, дуге седе браде, без бркова, има деце, унучади, праунучади... 
(Амиши не носе бркове у знак лоших успомена на бруталност аустроугарских и 
немачких жандара који су се посебно одликовали својим раскошним брковима, али 
Амиши мушкарци немају ни дугмад на својој одећи, да их то не би подсећало на 
крупну и сјајну дугмад већ поменутих жандара из постојбине њихових предака). 
Једнога лета, угледавши ме одмах по доласку, пришао ми је да се поздрави и одмах 
ми је рекао: - Знате, с обзиром да се већ дуго познајемо, морам вам признати да сам 
вас, онога дана када смо се упознали, слагао колико деце имам. Рекао сам да их 
имам тринаесторо. Знате господине, ја их заправо имам четрнаесторо, али њу, ту 
четрнаесту, ми не признајемо. Отишла је од нас и удала се изван наше заједнице и 
напустила све оно чему смо је учили. Код Амиша је заиста све, али све, подређено 
заједници. Децу не шаљу у државне школе, него имају свој систем образовања и 
то само до осмог разреда. Веома, веома је ретко да ће некоме од њихове деце бити 
дозвољен одлазак у средњу школу, а на факултете одлазе само они ретки чланови 
заједнице, који се усуде на ризик потпуног напуштања заједнице, родитеља, браће 
и сестара итд. Да би сачували хомогеност свога колектива Амиши су, како сами 
кажу, просто приморани и на брачне везе између релативно блиских сродника, 
а што не може да као своју последицу нема и нежељене здравствене сметње код 
неких у најмлађој генерацији. 
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Нове пројаве колективизма, уз све присутније елементе трансху-
манизма, али не мање и еугенике15 (одевене у једно другачије рухо, 
наравно!) данас се све више откривају као веома делотворне платфор-
ме не тек само за контролу над појединцем, него и за његово потпуно 
потчињавање савременом божанству – технолошком напретку!

3.  Личност

Не само да је тешко, него је, можда, и немогуће у потпуности де-
финисати појам личности. Почнимо зато од оних елемената које бисмо 
назвали – услови за достизање нивоа личности. По Јанарасу (2020), ти 
услови су: „самосвест и другост“ (стр. 34). Светомир Бојанин, одли-
ке личности види у идентитету и ономе што он собом пројављује, а 
то су: „пука самосвест и свесност, комуникативност, радозналост и 
потреба за другим“( Бојанин, 2011, стр. 59). Наравно, данас су нам 
доступне многе „дефиниције“ личности, али она која најприродније 
одзвања ехом човекових корака, напора и хтења да из индивидуе стаса 
у личност, казује нам, веома сажето, да је личност заправо „метафизи-
ка срца“. На један поетски исказан начин, Вишеславцев види личност 
као „гранични тајанствени центар, где лежи сва њена вредност и сва 
њена вечност“ (Енциклопедија руске философије, 2009, стр. 418). 

Овде, свакако, не можемо, а и не би смели, да не погледамо и шта 
нам развојна психологија, а посебно онда дубинска психологија, го-
воре о особинама зреле личности. Свакако да зрела личност, по ме-
рилима дубинске психологије, не мора неминовно да је истоветна и 
са личношћу по православно-хришћанском учењу, али оно што нас 
не мало запањује, јесте да они које је Бог пројавио као Свете – апо-
столи, пророци, исповедници, мученици, подвижници, преподобни 
и остали из Сабора светих, имају све оне карактеристике зрелости, 
које је Академик Владета Јеротић сабрао кроз анализу многих одлика 
у достизању зреле личности, а према мишљењу духовно оријентиса-
них психолога и психијатара. Тако професор Јеротић наводи следећих 
шест критеријума:

„1) Способност човека да воли и неког другог а не само себе 
самог. 2) Способност контролисања својих нагона и импулса. 3) 
Способност подношења непријатности, бола и патње. 4) Посе-

15  „Поред homo eugenicus-a природни човек не може да остане ни као човек – други, 
са својом другошћу, а камоли као човек – ближњи,са својом првотношћу“(Перовић, 
2011, стр. 79).
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довање зреле а не инфантилне савести. 5) Присутност дивљења, 
чуђења и страхопоштовања и 6) Способност независности“ (Јеро-
тић, 2000. стр. 74-76).16

Намерно смо овде прво навели неколико описа онога што би тре-
бало да краси зрелу личност, а сада ћемо се вратити на онај моменат 
тумачења, који је заснован на самој етимологији речи. Изворна грчка 
реч προσωπον (prosopon) састоји се из префикса –pros, у значењу – 
према (некоме, нечему), или ка (некоме, нечему), и именице – opos, у 
значењу - око, лице, гледање... Укратко, то је реч која означава лице и 
носиоца тог лица – човека.17 Не казује ли нам то и наша српска реч – 
личност, у чијем корену је – лице? Дакле, оно што човека чини лично-
шћу, јесте његова Боголикост, препознатост, сусрет са другим и однос 
са другим. Зато Епископ Давид (Перовић, 2011) и може да каже: „У 
Хришћанству на свим ступњевима живота и животних пројава- спо-
знајних, сазрцатељних и причесних, управо личносност доминира“ 
(стр. 92). У зависности од тога да ли је и колико је особа уроњена у 
свеобухватност, дакле, саборност, али и од тога каква је то врста од-
носа са другим, зависи и степен узрастања у пуну личност. А које је 
мерило „пуне“, „праве“ личности? Одговор нам даје Апостол Павле: 
„Док не достигнемо сви у јединство вере и познања Сина Божијега, 
у човека савршена, у меру раста пуноће Христове“(Еф. 4,13).

16  На темељу горе наведених критеријума за достизање нивоа зреле личности, 
Академик Јеротић је, а на основу свог вишедеценијског искуства као психијатра, 
психотерапеута, али не мање и из безбројних разговора са многим православним 
духовницима, саставио листу и оних одлика које би требало да красе зрелу религи-
озност. И ту набраја: „ 1) Смањивање егоцентричности, а повећање усмерености ка 
решавању проблема других људи. 2) Способност да се поднесу жртве. 3) Изоштре-
на способност разликовања добра од зла, али и трпељивост према неспособности 
других људи за такво разликовање. 4) Трпељивост и разумевање људи који не ве-
рују у Бога или верују на неки други начин. 5) Већа способност религиозно зреле 
од просечне особе да уочи лаж, конвенционалност и извештаченост. 6) Свежина 
и непоновљивост опажања. 7) Неговање културе срца, по речима апостола Павла 
у Посланици Колошанима (3,22), и културе ума, према сажетим речима Фридриха 
Шилера, који понавља светоотачко хришћанско искуство: „Благо теби ако ти разум 
у срцу пребива“. 8) Истински религиозан човек не мучи себе. 9) Истински религио-
зан човек зрачи својим изгледом и понашањем много више него речима. Он носи у 
себи и показује радост Васкрслог Христа и 10) Задобијање силе љубави, милошћу 
Божијом и сопственим трудом...“ (исто, стр. 76-77).

17  Више о значењу ове речи види код - Bauer, W. (1979). A Greek-English Lexicon 
of the New Testament (translation and adaptation by W. Arndt and P. W. Gingrich). 
Chicago, London: The University of Chicago Press.
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Свети Григорије Ниски, по Флоровском (2003), признаје да посто-
ји „двострукост у саставу човека“, јер је он микрокосмос и „обухвата 
у себи све облике живота“. Али истинска „Космичност човека у очима 
Св. Григорија добија смисао само зато што је он саздан по лику Божи-
јем..“ (стр.244-245).18 Та „космичност“ човека и јесте разлог зашто су 
Кападокијски оци, говорећи о личности, прво на уму имали лица Све-
те Тројице, дакле Тројицу у једном Божанству, а по речима Св. Гри-
горија Богослова: „ Каже се, најпре, да Бог јесте у три величанства: у 
Узроку, у Творцу и у Усавршитељу, односно у Оцу и Сину и Светоме 
Духу...“ (Епископ новосадски и бачки др Иринеј, 2019, стр. 46).19

По учењу Кападокијских отаца (Св. Василије Велики, Св. Григо-
рије Богослов и Св. Григорије Ниски), личност не израста из одвоје-
ности, из изолације, него само из љубави и односа према другом! Што 
више љубави у себи имам, и то љубави делатне, тиме све више поста-
јем и личност у пуном значењу те речи, и то као део Заједнице светих! 
Ми смо сви призвани да будемо свети: Будите свети, јер сам ја свет, 
Господ Бог ваш (3. Мојс. 19,2).

За богословље Цркве од Истока узор личности је увек у лицима 
Св. Тројице: Оцу, и Сину и Духу Светоме. Свети Василије Велики 
овако говори о светости као о природи Духа Светога: 

18  За Св. Григорија Ниског, постојање лика Божијег у човеку увек је у нераскидивој 
вези са Богоопштењем, и каже:“ Лик док има све врлине мисливе у Пралику, лик је 
у правом смислу. Али чим се у нечем лиши сличности са Праликом, већ самим тим 
више није лик...“ ( Флоровски, исто, стр. 247).

19  У Посебном уводу у своје дело Тајне разликовања Божанске суштине и 
енергије у Светој Тројици по Светоме Марку Ефеском Евгенику, Епископ Иринеј 
(Буловић) пише да се „...у богословској мисли светих Отаца у целини – уочава 
једно и јединствено личносно или ипостасно посматрање Тројице и Њених 
несагледивих стварности и тајни. Шта то значи? Значи „да Јелини као полазну 
тачку претпостављају оно што је конкретно- а то су три испостаси, видећи у њима 
једну природу“, односно једну суштину. Шта се, дакле, из овога може закључити? 
Да целокупно светоотачко правсолавно богословље представња веран опис 
стварног, иако у крајњој анализи неописивог, искуства сусрета живе личности, 
односно човека, са уистину јединственом, личносним и живим Бићем, односно са 
Богом, да то искуство не представља некакав интелектуални изум учених људи, и 
да Бог тога искуства није неки апстрактни појам, односно да не представља некакву 
аристотеловску „суштину“, која може бити предмет истраживања нечистог и огре-
ховљеног „природног богословља“ какво приличи човеку пале природе“ (Епископ 
новосадски и бачки др Иринеј, 2019, стр. 48-49).
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„Према томе, ако светост јесте сама Његова природа, као и код 
Оца и Сина, како онда Он поседује трећу и (Оцу и Сину) страну 
природу? Зато је, сматрам, код Исаије писано да Серафими три-
пут изговарају: „Свет“ (Ис. 6,3), јер се природна светост поима 
уз Три Лица. Уосталом име „Свети“ није заједничко само Оцу и 
Сину, него је то име и Духа“ (Свети Василије Велики, 2016, стр. 
156).

Свети Григорије Назијанзин (познатији као Св. Григорије Бого-
слов) је био изузетна личност свога времена, како у мери своје све-
страности и по богатству свога, слободно можемо рећи, кристално 
избрушеног интелекта, а веома лирске и саосећајне душе, тако и по 
одважној бриткости и јасноћи речи. Био је личност која је надраста-
ла и своје време и своје савременике, али и смерни служитељ својој 
пастви. У праву је Флоровски када софистику аријанске јереси, у вре-
ме Кападокијаца, пореди са „технологијом богохуљења“. Против те 
и такве „технологије“ устајао је Григорије, бранећи Истину, својом 
смелошћу, својом ученошћу, али не мање и том, тако код њега изра-
женом, узвишеном лириком свога богословствовања. А оно, његово 
богословствовање, је, уз подвижништво, увек било и беседништво.20 
Раскошно полетни језик његовог префињеног стила, који се чак и у 
добром преводу да наслутити, а некмоли када се чита у оригиналу, 
овако славослови о Јединству у Тројици:

„Не стигнем да помислим о Једности, а већ ме озари Тројич-
ност. Не стигнем да разаберем Тројицу, а већ се узносим ка Јед-
ном. А кад замишљам Једно из Тројице видим видим целину... 
И када саставим у умосазерцању Тројицу видим опет једно све-
тло не успевајући да разделим или измерим сједињену светлост“ 
(Флоровски, исто, стр. 168). 

Личност свакога од нас, створених по лику Божијем, би мерило 
свога духовног раста требало да тражи у Христу, јер Он...превечни 
Бог, јави се на земљи и са људима поживе, и оваплотивши се од Све-

20  Па ипак, Григорије је ипак највише неговао љубав према тишини. Зато је 
могао и овакав савет да пружи: „Говори кад имаш нешто боље од ћутања, али љуби 
безмолвије када је ћутање боље од речи“ (Флоровски, исто, стр. 162).
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те Дјеве, понизи себе узевши обличје слуге и постаде једнак телу 
смирења нашега, да нас учини једнакима лику славе његове... (Слу-
жебник, 1998, стр. 162). Што је више Христа у нама, више љубави 
и више подвига – двига, дакле кретања ка оном другом, тиме смо и 
пунији као личности. Или, исказано речима једне од најсажетијих ми-
сли о личности: „Личност је егзистенцијални подвиг који води ка „по 
обличју“ (Лудовикос, 2010, стр. 55). Лик Христов је једино и право 
мерило свих оних који, вером и љубављу, теже да лепотом Христа 
у себи заиста постану светлост свету (ср. Мт. 5, 14). Сами по себи 
и сами од себе ми нити шта имамо, нити шта јесмо. Али призвани 
из небића у биће, стваралачко-дијалошком љубављу нашега Творца, 
ми заиста постајемо „неко“, али тај „неко“ би могао да се упореди 
са стубом који, једнога дана, тек треба да постане светионик. Читава 
конструкција светионика је узалудна, ако то здање не светли. Сами 
своју светлост немамо. Ми нашу светлост добијамо од Христа. Што 
смо више окренути Христу као извору светлости, тим све више, у 
оној пуној и правој мери, постајемо просвећени, баш као што и каже 
јутарња молитва: 

Христе, Светлости истинита, Ти просвећујеш и освећујеш 
свакога човека који долази на свет, нека нас озари светлост лица 
твога, да у њој угледамо неприступну Светлост, упути стопе 
наше на творење заповести твојих, молитвама пречисте твоје 
Матере и свих Светих твојих. Амин.(Служебник, 1998, стр. 51)

Богословље Цркве од Истока је својим нитима изаткало црквену 
химнографију, као што се, са друге стране, може рећи да је химногра-
фија Цркве заправо „певано богословље“. Један од најбогатијих изво-
ра, али и стубова химнографије, јесу и књиге Старога Завета, а међу 
њима посебно Псалтир. Без те драгоцене књиге, мада заправо - праве 
ризнице, незамислива су богослужења у Православној цркви, како на 
дневном, тако и на седмичном и месечном нивоу. Појам лица – лично-
сти је често присутан у Псалмима Давидовим. Поменимо зато, на крају 
овога одељка, само два стиха из 33. Псалма, где се овако псалмопоји:

Потражих Господа и он ме услиша, и од свих мојих потуцања 
избави. Њему приступите и бићете просвећени, и лица ваша неће 
се постидети (Пс.33, 4-5).
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4.  Саборност

С правом ћемо, на почетку овог одељка, поставити питање. Да-
кле: Шта је Саборност? Најкраћи одговор би био: Саборност је једна 
од четири основне одлике Цркве. У Никео- Цариградском Символу 
вере, ми исповедамо: „(Верујем) У једну, свету, саборну и апостолску 
Цркву (Служебник, 1998, стр. 103). Дакле то је вера у католичанску 
Цркву.21

Саборност цркве, од самога почетка, подразумева и мисионарску 
динамичност Цркве у времену и простору, управо да би се превла-
дале димензије ограничености. Онај који је победио грех и смрт, Го-
спод Исус Христос, надишао је границе времена и простора. Све је 
то садржано у одјеку нашег пасхалног поздрава: Христос васкрсе 
– Ваистину васкрсе! Зато не каже узалуд о. Георгије Флоровски да 
„Саборност није количински ни географски појам“ (Флоровски, 2005, 
стр. 429).22 Саборност, пре свега, обухвата сферу онтолошког, а не ем-
пиријског!

Зашто је Црква саборна? Зато јер је она Тело Христово! У Дели-
ма апостолским, читамо да: у народа који поверова, беше једно срце 
и једна душа (Д. ап. 4, 32). То је оно што је „критеријум саборног 
јединства“ (исто, стр. 430). Црква је саборна, не тек „по начину доно-
шења одлука“, како би неки желели да „протумаче“ саборност, Црква 
је саборна јер је она стуб и тврђава истине (1. Тим. 3,15), А она, „...
истина о Богу јединоме у три лица дошла је свету по откровењу од 
Највидовитијег, од Сина Божијег Исуса Христа. Три лица, без налич-
ја“ (Владика Николај, 2000, 73).

  Људи изван Цркве често кажу да је она једна од многих „орга-
низација“. Црква је заправо организам, а никако организација. Какав 

21  Оно што данас чак и неке православне доводи у недоумицу, израз је, рекли 
бисмо, језичко-појмовних, али и иних предубеђења. Саборна, дакле- католичанска 
Црква је, у језику Символа вере, Καθολικην Εκκλησιαν. „Неспоразум“ је настао оту-
да што неки, дакле, католичанску, саборну значи, поистовећују са римо-католичком 
црквом.

22  Саборност уопште не зависи од распрострањености верних широм света. 
Васељенскост (икуменскост) Цркве је последица или пројава, али није узрок 
нити основ њене саборности. Распрострањеност је само њен спољашњи знак, 
који, притом, уопште није неопходан. Црква је била саборна, чак и онда када су 
хришћанске заједнице биле тек усамљена и издвојена острвца у мору безверја и 
паганизма... (исто, стр. 429).
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организам? Свети ава Јустин одговара и каже:..“ богочовечански ор-
ганизам, у коме све божанске тајне, све божанске и човечанске силе 
сачињавају једно тело“ (Поповић, 1978, стр. 215).23 Када се Црква по-
реди, или поистовећује, са организацијом, превиђа се оно што је од из-
узетне важности, а то је да су: „... у саборном животу Цркве измешани 
животи анђела и људи, покајника и грешника... преминулих и на зе-
мљи живећих...“(исто). Зато се саборност Цркве нигде тако кристално 
јасно не види него што је то Сабор на дискосу, на Св. Литургији. Ту 
је Спаситељ као Јагње Божије, који приноси и који се приноси (Слу-
жебник 1998, стр. 94), ту је Пречиста Богомајка. Ту су Свети анђели 
и сви Свети, али ту су, са њима и сви они које Црква помиње- живи и 
упокојени, али пред Богом сви живи. Зато је литургијски живот пре 
свега, Христом установљена, Тајна љубави, као што је и жртва, али и 
наше непрестано узрастање и борба против непрестаних падова. Али 
у чему је данас наш највећи пад? Отац Александар Шмеман то овако 
сажима: „Једини прави пад човека је његов неевхаристијски живот у 
неевхаристијском свету“(Шмеман, 1979, стр. 18).

 Флоровски је изричит када каже да „Саборност није корпоратив-
ност нити колективизам“(Флоровски, 2005, стр. 431). Човек мора да 
одбаци себе, старога себе и да преображен Христом постане личност. 
То ниуком случају не подразумева негацију наших личних особено-
сти и њихово нестајање, или утапање у неком безименом мноштву. 
Одбацивање себе је борба против палог и огреховљеног човека у 
себи. Савремени свет је данас преосетљив и на најмањи помен за по-
требом одрицања од самога себе. Не може се искрено и делотворно 
прићи другоме, не може се други волети, ако нисам у стању себе да 
ограничим и себи да кажем - не! Многи ће на један секуларан начин 
„пристати“ да воле „цело човечанство“, али ће зато и те како имати 
проблема да себе завезаног одвежу Богом у себи, и да онда учине тај 
најпречи подвиг- покрет ка другом, јер не смемо никада сметнути са 
ума, нити избрисати из срца Христову заповест: Љуби ближњега сво-
јега као самога себе (Мт. 22, 39). 

Оно што савременог човека највише спутава ка подвигу љубави 
јесте неумерена гордост. А свет, свет из дана у дан, веома суптилно, 

23  Тумачећи саборност, о. Јустин учи да „саборност и није друго до богочовечност, 
јер очовечени Бог Логос – Богочовек Господ Исус Христос у Себи сједињује, 
сабира, осаборује све твари са Собом - Творцем, и све твари мећу собом“ (Поповић, 
1978, стр. 219). 
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али опако, испланираним механизмима, нуди човеку све већи и већи 
степен назови слободе, али увек као слободе од нечега, док је свет, 
својим колективним интелектом врло ћутљив када треба говорити о 
слободи за нешто. Сваку бесмислицу ће, све присутнији, корпорациј-
ски менталитет оденути у голо рухо новог „наратива о смислу“.24 А 
најтиши је свет онда када треба проговорити о слободи да се самоме 
себи каже - не. Ако је гордост центар парадигме савременог човека, а 
видимо да јесте, тада је воља Божија све даље и даље од нас, јер:

„Човек руковођен бескрајном гордошћу машта не о добровољ-
ном потчињавању своје воље вољи Божијој, него о томе да сам 
постане Бог и да ствара љубав, добро и лепоту потпуно самостал-
но, без Бога“ (Григорјев, 2016, стр. 36-37).

 Данас је, не ретко, присутна опасност да се литургијске про-
јаве саборности виде и доживљавају искључиво у једном обредном 
смислу, као делу „традиције“, а да не помињемо још увек присутни, а 
код неких можда и све присутнији, и један полу-магијски однос пре-
ма Цркви. То, нажалост као своју последицу може да има и то да се 
центар богослужбеног живота и окосница саборности – Литургија, од 
стране неких „верника“ доживљава „на један схизофрен начин: верни 
су заједно на Светој Служби, а после ње се враћају у сопствене „ин-
дивидуалне“ животе, не желећи да деле ни туге ни радости са „позна-
ницима“ из Цркве“ (Пурић, Епископ Јован, 2020, стр. 172).

 
Опасност од не само површног, него и „индивидуалистичког“ до-

живљаја Цркве, могуће је отклонити и доследнијом оданошћу према 
Светом предању. Предање у Цркви није бављење прошлошћу. Али 
баш у вези са речју – прошлост, Флоровски нас опомиње да: „Црква 

24  Отац Александар Шмеман је у своме Дневнику себи дозволио ипак нешто 
већи степен оштрине, него у својим богословско-литургичким делима. Тако, на 
пример, о савременој гордости, он пише и ово: „Савремена цивилизација говори 
религиозним језиком и, истовремено, мрзи религију. Потпуно бесмисленом свету, 
свету без Бога, објављује „смисао“. Одакле би тај смисао могао доћи? Истински 
демонска мистерија наше цивилизације није у потрази за тим смислом, већ у разлогу 
из којег она тако очајнички трага за смислом без Бога! Зашто је цивилизација тако 
метафизички глупа? Име те глупости је гордост: будимо као богови... Невероватно 
је да је сваки истински стваралац смирен, а цивилизација коју су створили ти ства-
раоци је пуна гордости“ (Шмеман, 2007, стр. 263-264).
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не мисли о прошлости као о нечему чега више нема, него као о нече-
му што се збило и што постоји у саборној пуноти једнога Тела Хри-
стовог... Предање је благодатно, а не историјско начело“ (Флоровски, 
2005, стр. 433-434).

 Приближавајући се крају овог одељка о саборности, не може-
мо, барем у трену, да не ставимо главну одлику саборности наспрам 
главне одлике колективизма. Шта бисмо у тој слици могли да уочимо? 
Чињеницу да колектив, да корпорација, несумњиво има интелект, док 
с друге стране, а заправо на првој страни, саборна заједница има ум! 
А управо је ум, а не интелект, оно што повезује човеков разумни део, 
са његовим емотивним, али исто тако и са његовим вољним делом. 
Али пред наше очи стиже и једна друга слика, слика на којој сабор-
ност, не тако ни ретко, задобија облике „црквеног колективизма“, па 
зато мудри о. Георгије и упозорава да:

„постоји опасност да се толико изгубимо и растворимо у „цр-
квеном колективизму“ (који је честа пародија промашене сабор-
ности) и да се изгуби и сама способност за стајање пред Богом 
у личном одговорном подвигу... Ми живимо у стражењу, али не 
и у неделању. Ми не подижемо овде постојани град, али нам је 
већ дато да сабирамо нерукотворено и живо камење за Град који 
долази... И само делање у свету постаје подвиг новопустињски... 
А највиша истина је у љубави. Љубав је најпревасходнији пут!“ 
(Флоровски, исто, стр. 329). 

5.  Уместо закључка: Једно сведочанство о низу догаћаја над којима 
би се требало замислити

Ово, како га назвах, сведочанство, могло је слободно да буде на-
словљено и као - Реч о Кољи. Али како је са Кољом мало тога, у ње-
говом животу, било по неком „реду“, а још мање по „правилима“, реч 
сведочанство ми се учинила погоднијом. Овим сведочанством обраћа 
нам се Коља, појединац, индивидуа, део више разнородних „колекти-
ва“, који је, мада са извесним сметњама, обиловао богатством дарова 
које пружа синестезија, и са свим тим бременом стасао је у личност. 
Овај који пише, само је „записничар“. 

Многима увелико давне 1995.године, а мени - као да је јуче било, 
позвала ме је једна парохијанка, запослена у највећем здравственом 
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центру за менталне болести Државе Илиној, у градићу Тинли Парк, 
југозападно од Чикага. То је био заиста јединствен центар. Ни налик 
„класичној“ болници. Човек би, на први поглед, пре рекао да је то 
неко насеље, село за себе или томе слично. Мноштво укусно изгра-
ђених приземних кућа, повезаних парковима и шеталиштима. Насе-
ље је имало и свој „центар“, где је било пар административних (исто 
приземних) зграда, али, наравно и амбуланте, апотеку, чекаонице итд. 
Посебно су биле издвојене радионице, тј. зграде где су штићеници, по 
мери својих способности, обављали лакше, или пак и неке сложеније 
послове, а као део радне терапије. Највиша зграда је био спортски 
центар са разним теренима, базенима, свлачионицама и осталим, у 
једном делу, а у другом делу је била једна велика сала - за игранке 
(петком увече) и пар мањих сала за предавања, конференције и, на-
равно, веома добро опремљена библиотека. Основна идеја при град-
њи овога центра је била да то не буде налик уобичајеним болницама, 
него насеље где би се путем „симулације редовног живота у малим 
заједницама“ штићеници, колико је то могуће, оспособљавали за са-
држајан и делотворан живот. Свака кућа је имала пет до седам дво-
креветних соба, поређаних у круг, а у средини сваке куће је била днев-
на соба са трпезаријом, пар купатила и тоалета и једна просторија са 
машином за прање и сушење веша. Храна се у сваку од тих кућа, три 
пута дневно, довозила из велике централне кухиње, са тачно одређе-
ним оброцима за сваког појединачног штићеника, а већ у зависности 
од прописане исхране. Наравно, живот и рад штићеника се одвијао уз 
стални надзор психолога, психијатара, лекара опште праксе, фарма-
цеута, лабораната, социјалних радника, радних инструктора, чувара 
итд. Те године, центар је имао око две хиљаде штићеника и преко 
четири стотине запослених. 

Госпођа Дракулић, сада већ покојна, радила је као социјални рад-
ник у том центру. Позвала ме је и замолила да дођем и барем да по-
кушам да одгонетнем којим ли то језиком говори њихов недавно при-
спели клијент, који је прва два дана, од како су га ту довели, и то из 
затвора, само седео за столом, благо ударајући челом о сто и при том 
изговарао неке неразумљиве речи. Позвали су све „странце“, као и 
оне међу запосленима који су говорили неки други језик осим енгле-
ског, али нико није могао да разабере којим то језиком говори дошљак. 
Наравно да није био српски, јер би то госпођа Дракулић, мада рође-



Индивидуализам и колективизам... 31

на у Америци, одмах препознала. Отишао сам једног јесењег дана 
1995. године у „Хов“ центар у Тинли Парку. Госпођа Дракулић ме је 
прво упознала са дежурним лекарима – психијатром и интернистом. 
Објаснили су ми о чему је реч и шта очекују од мене. Увели су ме у 
једну од тих кућа, и за столом, у дневној соби, седео је Коља. Било 
му је тада 55 година. Центар је имао само његове основне податке и 
ништа даље нису знали о њему. А он, Коља, како ми је и речено, само 
је седео и непрестано ударао главом о сто, изговарајући неке, на први 
звук, и мени непознате речи. Када сам се мало више усмерио ка звуку 
тих речи, боље речено скоро неразговетног мрмљања, после неколико 
минута разабрао сам неке познате речи из мога детињства. Нека ми 
сада опрости и Коља, а и сваки добронамеран читалац, али морам бар 
на кратко да се вратим у моје детињство.

Када смо 1963. године морали да се иселимо из наше лепе и про-
стране породичне куће на Лиману, крај Дунава, у Новом Саду, а због 
политичке прошлости мога оца, рушење, али оно опрезно, су почели 
још док смо били у кући, па смо што је то брже било могуће, мора-
ли да прихватимо први понуђени стан у првој вишеспратници одмах 
уз Римокатоличко гробље, недалеко од Медицинске школе. Те јесе-
ни сам пошао у трећи разред основне школе. Моји нови другари, из 
наше, али и из околних улица, били су не тек Југославија, већ Европа 
у малом. Било нас је Срба, Хрвата, Мађара, Словака, Русина, Чеха, 
Грка, у оно време, свакако и неизбежних Југословена, као што је било 
и Рома. Нико се тада није вређао на реч – Цигани. Сами су себе тако 
називали. У једном делу наше улице, било је неколико кућа са, како 
се то у Бачкој говорило, кућевним Циганима. А деца ко’ деца. Иду у 
школу, играју се, размењују сличице фудбалера и глумаца, из оних у 
плаво замотаних чоколадица „Животињско царство“, али деца се не-
када и потуку. А уз те битке ишле су, па наравно, и псовке. Елем, тако 
сам ја почео да учим и циганске псовке. Ти наши Роми у крају су били 
чудна једна мешавина. По вероисповести их је било и православних, 
и римокатолика, као и муслимана. Али њихове псовке, па то је била 
лексика за себе. Пошто сам са учењем страних језика почео у четвр-
том разреду основне школе, реално гледајући, циганске псовке су 
биле мој први продор у свет страних језика. Међутим, временом сам 
сазнао и за једну занимљиву особеност тих наших Рома. Ма колико 
да су им се језици свакодневне комуникације разликовали, псовке су 
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увек биле на једном истом, за мене и моје остале другаре и другарице 
– на универзалном псовачком језику наших мало гаравијих вршњака. 
Али, о псовкама неком другом приликом. Јер и ту, или заправо – тек 
ту би добро дошао један интердисциплинарни приступ у анализи тог 
вида агресије, или пражњења, како ко жели то да види, али и по не-
превазиђеној комбинацији свих могућих и немогућих глагола, приде-
ва и именица...

Враћамо се нашем Кољи. Слушајући га, ја сам из резервоара дети-
њег памћења почео у свест да призивам одавно тамо остављене али, 
- видите моћ подсвесног -, већ чујем речи нашег дивног проф. Јероти-
ћа, одједном нагло освежене речи из тог детињег вокабулара. Одмах 
ми је било јасно да је Коља са наших простора. Седећи тако покрај 
њега, почео сам и ја исто да чиним, тј. да главом благо ударам о сто и 
да изговарам, не, не псовке, него следеће речи као сигнале: - Партизан 
-? Реакције није било. - Војводина -? Опет ништа. – Хајдук -? - Црвена 
Звезда -? Коља је на помен тог тима мало померио главу према мени 
и погледао ме онако испод ока. А ја сам онда кренуо даље: - Дујко-
вић, Ђорић, Јефтић, Павловић, Дојчиновски, Кленковски... -. И ту сам 
стао. А Коља је онда сасвим подигнуте главе, без замуцкивања, ја-
сно и разговетно наставио даље: - Антонијевић, Остојић, Лазаревић, 
Аћимовић и Џајић -. Да, то је био онај чувени Звездин тим, који је 
почетком седамдесетих освајао све што се у фудбалу освојити могло. 
Значи, препознали смо се. Звездаши! 

Тако је почело. Онда сам лекарима објаснио какве су то речи и да 
су те псовке била Кољина побуна што је на месту на коме није желео 
да буде. - А та имена- ? Питали су ме лекари. - Та имена фудбалера 
из наше младости, то је Кољина, по свему судећи, једина оаза мира 
и задовољства. Одмах су ме укључили у тим који је почео да ради са 
Кољом. Веровали или не, било нас је деветоро на броју. Временом 
су Кољи дали одговарајућу терапију и мало по мало, почели да га 
оспособљавају за један другачији живот. Најважнији задатак који је 
касније добио и с радошћу обављао, па и мали месечни хонорар за то 
добијао, задатак у том центру веома одговоран иначе, био је да сваког 
петка, са возачем и чуварем, разноси по кућама свежу постељину, а да 
узима и у велике вреће ставља, ону коришћену. 

Мој син, коме је тада било четири, а онда пет, па шест година 
итд., увек би ме сачекивао код куће са вешћу: - Тата, звао те је онај 
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чика који мисли да си му ти и тата и мама -. Заиста, Коља није имао 
никог свог. Имао је заправо родбину, и то не малу, баш у Чикагу, али 
нису хтели да знају за њега. Коља је иначе био руски Циганин, рођен 
у Пожаревцу. Све до одласка у војску, почетком шездесетих, био је 
сасвим у реду, а онда се током служења војног рока нешто десило. 
Нико није знао шта, па ни он сам. Тек, средином осамдесетих, обрео 
се у Немачкој, онда у Шведској, а напокон и у Америци. Коља је имао 
и благо присутну црту клептоманије. Не, није он био лопов. Волео је, 
онако „из гушта“, да из продавнице украде тек само жваку, или лиза-
лицу, или тако нешто ситно, па би увек заглавио у притвору, одакле би 
га после пар дана пуштали и тако у круг. Све док није доспео у „Хов“ 
центар у Тинли Парку.

Временом сам открио да је Коља поседовао јасно изражене знаке 
синестезије. Увек када бих разговарао са њим, он би обавезно, слуша-
јући ме, нешто, онако за себе, певушио. Није имао осећај за јуче, за 
пре годину дана, пре пет година. За њега је све било - тамо некад... А 
бројеве кућа у које је носио чисту постељину, памтио је по бојама, и 
тачно је знао колико комплета постељине треба да однесе у коју боју 
(на који број). Синестезија је феномен назван и са-осет, дакле дожи-
вљај, или осет, који настаје садејством надраженог и ненадраженог 
чула, а што се пројављује присуством осета из неког другог чулног 
модалитета, али без адекватног надражаја. На пример: када људи сло-
ва која чују осећају као тонове, или бројеве виде као боје итд.25 

Уз Кољин напредак у току само годину и по дана, ја сам се осме-
лио и замолио главног психијатра да дозволи Кољи, да уз два прати-
оца и социјалног радника, барем два пута месечно може да дође у 
нашу цркву на Литургију. Коља ми је, када смо се већ добро упознали, 
у поверењу, показао једну иконицу Светог Николе, коју је увек имао 
у својој јакни. Ја сам му после тога однео неколико икона, које су, на 
његову молбу, биле урамљене и окачене на зиду његове собе. Када ме 
је психијатар питао зашто мислим да би за Кољу било добро да дола-
зи у цркву, рекао сам му кратко - Због очувања његовог идентитета. 
Свако од ваших штићеника - наставио сам - има могућност да по њега 
дође родбина и да га одведе некуда за викенд, или да са породицом, 

25  Синестезију уопште не треба посматрати као поремећај, него пре као неу-
ропсихолошки феномен. Код Коље можда чак и епи-феномен. Кажу да је чуве-
ни зет господина Марића из Новога Сада, Милевин муж - Алберт, своју теорију 
релативитета описао као музичку перцепцију. 
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или широм фамилијом, проведе Божић, Нову годину, Васкрс, рођен-
дан итд. Једино Коља нема никога, осим наше цркве, и њему би то, ве-
рујем, много значило. Лекар је дао сагласност и од тада је Коља скоро 
сваке друге недеље долазио у наш стари храм у Јужном Чикагу. А ка-
кве су то тек припреме биле! И Кољине, али не мање и наше. Наиме, 
ја сам недељама пре његовог првог доласка објаснио парохијанима ко 
је Коља и да га се не плаше када дође. Коља је мало шантао, некако 
погнут на једну страну, и увек подозриво гледао све око себе, али када 
би некоме пришао, тада би на његовом лицу синуо широки осмех и он 
је морао, просто је морао, са сваким не само да се рукује, него и да се 
пољуби. Прве недеље, Кољини пратиоци су били тачни и довели су 
га пар минута пре почетка Службе. Коља је имао на себи ново одело, 
кошуљу са краватом, а у руци је држао свој качкет. Свечаним кораком 
је ушао, стао пред госпође и децу, који су били у првом реду, и кренуо 
од једне до друге особе да се рукује са њима и да их љуби. Три пута, 
наравно! Првих неколико долазака, са њим је био и психолог, који је 
пратио Кољино понашање. Коља ми је рекао да је у детињству кр-
штен, да су славили Славу, да се причешћивао увек пред Васкрс... И 
Коља се, најбоље како је умео, и за то припремао пред свој први, али и 
сваки следећи долазак у наш храм. Како је тек то било дирљиво, када 
је Коља прилазио Светом путиру. Коља у центру пажње! Не, не драги 
читаоче, не у центру пажње наших парохијана, који наравно да су у 
почетку били радознали, него у центру Христове пажње! Да тако, и 
никако другачије, тако сам ја то доживљавао! После би ми у центру 
„Хов“ говорили да је Коља био увек некако другачији, дан па и два, 
по доласку из цркве.

А ево сада и двају разлога зашто ово пожелех да поделим са вама, 
поштовани читаоче. Једнога дана када сам отишао у своју редовну по-
сету нашем Кољи, уз обавезно печено пиле и још по нешто од онога 
што је највише волео, приближавајући се Кољиној соби, већ издалека 
сам чуо неке чудне звуке, налик неком гушању, или рвању. И заиста, 
када сам дошао до отворених врата просторије где се прао и сушио 
веш, спазио сам једну заиста импозантно грађену Афро-Американку, 
радницу центра, у белом мантилу, како се буквално рве са Кољом из-
над веш машине. Када ме је Коља угледао, преко њених рамена, он 
ју је свом снагом одгурнуо, а мени рекао: - Дај молим те, кажи овој 
црници да бело иде само са белим, шарено са шареним, тамно са там-
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ним, фармерице посебно, а патике ни са чим! Жена ме је погледала и 
упитала - Шта он то говори? Покушах да јој објасним - Знате госпођо, 
у земљи из које долазимо и Коља и ја, када се пере веш, онда бело 
иде само са белим, шарено са шареним, тамно са тамним, фармери-
це посебно, а патике ни са чим! - What? Згрануто ме је упитала она. 
Поновио сам јој исте речи. Још увек збуњена, рекла ми је - Сачекајте 
молим вас. Отишла је и вратила се са дежурним социјалним радни-
ком. Иста процедура објашњавања и њему: бело са белим итд. А тек 
његово запрепашћење да сте видели! И он ме је онда замолио да са-
чекам. Отишао је и вратио се са психијатром. Опет иста прича: бело 
са белим...а патике ни са чим. Психијатар је био мање изненађен, али 
ме је значајно погледао и упитао: - Да ли ви то све можете да ставите 
на папир, и то у виду службеног дописа, ви као свештеник, али и као 
психолог, и да уз ваш потпис и печат пошаљете нашем главном психи-
јатру, психологу и социјалном раднику? - Наравно да могу-, одгово-
рио сам. - Али, докторе, то нема везе ни са вером, ни са психологијом. 
То је једноставно једна од културолошких разлика између вас и нас. 
А све то време Коља нас је помно посматрао, певушећи наравно, да 
би ме на крају баладе упитао: - И ти сада мени кажи ко је овде луд? 
Они у мантилима, или ми без њих? Било како било, ја сам написао, 
потписао и ударио печат на званични акт у коме је дословце стајало 
да бело иде само са белим итд... а патике ни са чим (барем је тако било 
у Кољином и мом детињству и младости). Како ли је Коља, недељама, 
па и месецима, после те цивилизацијске победе, просто блистао када 
је свој веш, са специјалним одобрењем могао да пере онако како га је 
томе његова покојна мајка научила, а руку на срце и мене моја. 

Коља је увек имао занимљиве поруџбине. Данима пред велике 
празнике, обично док би ме пратио до паркинга, он би рецитовао спи-
сак својих жеља. Највише је волео патике, тренерице и качкете. О да, 
то пропустих да кажем, Коља је успео да се вине и у врх специјалних 
„Олимпијских игара“, на локалном нивоу, у оквиру држава Средњег 
Запада Америке. Освајао је медаље у пливању и скијању! Али, по-
ред поруџбина, Коља је увек умео и да ме изненади својом пажњом. 
Сваки пут када бих му предао поклон, пред Божић или Васкрс, на 
пример, или за рођендан, он би ми на поклон узвратио поклоном. И то 
увек три поклона. Па би онако, мрдајући главом, уз шеретски осмех, 
рекао: - Изволи, ово је за госпођу, ово за малог, а ово за тебе. И тако 
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једном, уочи Божића, примивши поклоне од мене, Коља је из свога 
ормана извадио три запаковане ствари и предао ми, уз већ познату 
„формулу“ шта је за кога. Примивши поклоне, захвалио сам му се, 
а он ме је брже боље одмах упитао: - А зар нећеш да отвориш твој 
поклон? - Хоћу Коља, ево одмах -. Поклон није био мали. Паковање 
тридесет са двадесет сантиметара, веома укусно упаковано. Размо-
тавши украсни папир, видео сам, на моје велико и дивно изненађење, 
нов новцати примерак Светога Писма, на енглеском, али најкрупни-
јег могућег слога, који сам икада видео. Обично се Библије штампају 
веома ситним словима. Али ово је било нешто несвакидашње. - Хва-
ла ти Коља, као брату! Али, кажи ми, како си одлучио да ми баш то 
поклониш? - Па видиш -, као мало нећкајући се, - иде Божић, а ово 
је Света књига. Па ти си ми сам читао из ње, али из оне наше. А ово 
је за цркву и за оне који тамо говоре енглески. А слова, е видиш, ра-
чунам... ти идеш све старији, а очи све слабије, па реко’... хајде да ти 
помогнем да лакше читаш.

Умро је, десет година после нашег првог сусрета. Кратко је боло-
вао. Како није имао никог свог, хтели су да га отпреме у државни ин-
ститут за патологију, па оно што не искористе да сахране у заједничку 
гробницу. Састао сам се са неколико парохијана и договорили смо се 
да Кољу треба сахранити, како код нас кажу, онако „како Бог запове-
да“, без обзира на цену. Погребни завод са којим највише сарађујемо 
нам је много помогао, издејствовавши на једном од локалних гроба-
ља да добијемо гробно место за Кољу за цену више него упола мању 
него иначе. Опело је било у храму, у нашој новој цркви у Ленсингу, и 
Коља који није имао никог свог, имао је, како веле, „царску сахрану“. 
Пуна црква света, све рођак до рођака, све ближи од ближег. Ето шта 
је родбина и шта је блискост у Христу! А како је тек величанствено 
када неко, за кога би се можда неко дрзнуо да каже да је био маргина-
лац, као наш Коља, бива испраћен као род рођени. Целога живота су 
га гуркали у страну, лепили му бројеве, а он је само певушио и низао 
боје. И успео је да победи дух колективизма, и то званично овереном 
потврдом да се бело пере са белим итд. а патике ни са чим. Не прође 
ни једна Литургија, а да га не поменем. Не знам колико је мој Марко, 
онда, био у праву, рекавши да Коља мисли да сам му ја и мама и тата, 
тек... Коља је мени постао пример. Пример у стрпљењу, пример у 
упорности и пример како се тихо и неприметно задобија место близу 
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нашег најближег рођака, Христа, кога Коља, у то дубоко верујем, сада 
гледа лицем к лицу. Коља, личност изнад многих назови личности, а 
заправо расцепљених индивидуа, које, јурећи (за чим?) широким дру-
мовима паметних градова, с још паметнијим телефонима који као да 
су већ део њихових глава, одавно ни себи, а ни другима не светле. А 
Коља? Коља „тамо негде горе“ сада певуши... Певуши Теби, о Боже, 
баш као што и тамо, крај Тебе, ређа боје, а он то уствари Твоју икону 
собом слика. Хвала Ти Боже на Кољи! 
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INDIVIDUALISM AND COLLECTIVISM:
STEPS ON THE WAY TO PERSONALITY

AND CATHOLICITY

Summary

In this paper, individualism and collectivism are viewed as possible steps 
towards the formation of personhood and Catholicity, as Orthodox standards of 
a mature, thought-out and responsible Christian life. The role of rationalism in 
theories, but even more so in manifestations, of individualism and collectivism 
is particularly emphasized. On the one hand, we can see the undoubted role of 
Blessed Augustine on all later Western philosophy, and in terms of individualism, 
especially through the influence he had on Boethius and Descartes, while on the 
other hand, the concept of personality is explained according to the teachings of 
the Cappadocian Fathers of the Church from the East. The text also mentions the 
role of fractal geometry, which, no matter how strange it sounds, explains many 
events in the diverse dynamics of individual development. The personhood ,  the 
face of man, primarily in the theological sense, is viewed through the original 
term - prosopon . Man becomes a person  through the realization of himself, 
primarily as a conscious being and as a  being of dialogue , and especially as a 
creative being. In the chapter on Catholicity, according to the Symbol of Faith, 
Cred,  it stands out as one of the four main features of the Church: One, Holy, 
Catholic (Universal) and Apostolic. Catholicity, precisely through its ontological 
and missionary character, appears as the most natural environment for the com-
munity of those who, overcoming the narrow framework of individualism, grow 
towards personhood  through their gradual maturation, and that maturation be-
comes alive  through dialogue with God, with themselves and with others.

Keywords: individualism, collectivism, philosophy, theology, fractals, synes-
thesia, rationalism, Church, Church fathers, catholicity, religiousness...
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БОЈАН ЈОВАНОВИЋ1

ИНДИВИДУАЛНОСТ И ХРИШЋАНСТВО

Резиме

Долазећи на свет и одрастајући у оквиру одређених облика колективног 
живота, човек је одувек настојао да као појединац искаже и своју посеб-
ност. Припадати заједници и бити свој је својеврсна идентитетска су-
протност која је током историје и развоја религијске свести разрешавана 
на различите начине. У том смислу се и разликују одговори до којих је човек 
долазио у контексту од паганства, преко старозаветног до новозаветног 
схватања. У односу на ранија времена, данашње се одликује доминантним 
значајем виртуелне реалности у његовом приватном и јавном животу. Тра-
диционалне форме колективитета су изгубиле свој значај, а важност је 
добило заједништво у виртуелном свету у којем човек стиче велики број 
тзв. пријатеља. Међутим, површност тих бројних веза без егзистенцијал-
ног утемељења чини га, ипак, усамљеним бићем. За разлику од хришћанског 
критеријума остварења духовног подвига за припадање колективу, данас 
је довољно само учинити тражени „клик“ и постати члан виртуелног за-
једништва. Зато тему „Индивидуалност и колективитет“ чини посебно 
актуелном данашњи контекст у којем се преиспитују вредности традици-
оналних и савремених облика заједништва.   

 
Кључне речи: традиција, савременост, идентитет, религија, паган-

ско, старозаветно, хришћанско. 
  

Природно условљен да доласком на свет најпре други брину о 
његовом одрастању, а када одрасте да брине о другима како о ново-
рођенима тако и старима, човек је као појединац животно завистан 
од других, као што и други зависе од њега. Та међузависност ствара 
однос између индивидуе и колектива који је током историје добијао 
различите форме. Традиционални модел колективитета се заснива на 
природној сродности која омогућује стварање све већих заједница. 
Од породице, преко братства, племена, савеза племена до народа. У 

1  Ниш, jovanovic.b@gmail.com
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оквиру такве природносродничке основе колективитета, религија је 
секундарни чинилац интеграције, а промена вере и замена једног па-
ганског божанства другим, не доводи у питање интегритет колектива 
(Јовановић, 2000: 20). 

Са Старим заветом, религија постаје најбитнији кохезивни чини-
лац заједнице којој су подређени сви њени чланови. Појединац посто-
ји првенствено као члан колектива који осим хоризонталне, подразу-
мева и вертикалну димензију постојања, која се огледа у правима и 
обавезама не само колектива према појединцу, већ и појединца према 
колективу. Етички аспект тог односа, изоштрава свест појединца пре-
ма последицама својих поступака. Изложен греховном утицају својих 
предака, обавезан је да не чини грехе којима би оптерећивао своје 
потомке (Свето писмо Старога и Новога завјета (1992), Књига про-
рока Јеремије 31, 29-30; Књига пророка Језекиља 18, 2).

Хришћанство доноси нови поглед на свет и схватање односа из-
међу појединца и колектива. Појединац није условљен огрешењима 
предака, а њему не трну зуби због тога што су они јели кисело грожђе. 
Христовим учењем и етиком, он је ослобођен од испаштања грехова 
предака и одговоран је само за оно што је сам починио (Јовановић, 
2011: 177-190).  

Слобода од негативне прошлости предака и колектива, значи сло-
боду за сопствено самопотврђивање у контексту духовне заједнице 
хришћана као личности. Хришћански етички мач, је у функцији раз-
двајања природних и успостављања слободних, духовних веза (Јова-
новић, 2011: 97-110). Индивидуалност тематизује суштински аспект 
хришћанства, који се јавља као наговештај и знатно пре Христовог 
доласка. Зато се и сагледавањем односа између индивидуалности и 
колективитета открива значај ове релације и у ширем, животном сми-
слу. У том животном контексту, може да се сагледа и специфичност 
теме везане за хришћанство, имајући првенствено у виду да долазимо 
на свет као индивидуе са датим претпоставкама за изграђивање и по-
тврђивање себе као личности и аутентична духовна бића. 

Животна различитост 

Неизвесна животна драма сваког бића је у знаку императива ње-
говог опстанка и потврђивања себе у односу на друга бића. Човек је 
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пред задатком поштовања датог животног контекста и стварања новог. 
Своју индивидуалност треба да потврди као појединац, али и у окви-
ру колектива у којем и остварује смисао свог постојања. Индивидуал-
ност одређује човеков долазак на свет као јединке, односно посебног 
и појединачног људског бића, јер се свако биће рађа са одређеном ми-
сијом потврђивања живота у његовој различитости. Битна одредница 
сваког од њих је његова посебност којом се разликује од других њему 
сличних бића исте врсте. У живом свету је та разлика услов животног 
постојања, па зато не постоје ни два иста цвета на једној ливади, нити 
два иста листа у једној шуми, јер се они, иако привидно истоветни, 
међусобно, ипак, разликују. 

Уколико се са тог елементарног животног нивоа иде ка оном ви-
шем, онда се може видети да су те разлике све израженије: да је не 
само свако дрво у шуми, већ и свако живо биће у свету посебно. Она 
се не само међусобно разликују, већ се, како то показује и анатоми-
ја, и наши паралелни органи, попут бубрега, уха или ока, међусобно 
разликују. Та различитост показује иманентну карактеристику самог 
живота, чије је постојање и зависно од те различитости. И манифе-
стујући своју различитост, он непосредно исказује онај потенцијал 
који управо на такав начин и обнавља своје претпоставке и могућно-
сти даљег потврђивања. 

Иако наизглед једноставан, овај принцип је веома комплексан 
јер претпоставља да сам живот има наднаравно порекло, па се може 
разумети до које је мере принцип разликовања од другог као услов 
сопственог постојања важан за животно потврђивање сваког бића. 
Односно, до које мере онај који има свест о тој различитости може 
да је потврђује кроз осећај свог идентитета, на том елементарном жи-
вотном, а онда и на вишем социјалном и духовном плану. 

У том смислу образац идентитета заснован на начелу комплемен-
тарности задовољио би човекову потребу за различитошћу, а уједно 
показао његову повезаност и јединство са другима. Кроз потребу да 
се разликујемо од других и будемо другачији од њих, задовољавамо и 
своју основну потребу да будемо повезани са њима и будемо са њима 
у некој животној заједници. Примарна животна заједница је основ за 
одржавање старих и успостављање нових међусобних веза, а та ком-
плементарна животна формула се управо у човековој егзистенцији 
показује као један дубоко испрограмиран, захвалан али још увек нео-
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свешћен принцип који уколико се само спонтано практикује, утолико 
има мање изгледа да се оствари и буде успешан. 

Реч је о освешћивању тог начела, јер као што се зна, индивиду-
ација, у Јунговом значењу овог појма, којим се дефинише потреба 
појединца да током свог развојног процеса потврди себе, није само 
несвестан, већ и свестан процес (Jung, 2000). Индивидуирати значи 
свесно градити своју личност која се разликује од других. Уколико 
смо и свесни да смо не само индивидуе, већ као појединци и лич-
ности, онда је и обавеза потврђивања себе у процесу индивидуације 
етички највећи и најзахвалнији изазов, јер заједница из које се потиче 
уједно се одликује природним и социјалним интегришућим везама 
као чиниоцима колективног живота. Те везе су природне и важне за 
постојање појединца, које обележавају појединца непосредно након 
његовог доласка на свет и период одрастања. Међутим, када дође до 
потребе за осамостаљивањем и потврђивањем себе, онда он настоји 
да остајући у заједници, раскине старе и успостави нове релације са 
другима. 

Обред иницијација 

Будући да индивидуација подразумева и свест, уколико је поје-
динац свестан не само да је индивидуа, већ и личност, онда је и већа 
његова обавеза да потврди себе у контексту тог општег пројектног 
сценарија, али са могућношћу његовог дописивања и импровизовања 
током његове реализације. У том самоостварењу, појединац изложен 
променама настоји да остане исти, једнак себи, истраје на контину-
итету идентитетске битности и сачува оно што јесте. То је уједно и 
најизазовнији аспект овог процеса јер се претпоставља да се заједни-
ца из које потиче заснива на природним и социјалним везама које он 
настоји да одржи са њом. Те везе су природне у оном смислу да када 
долази на свет има потребу да остане у вези са заједницом, односно 
њеним члановима родитељима, мајком, пре свега, заслужним за ње-
гово рођење и одрастање. Али када достигне степен развоја изражен 
у потреби за самосталношћу, јавља се и тежња за раскидањем тих 
природних веза. 

Обред иницијација је образац драматичног раскидања тих при-
родних и кроз процес обредног прелаза успостављања нових, духов-
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них веза (Betelhajm, 1979). Појединац као члан колектива се у тренут-
ку достизања своје полне и социјалне зрелости одваја од датих веза 
са колективом и постаје његов пуноправни члан који тада почиње са 
њим да дели не само оно што га природа везује за њега, већ и оно што 
претпоставља духовну повезаност са њим у сфери заједничких мит-
ских и религијских представа. Религија (од лат. religo, religare у зна-
чењу повезати, поново свезати, успоставити везу), значи да се преки-
нуте везе, дистанцирања од колектива, у контексту културе и обредне 
праксе успостављају у области духовног у којој појединац постајући 
пуноправни члан колектива потврђује и себе као људско биће. Одва-
јање од природе, значи утемељење културе којом се изграђују и одр-
жавају другачије везе, тако да се религијом успостављају релације 
које човек до тада није остваривао. То је, дакле, првенствено духовна 
веза са наднаравним, остварена већ у оквиру елементарних облика 
религијске свести, која повећава интегритет чланова заједнице. Ве-
ровањем у натприродне ентитете, појединац се суштински повезује 
са колективом чији идентитет чине те митске и религијске представе. 

 Супротстављајући се културом природи, човек се одваја од ње, 
одржавајући и даље извесне везе са њом, али првенствено у контек-
сту културе која омогућује изграђивање нових и другачијих релација 
са светом, при чему религијом успоставља везу која постаје иденти-
тетски важна за њега. То је духовна веза са наднаравним почевши 
од елементарних облика религијске свести, магијско анимистичких 
представа, преко политеизма и веровања у бројна божанства до мо-
нотеизма и веровања у једног бога. Веза са Творцем је оно што прет-
поставља човекову најаутентичнију и највишу духовну релацију коју 
мистичким искуством потврђује на свој аутентичан начин. 

Појединац као личност 

Кроз драматику прекидања претходних и успостављања нових 
духовних веза се одвија иницијацијски обредни процес. То је, дакле, 
једна добро позната антрополошка формула изражена на нивоу уоп-
штеног културног обрасца код свих људских заједница на одређеном 
степену њиховог културног развоја, али која кроз различита религиј-
ска искуства у одређеним културама долази до посебног изражаја. Од 
природног, преко културног и социјалног до духовног човековог са-
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мопотврђивања, стиче се релевантна информација о томе како човек 
може да се потврди, постане аутентично биће и своју личност искаже 
управо кроз могућности које му пружа колектив, односно дати со-
цио-културни контекст. 

За хришћанство које се управо заснива на индивидуалности и 
потврђивању појединца као аутентичне личности, свету тројицу, која 
оличава једног Бога, Бога љубави, чини управо јединство три стварно 
постојеће личности, хипостаса оца, сина и светог духа. У значењу 
маске, односно правног лица, грчки просопон у дефинисању лично-
сти, етимолошки значи и према очима другог. И управо тај аспект 
овог појма постаје значајан у одређењу личности постављене према 
другом, односно према лицу другог. Подразумевајући, дакле, зајед-
ницу, личност потврђује себе у заједници са другим. Та заједница се 
остварује не само формалним иницијацијским чином крштења, већ 
и непосредном активношћу хришћана наоружаног Христовим мачем 
у извршењу свог подвига евангелизације. Пружајући могућност и 
човеку да своју личност доживи и искаже као посебну и кроз кому-
никацију са наднаравним, овај образац је основ сваког хришћанског 
самопотврђивања. 

Дајући, дакле, ново значење појму личности, одређеном грчким 
просопон, хришћанство наглашава да је хришћанин, као верник, 
управо појединац као личност. Зато и речи апостола Павла да не по-
стоје хришћани који су национално дефинисани, већ само они који су 
одређени првенствено својом вером којом припадају новој духовној 
заједници, потврђују до које су мере релативизоване све природне, 
културне и националне везе као човекове дотадашње битне иденти-
тетске одреднице, све дотадашње везе које су одређивале човека по-
стају мање важне у односу на човекову потребу да их раскине зарад 
припадања једном новом духовном заједништву. Колективу хришћан-
ских верника повезаних за Богом, а онда да у контексту божје воље, 
човек потврди себе и своју индивидуалност као личност. Уколико 
је религија, као religare, била веза човека са наднаравним, а онда и 
у контексту заједничке вере и веза између свих појединаца који су 
имали ту заједничку веру до тада, онда се са хришћанством тај обра-
зац идентитета издиже на један виши етички степен, оличен Христо-
вим мачем, као оруђем и оружјем, које никако није усмерено према 
другом, већ према себи у циљу успешног раскидања дотадашњих и 
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успостављања нових духовних веза као начин припадања хришћан-
ском колективу којим се хришћанин идентитетски самопотврђује. 
Где етички принципи и потреба за саможртвовањем исказују највише 
вредности слободе и љубави, у том контексту се човек потврђује не 
само као индивидуа, већ и као личност која остварује везу са другим 
у колективу на претпостављеном јединству. 

Није дакле човекова идентитетска одредница обавезујућа датост 
припадања одређеном колективу, већ је претпостављена веза између 
различитих личности и појединаца који су пронашли сопствени пут 
до заједништва битна одредница идентитета хришћанина. На путу 
потврђивања хришћанина као духовног бића постоје и многе препре-
ке. И сигурно у њих спадају и оне које потичу из његовог претходног 
развојног периода, везане за његову природну потребу да припадне 
одређеној заједници, да буде везан за родитеље, фамилију, братство, 
племе, народ и нацију, културу, и да кроз ту повезаност сагледа и сво-
ју религијску припадност као једно од највећих искушења. Подлежу-
ћи тим искушењима, хришћанин доказује своју несавршеност, што 
не доводи у питање савршенство хришћанства као религије и етике 
(Берђајев, 1985). 

Хришћанство нуди кроз етику Христовог мача, кроз љубав и 
опраштање, оно што је много важније за њега као појединца и као 
личност, а то је да свој процес индивидуације искаже, на неки начин, 
као нужност одређења себе као духовног бића. Уколико припада хри-
шћанству и верује у Христа, онда исказује и припадност Христу кроз 
онај највиши етички императив и принцип саможртвовања. У његов 
хришћански идентитет се уграђују његово природно биће и паган-
ство, карактеристични за њега и његов претходни идентитет. Жртву-
јући, дакле, своје природно и паганско биће, хришћанин гради нови 
идентитет који је за њега као индивидуу и као личност најважнији. А 
то је да припада једном новом духовном заједништву. То заједништво 
са Богом и са Христом уједно је и она сигурност која му омогућује да 
много извесније него до тада сагледа и живи у својој садашњости и 
својој будућности. 

У односу на егзистенцијални пројекат који је био окренут про-
шлости, и завистан од прошлости, и који је према негативном сагле-
давању паганства био ретроградан, у том смислу што је претпоста-
вљао значај природних веза, хришћанство нуди ослобађање. Слобода 
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од паганског и природног, претпоставља и слободу за духовно и при-
падање једној новој заједници значи и остварење највишег хришћан-
ског духовног и етичког идеала. Хришћанство кроз тај степен потвр-
ђивања индивидуалности, ослобађа појединца свега што га је тада 
оптерећивало, а то је грех других и наследно проклетство. Често смо 
и склони да тим судбинским одређењем проклетства које живимо и 
судбине која нам се догађа, тумачимо оно што нам се догађа у животу. 
Све наше невоље смо склони да разумемо и имамо пуно мотива када 
говоримо о томе да нас стиже проклетство предака који су учинили 
неки грех. То је, дакле, концепт карактеристичан за паганство и Стари 
завет, да ће од киселог грожђа који су јели преци и њиховим потом-
цима трнути зуби. Хришћанство не признаје тај животни концепт и 
оптерећење потомака због огрешења њихових предака, већ индиви-
дуализује кривицу због кршења постојећих моралних правила и ва-
жећих закона. У том смислу не може било ко да буде грешан нити да 
буде оптерећен бременом проклетства, због грешака и грехова својих 
предака. 

Он може, са становишта слободе, да преузме грехове других и 
својих предака, и да кроз жртвени и саможртвени принцип на неки 
начин уравнотежи поремећен поредак, односно своје страдање и ис-
паштање с оним што је требало усагласити. То је, на неки начин, и 
порука Христовог доласка и његовог страдања, јер једино тако мо-
жемо да разумемо ону највишу Христову поруку да је саможртвени 
принцип љубави најсигурнији водич кроз живот. Хришћанство нас 
награђује постављеним идеалом самопотврђивања као појединаца 
и као личности на онај најузвишенији начин, јер се показало да тај 
принцип није могуће животно истрајно следити, али као један идеал 
који претпоставља путоказ и циљ може да нам послужи као поуздан 
животни водич. 
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BOJAN JOVANOVIĆ2

INDIVIDUALITY AND CHRISTIANITY

Summary

Coming into the world and growing up within certain forms of collective life, 
man has always tried to express his uniqueness as an individual. Belong to a com-
munity and being one’s own is a kind of identity opposite that has been resolved in 
different ways during the history and development of religious consciousness. In 
that sense, the answers that man came to in the context from paganism, through 
the Old Testament to the New Testament understanding, also differ. Compared 
to earlier times, today’s is characterized by the dominant importance of virtual 
reality in his private and public life. Traditional forms of collectivity have lost 
their significance, and unity in virtual world in which a person acquires a large 
number of so-called friends. However, the superficiality of these numerous con-
nections without existential foundation makes him, nevertheless, a lonely being. 
Unlike the Christian criterion of the criterion of accomplishing a spiritual feat 
for belonging to a collective, today it is enough to just make the required “click” 
and become a member of a virtual community.That is why the topic “Individuality 
and collectivity” makes today’s context especially relevant, in which the values   of 
traditional and modern forms of community are re-examined.

Keywords: tradition, modernity, identity, religion, pagan, Old Testament, 
Christian. 
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DANIEL STOJANOVIĆ1

ČISTO SRCE: HRISTOV GOVOR NA GORI 
BLAŽENSTVA KAO OPTIMALNI OKVIR ZA 

ODNOSE IZMEĐU POJEDINCA I
KOLEKTIVITETA

Rezime

Isusov govor sa gore blaženstva kraj Galilejskog Jezera predstavlja srce No-
vozavetnih spisa. U isto vreme, on je nepresušna inspiracija za hrišćane svih 
generacija. Sama struktura teksta je vrlo često zanemarivana, ali ona olakšava 
shvatanje Hristovog učenja i njegovu praktičnu primenu u svakodnevnom životu. 
Ovaj tekst sledi podelu u četiri dela sa sledećim elementima: 1. Najavljivanje 
mesijanskog vremena (5: 1-48). 2. Ljubav prema Bogu (6: 1-34). 3. Ljubav prema 
bližnjima (7: 1-12). i 4. Ljubav prema sebi (7:13-29). Osim toga, Hristov govor 
sadrži mnogobrojne detalje vezane za razumevanje odnosa između kolektivite-
ta i pojedinaca. Kroz njihovu analizu, mi otkrivamo centralno mesto posvećeno 
blaženstvima i ’zlatnom pravilu’, „Sve što hoćete da ljudi čine vama, činite i vi 
njima.“ Po Isusovom učenju, primenjivanjem principa Božjeg carstva moguće je 
zaštititi i pojedinca, kao i omogućiti društvu da raste i napreduje za dobrobit svih.

Ključne reči: Zlatno pravilo; Blaženstva; kolektivitet; pojedinac; Mesijan-
sko vreme; nada; Pravda; nada; Carstvo Božje; zaštita; praštanje; mir; ljubav; 
zakon; poznanje Boga; mudrost.

Jedan od najpoznatijih govora u istoriji čovečanstva je bez sumnje za-
pisan u Jevanđelju po Mateju i nosi svoje ime po mestu gde je izgovoren, 
na gori u blizini grada Kapernauma. Isus je sa obale Galilejskog jezera 
otvorio nove perspektive svim kategorijama društva i omogućio kako po-
jedincu, tako i društvenim akterima da otkriju nove, kvalitetne temelje za 
osmišljen život. Ali još i više od toga, ovaj govor odjekuje kroz 2000 go-
dina hrišćanske istorije kao inspiracija koja je imala mnogo šire osnove 

1 Adventist Study Center, Jerusalim, Izrael, stojanovicd@adventistisrael.org
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od religijskih institucija. Hristov govor pleni i osvaja srca svih, a ne samo 
religijskih, ’pobožnih’ ljudi. On omogućuje svima, bez razlika baziranih 
na njihovom poreklu ili spiritualnosti da dosegnu do tada neostvarene vi-
sine pripadanja Bogu, što je mnogo više nego pripadanja verskim organi-
zacijama. Uostalom, i prave hrišćanske ustanove deluju sa istim ciljem: 
omogućiti ljudima da ostvare najveći potencijal svog bića. Kao što je C. 
S. Lewis rekao: „Crkva ne postoji ni za što drugo nego da privuče ljude 
Hristu, da ih učini da budu kao Hristos, da su slični Njemu. Ako to crkva 
ne radi, sve katedrale, sveštenstvo, misije, propovedi, čak i sama Biblija, 
su jednostavno gubljenje vremena. Bog je postao čovek samo zbog toga.“

Naš cilj nije da u potpunosti analiziramo gore naveden govor Isusa 
Hrista (Matej 5: 1-7: 29), već da iz svakog njegovog dela izvučemo ono 
što obogaćuje naše razumevanje odnosa između pojedinca i kolektiviteta.

Kontekst Isusovog govora

Dobro je napomenuti da se u jevanđelju po Mateju nalaze pet Isusovih 
govora. Taj broj nas gotovo prirodno povezuje sa pet knjiga Mojsijevih, 
koje sadrže osnovu verovanja u Judaizmu. Prema Jevrejskom razumeva-
nju svetih spisa, knjige proroka kao i knjige mudrosti samo potvrđuju Bož-
je otkrivenje na Sinaju. One nemaju legalnu težinu Mojsijevih spisa, to jest 
Zakona (Torah na jevrejskom). Zato je i sam pristup jevanđeliste Mateja 
revolucionaran. On upotrebljava simbole Starog Zaveta i prikazuje Isusa 
kao onoga koji ide dalje od Mojsija. Kroz njegove govore Matej govori 
Izrailjskom narodu o Mesiji, Božjem pomazaniku, koji se ne zadovoljava 
da ostvari trenutna stremljenja izabranog naroda, već ih vodi ka novom 
dobu, ka jubilarnoj godini Božjeg delovanja: „Duh je Gospodnji na meni. 
On me pomaza… da javim prijatnu godinu Gospodnju“ (Luka 4: 18.19).

Matej dakle predstavlja Isusa kao novog Mojsija sa dvostrukim sta-
tusom. S jedne strane on je sin Avramov, i samim tim u pravom smislu te 
reči deo Izrailjskog naroda. Njegovi očevi su Avram, Isak i Jakov i njegova 
genealogija doseže do obećanja datog ocu vere, „I učiniću od tebe velik 
narod, i blagosloviću te, i ime tvoje proslaviću, i ti ćeš biti blagoslov“ (1. 
Mojsijeva 12: 2). Osim toga on je i Davidov sin, što znači da on predstavlja 
kredibilnog kandidata za ulogu Mesije. Ali Isus nije uobičajeni aspirant na 
dugoj listi ratobornih heroja koji sanjaju da donesu oslobađanje od Rim-
ske okupacije. Matej njega predstavlja kao utemeljivača novog carstva ba-
ziranog na ljubavi a ne na uništavanju. Mesija poziva svoje sledbenike: 
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„ljubite neprijatelje svoje…“ (Matej 5: 45). Niko ranije nije govorio kao 
taj čovek. Govor kraj Galilejskog jezera uvodi čitaoce u razmatranje vred-
nosti, principa i osmišljavanja čovekovog postojanja u drugim uslovima, 
stvorenim od strane Boga, u kojoj ljubav ima glavnu i trajnu reč, jer nikada 
ne prestaje.

Ako se dobro pogleda struktura prvog jevanđelja, očigledno je da se svih 
28 glava odnose na velike događaje vezane za spasenje ljudi: inkarnacija, 
raspeće i vaskrsenje, kao i na teološko objašnjenje Hristove nauke. Hristo-
vi govori zauzimaju centralno mesto u čitavoj knjizi. Zato je bitno posve-
titi im dovoljno vremena ukoliko želimo da razumemo suštinu i smisao 
novog doba koje Hristos uspostavlja.

Struktura teksta

Mnogo je stranica napisano kroz pokušaje da se rezimira čitava poru-
ka ovog gotovo najdužeg Isusovog govora. To nije jednostavan poduhvat, 
zbog mnogobrojnosti tema koja se obrađuju u tako kratkoj verziji ono-
ga što nam je ostalo zapisano od Isusovog učenja kraj Galilejskog jezera. 
Ipak, bitno je potvrditi da skoro svaki elemenat našeg teksta (blaženstva, 
„Čuli ste kako je kazano“, „Ne brinite se ni zašto“, „Ovako molite se“, itd.) 
može u okviru posebne celine imati svoju detaljnu strukturu koja, kada 
se otkrije, olakšava razumevanje čitavog teksta. Mi ne možemo u detalje 
obraditi strukturu stihova zbog nedostatka vremena. Naše stremljenje je 
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vezano za otkrivanje celina koje nam otvaraju nove vidike i podvlače srž 
Isusove poruke za sve naraštaje.

Isusovo izlaganje se može podeliti u četiri dela. Tri su već uobičajena 
u njegovim govorima, kao što je to recimo slučaj sa velikom eshatološkom 
vizijom za Jerusalim i šire za čitavu planetu. Na primer, drugi deo Isuso-
vog govora zapisanog u 25. glavi se može podeliti na tri dela: Stražiti po 
pitanju ličnog odnosa sa Bogom2, stražiti što se tiče odnosa sa samim so-
bom,3 i stražiti kako bi se odnosi prema bližnjem održali na najboljem mo-
gućem nivou4. U govoru sa Gore blaženstva imamo jedan izuzetno važan 
deo posvećen mesijanskom vremenu5. Tri ostala dela slede ustaljeno Isu-
sovo izlaganje. Tako da 6. glava Matejevog jevanđelja insistira na novom 
shvatanju odnosa sa Bogom6, dok se u 7. glavi obrađuju odnos čoveka sa 
bližnjima7, kao i važnost ličnog odnosa sa Bogom8. Na osnovu svega što 

2  Matej 25: 1-13. Priča o deset devojaka i o bitnosti prisutnosti Duha Svetoga u nji-
hovom životu.

3  Matej 25: 14-30. Priča o talentima. Neophodnost upoznavanja samoga sebe i razvitka 
svoje ličnosti kako bi se svi talenti mogli upotrebiti na slavu Božjeg imena.

4  Matej 25: 31-46. Priča o ovcama i jarcima. Podela sveta na dve grupe. One koji iska-
zuju ljubav prema bližnjemu u krizi, i onih koji se na te krize oglušuju.

5  Matej 5: 1-48.
6  Matej 6: 1-34.
7  Matej 7: 1-12.
8  Matej 7: 13-29.
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je gore navedeno, naše izlaganje će biti podeljeno na pet dela. Prvi je po-
svećen blaženstvima koje su najpoznatija i najsilnija poruka govora Mesije 
kraj Galilejskog jezera (5: 1-12). Drugi se odnosi na shvatanje vremena u 
kojima taj Mesija deluje (5: 13-48). Treći deo insistira na novoj perspektivi 
odnosa čoveka prema Bogu (6: 1-34). Četvrti na međuljudske odnose (7: 
1-12). I peti na odnose svake osobe prema sebi. (7: 13-29).

1.  Blaženstva (5: 1-12)

Iako je mnogo toga napisano o devet poruka Isusa Hrista čovečanstvu, 
malo toga je urađeno da se pronađe struktura tih blaženstva, što bi omogu-
ćilo jednostavnije analiziranje. To nas obavezuje da spomenemo rezultate 
našeg istraživanja.

Očigledno je da su osmo i deveto blaženstvo usko povezani, jer na-
glašavaju dolazak vremena progonstva za Isusove sledbenike. To saznanje 
nam omogućava da prepoznamo ’par’ blaženstva koji zajedno čine jed-
nu logičnu celinu. U toj završnoj celini, nebo ima značajno mesto. Osmo 
blaženstvo spominje to nebesko carstvo, dok deveto usmerava čitaoca na 
platu na nebesima. U kontekstu opozicije i borbe protiv Hrista i njego-
ve nauke, sledbenik Mesije zna da ukoliko je odbačen od ovozemaljskog 
carstva, on ima počasno mesto u nebeskom carstvu. Dakle, dva poslednja 
elementa su celina u kojima prihvatanje odbačenih imaju posebno mesto.
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Dalje posmatranje će nam otkriti da su i prva dva blaženstva usko po-
vezana. Sa jedne strane govori se o nebu, kao i u završnim izjavama, ali se 
uvodi i pojam Duha koji je nagovešten u obe početne izjave. Naime, prvo 
blaženstvo nabraja kategoriju ljudi siromašnih Duhom, ali i drugo upo-
trebljava rečnik vezan za njegovo delovanje. Naime, tekst kaže: „Blago 
onima koji plaču jer će se utešiti“. Izraz ’utešiti’ se na originalnom grčkom 
jeziku kaže ’parakaleo’. Dobri poznavaoci knjiga Novog Zaveta znaju da 
je to jedno od imena koje je Duh Sveti dobio zbog njegove funkcije vezane 
za dobrobit Hristovih učenika. On je ’Paraklet’, to jest utešitelj. Zato se i 
osobe koje plaču nagrađuju utehom. Niko drugi ne može to ostvariti osim 
onoga koji je za to postavljen, sam Duh Sveti. Priroda njegovog delovanja 
donosi utehu učenicima Isusa Hrista. Prema tome, prva dva blaženstva su 
povezana izrazima koji nagoveštavaju Mesijansko vreme. Kada Isus citira 
knjigu proroka Isaije i time uvodi svoju službu, on izjavljuje: „Duh je Gos-
podnji na meni…“ On ne deluje sam, već kroz njega deluje Božanska sila, 
koja između ostalog teši sledbenike Isusa Hrista.

Ne smemo zaboraviti da je propovedanje jevanđelja siromašnima jed-
na od karakteristika mesijanskih vremena. Bilo je uobičajeno da govornici 
iz tog doba ulažu napore da dosegnu bitne ljude, da zadobiju poverenje 
lidera, ključnih osoba koje značajno utiču na javno mišljenje. Ali Isus je 
upotrebljavao drugačiju metodu. Setimo se primera učenika Jovana Kr-
stitelja koji su upitali Isusa Hrista o njegovoj službi. „Jesi li ti onaj što će 
doći, ili drugoga da čekamo? A Isus odgovarajući reče im: Idite i kažite 
Jovanu što čujete i vidite. Slepi progledaju i hromi hode, gubavi čiste se 
i gluhi čuju, mrtvi ustaju i siromašnima propoveda se jevanđelje“.9 Novo 
mesijansko doba stavlja potlačene osobe na mesto koje im oduvek pripada. 
Ta jednakost svih kategorija društva predstavlja novinu ostvarljivu jedino 
kroz delovanje Mesije. Prema tome, propovedanje jevanđelja siromašnima 
otvara nove dimenzije u kome su svi članovi društva prihvaćeni.

Treće i četvrto blaženstvo su povezani kroz činjenicu da označavaju 
ispunjenje Mesijanskih proročanstava. Na primer, treće blaženstvo je de-
limični citat Starog Zaveta: „A krotki će naslediti zemlju i naslađivaće se 
množinom mira.“ (Psalam 37: 11). Što se tiče četvrte izjave Isusa Hrista, 
pravda je takođe centralni aspekt biblijskih proročanstava. Između osta-
log, i poznata poema o sluzi patnje, u Isaiji 42. glavi potvrđuje da se četvr-
to blaženstvo odnosi na mesijanska vremena: „Evo sluge mojega, kojega 

9  Matej 11: 3-5.
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podupirem, izabranika mojega, koji je mio duši mojoj. Metnuću duh svoj 
na njega, i pravdu narodima javljaće“ (Isaija 42: 1).

Šesto i sedmo blaženstvo ostaju na istom nivou i spominju ostvarenje 
proročanstva o delovanju Mesije. Na primer, imati čisto srce je težnja opi-
sana u mnogim spisima Starog Zaveta. Poznate su Davidove reči: „Učini 
mi Bože čisto srce i duh pravi obnovi u meni“ (Psalam 51: 10). Bitna 
komponenta Božanskog otkrivenja je da čoveku nečistih usana i nečistog 
srca nema mesta u Božjoj prisutnosti. (Isaija 6: 5) Služba Mesije najavljuje 
ono što čoveku nije bilo moguće. Zahvaljujući Mesijinom delovanju pri-
stup Bogu će ponovo biti ostvarljiv. Isus je to i drugim rečima vrlo jasno 
opisao: „Ja sam put, istina i život. Niko neće doći ocu do kroza me“ (Jovan 
14: 6).

Napomenimo i to da se u sedmom blaženstvu spominje tipični izraz 
vezan za Mesijanska vremena. Prorok Osija spominje taj isti izraz. „Ali će 
ipak broj sinova Izrailjevih biti kao pesak morski, koji se ne može izmeriti 
ni izbrojiti. I mesto da im se reče: niste moj narod, reći će se: sinovi Boga 
živoga“ (Osija 1: 10). Pre Isusa Hrista rabinsko učenje je uzimalo taj tekst 
da najavi dolazak Mesije. Zato je i normalno da se Petar, kada je Isus upi-
tao svoje učenike o sebi i svojoj službi najavio po tradiciji učenja poznatog 
u njegovo vreme: „Ti si Hristos, sin Boga živoga“ (Matej 16: 16).

Ostaje nam da još napomenemo centralno blaženstvo, srce Mesijine 
službe. Opis Isusa Hrista u potpunosti odgovara opisu Božjeg karaktera. 
Kod njega su praštanje i delovanje inspirisano milosrđem beskrajni10. Kada 
je Bog predstavio sebe Mojsiju, on kaže: Gospod, Gospod, Bog milostiv, 
spor na gnjev i obilan milosrđem… Koji čuva milost tisućama, prašta be-
zakonja i nepravde i grehe…“ (2 Mojsijeva 34: 6.7). John Piper je to lepo 
formulisao insistirajući da naše milosrđe nije rezultat našeg delovanja, već 
posledica Božanskog delovanja u našem životu. „Milosrđe dolazi od milo-
srđa. Naše milosrđe koje pokazujemo jedni prema drugima dolazi od Boga 
koji je to milosrđe pokazao prema nama.“11 Reč ’Hesed’, za reč ’milostiv’ 

10  Milosrđe na našem jeziku je pokušaj prevoda jevrejske reči ’hesed’, čije značenje 
je prebogato da bi se prenelo kroz samo jednu reč. Darrel L. Bock definiše tu reč kao 
„sastavljanje svih pozitivnih atributa Božanstva u jedno: ljubav, zavet, vernost, milosrđe, 
blagodat, dobrota, drugim rečima dela dobročinstva koja se izražavaju u mnogo većoj 
meri nego obično ispunjavanje dužnosti.“ “wrapping up in itself all the positive attri-
butes of God: love, covenant faithfulness, mercy, grace, kindness, loyalty–in short, acts of 
devotion and loving-kindness that go beyond the requirements of duty”, elaborates Bible 
scholar Darrell L. Bock.

11  John Piper, Desiring God.
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je glavna karakteristika Božanstva. Oni koji žive i deluju po Božjem oblič-
ju su deo centralne poruke blaženstva.

Praktična primena

Pošto smo naglasili da su blaženstva najavljivanje Mesijanskih vreme-
na, onda nam je jednostavno to primeniti i na odnose između pojedinca i 
kolektiviteta.

a. Najbolji odnosi između pojedinca i kolektiviteta se ostvaruju kada 
je pojedinac ispunjen ljubavlju, mirom, i milosrđem. Kada svaka 
osoba doživi susret sa Bogom i dobije novo srce, ona predstavlja 
blagoslov za svoju sredinu. Prema tome, jako društvo se sastoji od 
jakih pojedinaca čije je srce puno milosrđa.

b. Isus je posebnu pažnju posvetio ljudima koji su bili marginalni u 
društvu. Njegove najsnažnije reči su bile upućene siromašnima du-
hom, uplakanima, tužnima, krotkima, neutešnima, ljudima koji mir 
grade. Ti takozvani građani koji ne štrče, koji ne prave probleme, 
koji nisu glasno govornici, su bili predmet posebne Isusove bri-
ge. To nas podseća na priču o pastiru sa sto ovaca. Kada se jedna 
izgubila, on je ostavio 99 drugih i toj slaboj ovci koja nije imala 
mogućnosti da se sama vrati svome stadu posveti svo potrebno vre-
me. Današnji kolektiviteti bi dobro uradili da se inspirišu Hristovim 
stavom. Društvo koje se brine za najslabije, za marginalne, je jako 
društvo. Ono svojim gestovima stavlja do znanja da je svako bitan, 
da smo svi mi velika familija u kojoj je podrška vrlo značajna, po-
sebno u teškim vremenima.

c. Autoritet se ne bazira na superiornosti i pokazivanju snage. Pravi 
autoritet dolazi kroz iskazivanje dobrote. Nema sumnje da je Bog 
svemoguć i ima mogućnosti da pokaže svoju silu kad god on to za-
želi. Ali nas Biblija podseća da manifestacija sile nije nešto što on 
želi u suštini svog bića. Psalam 130 kaže: „Ali je u tebe praštanje da 
bi te se bojali.“ (130: 4). Mi se ne bojimo Boga zato što je On jak i 
zato što može da nas uništi. Bojanje Boga se rađa iz njegove ljubavi 
koju nam pokazuje kroz praštanje. Iako bi mogao da nas svojom 
silom uništi, on tu silu ne koristi već iskazuje ono što je sastavni 
deo njegovog karaktera. On prašta, i to praštanje nas navodi da se 
strah Božji rađa u našem srcu. Prema tome, kolektiviteti današnjice 
ne bi trebali insistirati na kapacitetu da nametnu njihov pogled na 
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svet. Njihov autoritet će porasti samo onda kada njihovo milosrđe 
dostigne nivo prepoznatljivosti koje krasi velike organizacije spre-
mne da služe svim pojedincima, i posebno onim najslabijim. To su 
kolektiviteti inspirisani modelom Isusovih blaženstva.

2.  Novi pogled na Mesijansko vreme (5: 13-48)

Tri elementa će biti obrađena u ovom delu govora. Isus podvlači važ-
nost novo stečenog identiteta svakog pojedinca kroz delovanje Mesije (5: 
13-16). On zatim podvlači da je jedino Mesija u mogućnosti da savršeno 
ispuni zakon i proroke (5: 17-20). I na kraju, on razjašnjava kako svaki po-
jedinac treba čitati zakon iz mesijanske perspektive (5: 21-48).

Pošto je Isus završio sa blaženstvima, on je stavio akcenat na otkri-
vanje razloga čovekovog postojanja. Bez odgovora na pitanje ko smo mi, 
nema ni pravog učeništva. Isus kaže: „Vi ste so zemlji. Ako so obljutavi, 
čim će se osoliti?“ (Matej 5: 13). I zatim dodaje: „Vi ste videlo svetu. Ne 
može se grad sakriti kad na gori stoji“ (Matej 5: 16).

Nije jednostavno dati definitivno tumačenje slika koje Isus upotrebljava 
zbog prevelikog broja dosadašnjih interpretacija. Ipak postoje očigledni pri-
stupi ovom tekstu. Jedan od njih je da so predstavlja sredstvo za poboljšanje 
ukusa. Po primeru apostola Pavla, naše izražavanje treba pokazati da smo 
mi so zemlji. „Reč vaša da biva svagda u blagodati, solju začinjena“ (Kolo-
šanima 4: 6). Međutim, so je takođe bila upotrebljavana prilikom priprema 
žrtava. Bog kaže Mojsiju: „A svaki dar koji prinosiš osoli solju, i nemoj 
ostaviti dara svojega bez soli zaveta Boga svojega“ (3. Mojsijeva 2: 13).

Videlo je vrlo rasprostranjena slika u doba pisanja ovog teksta. Poznato 
je da je Kumranska zajednica predstavljala čitavu borbu između dobra i zla 
kroz borbu svetlosti i tame. Ipak, obe slike potenciraju činjenicu da poje-
dinci koji slede Hrista ne mogu a da ne deluju pozitivno u društvu. I to nije 
rezultat njihovog truda. Jabukovo drvo se ne trudi da donosi jabuke. Ne po-
stoji ništa specijalno u njihovom stavu. Ono jednostavno te jabuke donosi. 
To je sastavni deo njegovog postojanja. U istoj meri učenik Isusa Hrista ne 
radi ništa posebno da bi svetlio. On postoji i njegove reči, dela, povezivanje 
sa drugima, itd. čine da on doprinosi dobru ljudi koji ga okružuju. David L. 
Turner je to lepo sročio: „So je prema tome metafora koja opisuje korisno 
delovanje na svet, slično načinu na koji svetlost deluje da rasvetli tamu.“ 
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U narednom kratkom odlomku Isus razjašnjava svoj odnos prema za-
konu (tora, kao i 10 zapovesti) i odbacuje kritike koje su religijske vođe 
formulisale protiv njega, tretirajući ga da ne ukazuje dovoljan respekt ni 
prema zakonu, ni tradiciji. Isus insistira na činjenici da se njegov stav pre-
ma zakonu ne može okarakterisati kao rušenje tih pravila, već kao njegova 
interpretacija verna duhu zakona, i kao njegovo najvernije, najkompletnije 
ispunjenje. Vekovima su se religijske vođe zadovoljavale vernošću slovu 
zakona. Tako je religija izgubila silu i postala suvoparna. Naime, nema 
života, nema dinamike, nema obogaćivanja ljudskog bića kroz susret sa 
božanstvom kada se sve svodi na držanje pravila. Bog je mnogo više nego 
zbirka zakona. Suština njegovog bića je ljubav. Pravila koja je on dao, 
kada se pravilno shvate, služe da se ljubav zaštiti i sačuva u kontekstu 
svugde prisutnog zla. Apostol Pavle je to objasnio na pertinentan način. 
„Cilj zapovesti je ljubav koja dolazi iz čistog srca, dobre savesti i vere 
iskrene“.12 Prema tome, iako su religijske vođe iz 1. veka sledile religiju 
u kojoj je čovek u službi pravila, Isusov mesijanski govor je promenio tu 
perspektivu, otkrivši dubinu značenja duha zakona. U Hristovom objaš-
njenju pravilo je u službi čovekovog osmišljenog života. Uloga Mesije je 
po tom pitanju dvostruka: Ukazati na pravi smisao zakona, ali isto tako 
svojim delovanjem ispuniti zahteve zakona. Niko drugi osim Mesije ne 
može ispuniti sve zahteve Božanskih uredbi. Poruka sa gore blaženstva 
nije dakle da se na čoveka stavljaju novi tereti, već da se otkriva jedini put 
za potpuno ispunjenje zahteva zakona. Drugim rečima, pošto smo mi sami 
u nemogućnosti da savršeno ispunimo zakon, jedino Hristos koji živi u 
nama može to ostvariti.

Pošto je Hristos zakon ispunio, on nam pomaže da čitamo zakon na 
njegov način, da kroz tu viziju proniknemo u srce zakona ljubavi. Tako 
postaje očigledno da duh zakona ne traži manje od slova zakona. Na pri-
mer, ne ubiti po slovu zakona znači ne upotrebiti oružje i fizički odstraniti 
neku osobu. Duhovno čitanje te iste zapovesti nam stavlja do znanja da 
se ubistvo ne ograničava na upotrebu oružja, već i na sve vrste delovanja 
koje umanjuju vrednost našeg bližnjeg. Čovek može rečima ubiti i takva 
ubistva imaju zastrašujuće posledice. Prema tome, Isus ne briše literalno 
razumevanje zakona. On ga proširuje, stavljajući osobe iznad pravila.

12  1. Timotijeva 1: 5.
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Isus jako insistira na pomirenju i pronalaženju rešenja u ljudskim kon-
fliktima. On čak kaže da je pomirenje značajnije nego dolaženje na bogos-
luženje. Bez pomirenja nema službe Bogu.

Novo čitanje zakona u Isusovom rečima nema svrhu samo po sebi. 
Ono je više priprema za život u Božjem carstvu. Cilj zakona je ljubav. Zato 
je sva diskusija o zakonu usmerena ka nebeskim vrednostima.

Praktična primena

a. Kvalitetan pojedinac je osnova zdravog društva. Ipak mora postoja-
ti uravnoteženi pristup toj realnosti. Potrebno je ostati samostalan i 
služiti dobrobiti društva bez da se sopstveni interesi i potrebe negi-
raju. Prevelika služba dovodi do stresa, depresije i samouništenja. 
Kao što je to Nietzsche mudro naglasio: „Pojedinac se uvek morao 
boriti da ga pleme ne preplavi. Ako pokušate, često ćete biti usa-
mljeni, a ponekad i uplašeni. Ali nijedna cena nije previsoka da 
biste platili privilegiju posedovanja sebe.“ 

b. Isus ne govori o budućnosti kada predstavlja svoje učenike kao so 
i videlo svetu. On ne kaže: „Vi ćete biti videlo svetu.“ Njegov pri-
stup podrazumeva da oni postaju korisni društvu zahvaljujući nje-
govoj stvaralačkoj reči. Oni nisu to svetlo zato što su takvi oduvek 
bili. Isusova reč menja njihovu stvarnost. Kroz njegovu reč stvara 
se nova realnost. Prema tome, ukazati poverenje je osnova dobrih 
odnosa između društva i pojedinaca. Izjaviti novu realnost menja 
stvarnost. U isto vreme, nedostatak poverenja dovodi do poreme-
ćenih odnosa. Kao što je to Stephen Covey napomenuo: „Kada je 
poverenje na niskom nivou, brzina odlučivanja i delovanja se sma-
njuje, a cena za ostvarenje zadatih ciljeva se drastično povećava.“13

c. Ni pojedinci, a posebno ne kolektiviteti ne smeju upotrebljavati 
metode koje nemaju ničeg zajedničkog sa tamom i bljutavošću. 
Martin Luther King, usred velikih pritisaka sa svih strana, ostao je 
veran svojim principima. Njegove poznate reči nas podsećaju na 
bitnost vernosti najkvalitetnijim principima: „Uzvraćanje mržnje 
za mržnju umnožava mržnju, dodajući još dublju tamu noći bez 
zvezda. Tama ne može isterati tamu. Samo svetlost to može. Mržnja 
ne može isterati mržnju. Samo ljubav to može. Mržnja umnožava 

13  Stephen Covey, The Speed of Trust, str. 13.
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mržnju, nasilje umnožava nasilje, a surovost umnožava surovost u 
silaznoj spirali uništenja.“14

d. Postoje različiti načini da se jedna osoba koja svojim rečima ili 
delima smeta radu odgovornih u nekom kolektivitetu diskretno ili 
eliminiše, ili dovede u situaciju da se njeni stavovi marginalizuju. 
Ipak Isus naglašava da je zadatak pravih lidera primeniti delovati sa 
duhom tolerantnosti.

e. Isus se zalaže za brzo rešavanje problema. Neki vole dati vreme 
vremenu, posebno u teškim okolnostima. 

f. Reč mora dobiti na težini. Postoji sve veći nedostatak prihvatanja 
osoba, i ogromna kontrola izražavanja, kako tako i preko socijalnih 
mreža.

g. Upoređivanje sa ljudima oko nas nije nikad zadovoljavajući kriteri-
jum za duhovnost. Farisej: hvalim te Bože što nisam kao ostali ljudi 
i kao ovaj carinik.

h. Gnjev institucija je za hrišćane neprihvatljiv. Institucije postoje 
da bi zaštitile pojedince, da bi ih usmerile ka boljem postojanju u 
društvu, a ne da se pretvore u diktaturu. Kada Isus kaže: „A ja vam 
kažem da će svaki koji se gnjevi na brata svojega…“ on promoviše 
carstvo ljubavi bez gnjeva i bez konflikta.

i. Ništa se nije postiglo dodavanjem tereta na pleća vernika. Ono što 
se dešavalo u 1. veku naše ere je podsećanje da pravila imaju smisla 
kada se čovek susretne sa Bogom. Zato se ova poruka u mnogome 
odnosi na današnje kolektivitete. Naime, vrlo dobro je poznato da 
se pravila umnožavaju, a sve manje poštuju. Jako društvo je ono 
koje ima malo pravila, a koju većina građana razume, ceni, i poštu-
je.

j. Pojedinac u savremenom svetu mora prihvatiti kao značajnu oba-
vezu upoznavanje postojećih zakona i njihovo upoređivanje sa več-
nim vrednostima zapisanim u Bibliji. Bog je stvorio čoveka sa mo-
gućnošću da razmišlja i da ne pretvori samog sebe u robota koji će 
slepo izvršavati naređenja. Njegov stav mora biti sličan Isusovom. 
Sva pravila koja osmišljavaju kvalitetan odnos čoveka sa Bogom 
i sa bližnjim imaju sopstvenog razloga za postojanje. Sva ostala 
pravila služe da bi čovek kontrolisao čoveka.

14  Martin Luther King, The Force of Love, str. 47.



Čisto srce: Hristov govor na gori Blaženstva... 63

k. Sva pravila i svako vezivanje za njih, prema Hristovom objašnje-
nju, trebaju doprineti većoj pravdi. Na primer, uzeti kao izgovor 
da se jedan zakon mora poštovati zato što ga je većina poslanika iz 
neke skupštine izglasala je jako slab argument. Mnoge zakone su 
diktatori preko svojih parlamenta usvojili, a da to usvajanje nije do-
prinelo nikakvoj pravdi. S druge strane, ukoliko neki vernik navodi 
pravila svoje veroispovesti sa željom da opravda nepravdu koju na-
merava da učini, onda je njegovo čitanje bazirano na nezdravim te-
meljima. Verske zajednice uništavaju smisao svoga postojanja kada 
njihovo učenje i njihovi vernici ne uzdižu pravdu kao neophodni 
elemenat za zidanje zdravog društva. Isus je sa pravom rekao: „Ako 
ne bude veća pravda vaša nego književnika i fariseja, nećete ući u 
carstvo nebesko.“15

3.  Novo shvatanje odnosa sa Bogom (6: 1-34)

Novo mesijansko doba dovodi svaku osobu da preispita svoj odnos sa 
Bogom. Tako u ovom delu Isus insistira na ispravnijem pogledu na molitvu 
(6: 1-8). Zatim predstavlja idealnu molitvu, poznatu po imenu ’Oče naš’ 
(6: 9-13). Takođe, on podvlači važnost praštanja (6: 14-19), dok je najveći 
deo odvojen na najznačajniju posledicu mirnog, blagoslovenog odnosa sa 
Bogom, nepostojanje briga. (6: 20-34).

U samom početku dela koji situira zdrav odnos čoveka prema Bogu, 
Isus nas podseća da je prava pobožnost u suštini pobožnost srca. Auten-
tični vernik, kroz povezanost sa Bogom, dovodi svoju unutrašnjost u red 
i ne oseća potrebu da se ističe, da prikazuje sebe kao izuzetnu religijsku 
osobu. U tom pogledu, ulepšavanje spoljašnosti se može gotovo shvatiti 
kao distrakcija od samog cilja verskog iskustva. Na primer, kada se čovek 
moli Bogu sa ciljem da ga drugi vide i zapaze njegovu veliku religijsku 
revnost, on kroz taj čin dobija samo priznanje od ljudi. Bog se distancira 
od koncepcija lične reklame, jer one ne predstavljaju ništa što nebo ceni. 
Zato Isus izjavljuje: „Zaista vam kažem: primili su platu svoju“.16

Ono što je prema Isusovim rečima posebno važno u religijskom delo-
vanju je diskrecija, bilo da se radi o povezivanju sa Bogom kroz molitvu, 
ili o spremnosti da se pomogne ljudima u teškoj situaciji. „Kada činiš mi-

15  Matej 5: 20.
16  Matej 6: 5.



64 Daniel Stojanović

lostinju, neka tvoja leva ruka ne zna šta čini desna“.17 Situacije tuđih kriza 
ne smeju postati odskočna daska za ličnu superiornost. Takvo delovanje 
kreira neuravnotežene odnose, koji ne jačaju društvo i stvaraju ’bratsku za-
jednicu’ baziranu na promociji jakih. U hrišćanskom konceptu zajednice18, 
svi su jedno i i svi „jedan drugog većeg od sebe čine“.19

Spoljni efekti pobožnosti, kao što su prema Isusovim rečima doneti 
dar, ili pomoći siromašnom, kao i javna molitva, ne predstavljaju kredi-
bilno merilo duhovnosti. Čovek koji nije povezan sa Bogom može takve 
plemenite akcije iskoristiti kao neku vrstu reklamiranja. Ipak, doživeti du-
hovne realnosti iz perspektive egoizma nas još više udaljava od prestola 
blagodati. Zato je prava duhovnost usko povezana sa srcem. A kad je srce 
celokupno predano Bogu, lična promocija gubi svoju privlačnost.

Najpoznatija molitva svih vremena skriva neverovatna bogatstva za 
one koji imaju iskrenu želju da se kroz nju nauče komunicirati sa Bogom. 
Prvo, radi se o kratkoj molitvi. Njeno izgovaranje ne premašuje 30 sekun-
di. A Bog voli kratke, direktne razgovore, bez okolišanja. Spurdžon je to 
lepo objasnio, „Neki mere svoju molitvu metrima. Ipak, prava molitva se 
meri težinom, a ne dužinom. Jedan uzdah pred Bogom može imati više 
punine duhovnosti nego li molitve koje se odugovlače u nedogled“.20

Drugo, prava molitva je sveobuhvatna. Oni koji je izgovaraju, sponta-
no i intuitivno prihvataju da izgovore poznate reči, „Oče Naš“. To potvr-
đuje da su za njih svi ljudi braća, jer mogu Boga nazvati svojim ocem. Sa 
druge strane, nespremnost da sa bližnji prihvate kao deo iste, neraskidive 
celine čovečanstva diskvalifikuje ljude da se Bogu mole.

Treće, prava molitva nije egocentrična, već teocentrična. Njen prvi 
deo, kao i zaključak, stavljaju Boga na prvo mesto. „Da se sveti ime tvoje, 
da dođe carstvo tvoje, da bude volja tvoja“ su usmerenja molioca ka izvoru 
rešenja a ne ka sopstvenim problemima. Osim toga, završetak komunici-
ranja sa nebeskim ocem potvrđuje želju da se On uzdigne. Karakter njego-
vog carstva, sile i slave je da će oni postojati zauvek. Prema tome, kada se 
jedno ljudsko biće poveže sa svojim Stvoriteljem, ono postaje deo večnosti 

17  Matej 6: 3.
18  Grčki originalni tekst upotrebljava reč ’koinonia’ za opisivanje prave zajednice 

vernika. Knjiga Dela Apostolskih opisuje odnose u prvoj apostolskoj crkvi: „A mnogi 
koji primiše veru bejahu jednog srca i jedne duše. I niko ne govoraše da je nešto od onoga 
što poseduje njegovo, nego im sve beše zajedničko.“ Dela 4: 32.

19  Filibljanima 2: 3. 4.
20  Charles Haddon Spurgeon, Metropolitan Table Pulpit, vol. 34. str. 16.
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svemira i njene trenutne brige se posmatraju iz pravog ugla, iz perspektive 
Božanske neograničene sile i moći.

Od sedam molbi izrečenih u Očenašu, samo je jedna upravljena ka 
zadovoljavanju čovekovih fizičkih potreba. Osim toga, kroz molbu, ’hleb 
naš potrebni daj nam danas’, čovek se uči da jede da bi živeo a ne da živi 
da bi jeo.21 Čovek je više nego hrana i njegove potrebe su mnogo ma-
nje nego što to on zamišlja. Svi ostali delovi molitve govore o duhovnim 
potrebama, koje su ključ za kvalitetan život. Tako da opraštanje zauzima 
centralno mesto u molitvi uopšte, jer predstavlja srce zdravog pogleda na 
svet, bez kojeg društvo ili zajednica vernika ne mogu postojati.

Ostaje da se naglasi kako se prva i osnovna karakteristika ljudi koji 
slede Mesiju sastoji u životu bez briga. Ne sme se zaboraviti da on daje ovo 
uputstvo u imperativu. „Ne brinite se ni za što“. To nije savet ili ohrabre-
nje. To je zapovest Mesije, Spasitelja ovoga sveta. Isusovi učenici shvataju 
da je Mesija za njih rešio sve probleme i da, kada oni stave carstvo Božje 
na prvo mesto, svi ostali problemi će logično biti u potpunosti rešeni. Kroz 
izraz „Ne brinite se ni za što“, Isus pomaže članovima nebeskog carstva 
da se rasterete prošlosti, da strah od sutrašnjice prepuste njemu i da se u 
potpunosti uključe u osmišljen život koga će voditi svakoga dana. Fokus 
na sadašnje vreme, i na kvalitetno poimanje sadašnjice je novina Isusovog 
govora. Zato on insistira, „Ištite najpre carstva Božjega i pravde njegove, 
a ovo će vam se sve dodati“. To su vrlo snažne izjave koje i danas govore 
ljudskim srcima. Oni koji se brinu su neznabošci22 ljudi koji u Isusovom 
okruženju nisu bili stavljani na visoki nivo duhovnosti. Osim toga, život sa 
brigama i pod stresom ne čini dobra ljudskom biću. Savremena istraživa-
nja su pokazala da stres, rad pod pritiskom, i životna trka samo kompromi-
tuju čovekovo zdravlje. Krvni pritisak, rad srca ili varenje samo dobijaju 
kada se brige potisnu iz svakodnevnog života.

21  „Naučite, gospodaru Žak, vi i vaše kolege, da je sto prepun mesa kao neko zabače-
no, sumnjivo mesto gde vrlo lako čovek može da bude ubijen. Da bismo bili dobri pri-
jatelji onima koje pozivamo, u obrocima koje dajemo mora vladati štedljivost. I uvek, 
kao po davno poznatoj izreci, moramo jesti da bi živeli a ne živeli da bismo jeli.“ Molijer, 
Valere u knjizi L’Avare (ŠKRTICA). 1668.

22  Na Jevrejskom ’goim’. Ta reč obeležava ljude koji su van Izraelskog naroda, tj. van 
zaveta koga je Bog učinio sa svojim narodom. Jevreji su ih tretirali kao nižim od sebe i 
odbijali da sa njima jedu, da uđu u njihovu kuću, kako bi održali potrebnu čistotu onih 
koji pripadaju Bogu.
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Praktična primena

a. Isusov koncept razumevanja molitve ima kao posledicu dovođenje 
pobožnosti i religijskih aktivnosti u sferu privatnosti. To podrazu-
meva da javni akteri rade mudro kada ostavljaju religijske aktivnosti 
van politike. 

b. Veličanje donatora može postati koncept u mnogome udaljen od 
Isusovog govora na gori blaženstva. Najbolji stav po tom pitanju je 
vaspitanje za sve, pa i donatore, kroz koje je ljudi počnu razumevati 
činjenicu da je Isus usko povezao diskretno pomaganje, u kome do-
nator nije u centru pažnje već osoba koja iz stanja slabosti, siromaš-
tva, ili zavisnosti se postepeno vraća u nezavisnost, rezervisanu za 
sve one kojima je dostupno dostojanstvo dece Božje.

c. Mnoštvo reči ne otvara vrata neba. Molitva koja je bazirana na reto-
rici, prema Isusovim rečima, ne stiže do Boga. Lepota izražavanja se 
tretira kao predivni talenat. Ipak, Bog sluša autentične hrišćane. To 
je i logično jer je prava religija bazirana ne na onome što mi radimo, 
već na onome što Bog radi za nas.

d. Tajna milostinja je najbolja zaštita ljudi koji prolaze kroz krizne si-
tuacije kako bi jednostavno dostigli nivo jednakosti sa osobama koje 
ih okružuju. Drugim rečima, kada se nekome nešto da, to se ne radi 
iz računice, već iz ljubavi. Srce zna kako da komunicira sa srcem.

e. Kada smo svi deca nebeskog Oca, kao što je to slučaj u Isusovoj mo-
litvi, onda se društvo bazira na zdravim temeljima. Jednakost među 
svim njenim članovima štiti od nepravdi, autoritativnog upravljanja i 
stvaranja privilegovanih klasa. Sam pojam klase je suprotan govoru 
na Gori blaženstva.

f. Društvo iz biblijske perspektive se ne brine samo za bezbedan život 
pojedinaca ili da organizuje pomoć najslabijima. Ono kroz vaspita-
nje, zdravstvenu preventivu, penzione fondove i tome slično pokriva 
mnoštvo osnovnih potreba, ali i usmerava društvene aktere ka stva-
ranju povoljnih uslova za procvat najuzvišenijih vrednosti.

g. Kratka, direktna komunikacija pojednostavljuje društvene odno-
se. Ako kroz nju otkrijemo respekt, dobročinstvo, želju da se oču-
va ljudsko dostojanstvo, kao i spremnost da se reše problemi, onda 
nema sumnje da se kroz nju povezuju pojedinci sa društvom i stvara 
sinergija na dobrobit svih. Ali ako bujica reči služi da sakrije realnost 
korupcije, laži, borbe za lične interese, 
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4.  Novo shvatanje odnosa prema bližnjima (7: 1-12)

Isus prodire u suštinu problema koga čovek ima kada dolazi u kon-
takt sa svojim bližnjima. Jednostavnost, oštrina, i brzina osuđivanja drugih 
je zabrinjavajuća. Zato on naglašava da njegovi sledbenici moraju slediti 
pravilo carstva Božjeg. „Ne sudi, jer kakvim sudom sudiš, takvim će ti 
se suditi.“ Isusovim učenicima je sve oprošteno. Zato oni sve opraštaju, i 
ukoliko je potrebno 7 puta 70. Njima je blagodat darovana iako je ne za-
služuju. Oni tu blagodat dele sa drugima.

Isto tako je bitno adaptirati se u svim situacijama i ne tražiti od drugih 
da sa nama duhovno rastu istom brzinom kako to činimo i mi. Naime, 
vrlo je uobičajeno videti da je izvesnim osobama potrebno puno vremena 
da neku istinu shvate, da je asimiluju, i da je svakodnevno primenjuju. Ti 
isti ljudi, pošto su uzeli godine da naprave korak unapred da dođu na novi 
duhovni nivo, očekuju od drugih da te nove realnosti prihvate brzo, gotovo 
u istom trenutku kada su ih čuli. I prema onima koji ne reaguju brzo su 
vrlo kritični. Isus svojim govorom podseća da ukoliko je naše razumeva-
nje istine neverovatno bitno i značajno za nas, ne možemo očekivati da će 
svi ići u korak sa našim duhovnim rastom. „Ne bacajte bisere pred svinje“ 
podrazumeva da ne postoji puno koristi od nametanja drugima onoga što 
mi znamo. U tom slučaju naši biseri mogu biti zgaženi. Mnogo bolje je 
spustiti se na nivo naših sagovornika, naučiti puno od svakoga, i tek kada 
nas ljudi upoznaju, oni će posvetiti pažnje našim ’biserima’. Sam Isus je to 
lepo objasnio svojim učenicima, „Još vam mnogo imam kazati; ali sad ne 
možete nositi“.23 Prvo je potrebno provesti vremena sa osobom sa kojom 
želimo nešto podeliti, otkriti njen profil, stremljenja i mogućnosti, a tek 
posle toga preći na nivo duhovnih diskusija. Kao što je to rekao jedan od 
mojih profesora u Francuskoj, „Ako želiš učiti Pavla da govori francuski, 
moraš znati i Pavla, i francuski“.24

Jedna druga realnost otvara nove perspektive u međuljudskim odnosi-
ma. Isus podseća svoje učenike da se od njih ne očekuje da samo pružaju, 
da budu među onima koji sve znaju i koji ništa ništa i nikoga ne trebaju. 
Društvo čiji smo mi deo je spremno da izađe u susret, da pritekne u pomoć, 
da reši probleme. Zato Isus kaže: „Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. 
Kucajte i otvoriće vam se.“ To se može odnositi na molitvu, pošto je sam 

23  Jovan 16: 12
24  Si tu veux enseigner Paul à parler français, tu sois connaitre et Paul et français.
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Isus primenio na razgovor sa Bogom. Ali to nije jedino tumačenje ovog 
teksta. Čak i molitva se ne sastoji ekskluzivno iz traženja i kucanja. Iako 
je legitimno uzeti ovaj tekst i primeniti ga na naše povezivanje sa Bogom, 
on mnogo više opisuje opšti princip kvalitetnih ljudskih odnosa. Omogu-
ćiti našim prijateljima da budu uključeni u našem životu predstavlja jednu 
od velikih radosti. To je i Isus redovno primenjivao. Na primer, u svom 
susretu sa ženom iz Samarije, Isus ne počinje svoj razgovor kroz neko du-
boko, teološko razmišljanje. On samo kaže: „Daj mi da pijem.“25 Kroz taj 
jednostavan razgovor i kroz izražavanje svoje potrebe, Isus na vrlo dirljiv 
način omogućava da se prebrode mnogobrojne prepreke koje su postojale 
između njega i te žene. Religijska barijere Isusovim skromnim zahtevom 
padaju. On uspeva čak i da nastavi razgovor iako se radi o osobi suprot-
nog pola, o ženi koja pripada narodu sa kojima Jevreji ne razgovaraju, 
itd. Iskazivanje potreba je vrlo zdrav način komuniciranja. To pokazuje 
da mi nismo savršeni, već ljudi sa potrebama. Dr. Brene Brown, poznati 
američki istraživač izjavljuje, „Biti sa potrebama nije slabost. Biti sa po-
trebama je mesto gde se rađa povezivanje i put do osećanja dostojanstva. 
Ako u povezivanju nema osećanja potreba, razmena koja će nastati neće 
biti konstruktivna.“26

Sledi najpoznatija Isusova izjava koja se vrlo često predstavlja kao 
’zlatno pravilo’ u međuljudskim odnosima. Iako je u izvesnoj meri zlat-
no pravilo već postojalo u judaizmu, Isus ga formuliše na pozitivan na-
čin. Naime, Talmud spominje jedan događaj koji dobro objašnjava suštinu 
starozavetnog pravila. Tekst kaže: „Jedan čovek koji nije bio Jevrejin je 
došao kod rabina Šamaja i zamolio ga da ga ovaj nauči poruci cele Tore, 
5 knjiga Mojsijevih dok ovaj bude stojao na jednoj nozi. Šamaj, ljut na 
čovekovu drskost, oterao ga je zidarskim lenjirom. Čovek je tada otišao do 
Hilela i postavio isto pitanje. Hilel je odgovorio: „Ono što ti ne voliš da se 
tebi radi, ne čini svom bližnjem. To je cela Tora; sve ostalo su komentari. 
Idi i nauči to.”27 Očigledno je da je Isus napravio još jedan korak dalje, jer 
se nije zadovoljio samo odbijanjem da se nešto loše čini drugima. Prema 
Hilelovom konceptu, čovek može provesti čitav život bez da ikakvo dobro 
učini ljudima oko sebe. Isus poziva svoje učenike da aktivno deluju u ko-
rist zajedničkog dobra.

25  „Dođe žena Samarjanka da zahvati vode. Reče joj Isus: daj mi da pijem.“ Jovan 4: 7.
26  Brene Brown, The Power of Vulnerability. 2012.
27  Hillel, Talmud, Shabbath 31a
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Praktična primena

a. Društvo u kome nema osuđivanja je san koji na izgled nije lako 
ostvariti. Neke od skandinavskih zemalja na tome insistiraju sa ve-
ćim ili manjim uspehom.28 Ali je to nešto što je bilo moguće ostva-
riti u izvesnim periodima ljudske istorije. Na primer, Bog nije že-
leo vrlo razvijen državni sistem u doba sudija. Kada su pojedinci 
pravno zaštićeni, onda je to bio sistem koji nema sporost i inerciju 
državnog aparata, a ipak zadovoljava potrebe svih. Uprkos toga je 
Izraelski narod tražio jaku državu, veće poreze, dobro istrenirane 
odbranbene snage, itd. Jedan drugi primer je jako značajan. Prva 
apostolska crkva pruža primer gde su potrebe pojedinca bile u pr-
vom planu. Takav realnost više liči na utopiju, ali ipak predstavlja 
ono što se može postići primenom Hristovog govora na gori bla-
ženstva.

b. Dobar građanin nije onaj koji brzo shvata, koji ima najbolje diplo-
me, koji slepo sluša i primenjuje naređenja koja stižu sa vrha. Isus 
dobro razume da društvo podrazumeva ljude na svim nivoima. Zato 
on traži respekt prema svima i posebno značaj prihvatanja da svako 
napreduje po svome ritmu. Čak ni religijski lideri ne mogu previše 
očekivati od njihovih dobro pripremljenih govora. Prihvatiti ljude 
tamo gde se nalaze i odatle ih voditi, korak po korak, sa puno str-
pljenja, u bolje sutra je najplemenitiji poziv koje Hristov učenik 
može ostvariti.

c. Međusobna zavisnost je nešto na čemu bi više trebalo insistirati. 
Steven Covey je poznati pisac koji je tu temu obradio kroz mno-
ge od svojih knjiga, od kojih je bez sumnje jedna od najpoznatijih 
„Sedam navika vrlo uspešnih ljudi“29 On podseća da zavisni ljudi, 
robovi svojih navika, ne mogu biti uspešni. Prvi korak ka dobrim 
rezultatima je pobeda nad sobom. Tada oni iz stadijuma zavisnosti 
prelaze u nezavisnost. Ali to nije dovoljno za stvaranje homogenog 
društva. Potrebno je da se nezavisni ljudi udruže i stvore inter-zavi-
snost, uzajamnu zavisnost. Jedino oni koji su napustili stanje zavi-
snosti mogu dobrovoljno i efikasno zidati društvo u kome uzajamna 
zavisnost donosi kvalitetna dostignuća.

28  For example, “Prison is Not for Punishment in Sweden. We Get People into Better 
Shape”, Harvard Law School, Harvard Prison Legal Assistance Project. 2014.

29  Steven Covey, Seven Habits of Highly Successful People, 1989.



70 Daniel Stojanović

d. Zlatno pravilo se sa pravom tako zove jer dodiruje najosetljiviji 
aspekt odnosa između kolektiviteta i pojedinaca. Za mnoge društvo 
mora braniti sebe i mnogi u toj borbi zapostavljaju pojedince. Takvi 
koncepti dovode pre ili kasnije do nekog oblika totalitarizma. Za 
druge, pojedinac ima značajniju ulogu i društvo postoji da njega za-
štiti. Takve perspektive doprinose uspostavljanju društvenih siste-
ma sa vrlo slabim upravnim organima koje u svojim raznovrsnim 
oblicima se usmeravaju ka anarhiji. Isus kroz vrlo kratku izjavu do-
vodi u sklad potrebe pojedinaca i neophodno očuvanje društvenog 
upravljanja. Zdravo društvo je prema Isusovim rečima sastavljeno 
od zrelih pojedinaca, sa visokom svešću, koji se upravljaju prema 
Isusovom učenju. Kada oni kao uspešni građani dođu na dužnosti 
koja im daje autoritet za delovanje u ime državnih ustanova, oni 
će primenjivati to isto pravilo na najbolji mogući način, stvarajući 
balans u potrebama kako društva tako i kolekiviteta.

5.  Novo shvatanje odnosa prema nama samima (7: 13-29)

„Život je put. Kao što je i Tora put“. Interesantno je zapaziti da je Isus 
takođe sebe predstavljao kao put, istinu i život30. I on nas podseća da je 
najteže pronaći pravi put, otvoriti prava vrata, ona koja vode u život. 

Za prihvatanja uskih vrata i uskog puta je potrebna lična disciplina. 
Život u raskošu, gde su sve samo uživanja i zadovoljstva, ne spada u cilj 
koji Isus postavlja svojim učenicima. On dobro zna da je njihov put težak 
po ljudskim merilima, ali da predstavlja ostvarljiv poduhvat. 11. glava tog 
istog jevanđelja će predstaviti rešenje na raspolaganju Hristovih sledbe-
nika. „Uzmite moj jaram i naučite se od mene jer sam ja krotak i smeran 
u srcu i naći ćete pokoj dušama svojim. Jer je jaram moj blag, i breme je 
moje lako.“31. 

Popuštati samom sebi dovodi do propasti. U suprotnom, prihvatanje 
Isusovog puta znači život večni. Na taj način naš život upravljan telesnim 
željama prestaje da postoji. „Ulazak na uska vrata omogućava Bogu da 
definiše naš život. I tu leži problem. Mi kažemo, „Oh Isus je za mene sve.“ 
A da li on stvarno predstavlja sve za tebe? Da li si mu dao mogućnost 
da oblikuje i promeni tok tvoga života? Konkretno, šta tebe košta što si 

30  Jovan 14: 6.
31  Matej 11: 29-30.
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njegov učenik?“32 Prema tome, lična disciplina ne znači napor našeg bića 
da postanemo slični Hristu. To je više prepuštanje Njegovoj sili koja nas 
usmerava pripadanje Hristu usmerava ka osmišljenom životu.

Jedan drugi aspekt života Hristovih učenika se sastoji iz potrebne opre-
znosti da se uvek ostane veran Hristovom učenju. Naime, na ’religijskom 
tržištu’ konkurencija ne jenjava. Mnogi lideri pokušavaju da zadobiju uti-
caj nad poštenim vernicima. Njihov cilj nije uzdići Hrista po svaku cenu, 
već privući k sebi mnoštvo sledbenika. U tom smislu oni su predstavljeni 
kao osobe sa odelom ovčijem koje skrivaju njihov pravi karakter proždr-
ljivih vukova. To će biti i suština Hristovog govora na Maslinskoj gori: 
„Gledajte da vas ko ne prevari. Jer će mnogi doći u ime moje govoreći: Ja 
sam Hristos, i mnoge će prevariti.“33 Zato je prirodan refleks sledbenika 
Isusa Hrista ostajanje u njegovoj istini. Sve ostale realnosti se proveravaju 
kroz prizmu Njegovog učenja. Lav Tolstoj je to lepo objasnio: „Istina, kao 
i zlato, se dobije ne time što ona raste, već kroz pranje i čišćenje slojeva 
koji nisu zlato.“34

U Mateju (7: 21-23) Isus podseća da je upoznavanje Boga vrhunac 
religijskog iskustva. Lepo izražavanje, pompezna retorika religijskih gu-
rua, isticanje spoljnih efekata pobožnosti, ništa ne može zameniti intimno 
poznavanje Boga i njegovog karaktera. C. S. Lewis postavlja to čitavo pi-
tanje na zdrave temelje. Naime, upoznavanje Boga ne nastaje čovekovim 
naporima. „Kada upoznate Boga, inicijativa je na Njegovoj strani. Ako se 
On ne pokaže, ništa što možete učiniti neće vam omogućiti da Ga prona-
đete. I, u stvari, nekim ljudima On se otkriva mnogo više nego drugima, ne 
zato što ima miljenike, već́ zato što je nemoguće da se pokaže čoveku čiji 
su um i karakter u pogrešnom stanju. Kao što na primer sunce nema one 
koji su mu posebno dragi. Ono greje dobre i zle. Ali ipak, ona se ne može 
odraziti u prašnjavom ogledalu tako jasno kao u čistom.“35

Čuda koje čovek ostvaruje u Božje ime nisu dovoljni dokaz njegovog 
poznanja. Možemo slobodno reći da se poznanje Boga teško može otkriti 
jer se ono odvija na ličnom odnosu. Ali poslednji dan, ’onaj dan’, prilikom 
Hristovog dolaska, obelodaniće realnosti koje sada ostaju skrivene pred 
ljudskim očima. 

32  Paul Washer, Enter the Narrow Gate, 2019.
33  Matej 24: 4.5.
34  Lav Tolstoj, Tolstojev Dnevnik, 1985.
35  C. S. Lewis, Mere Christianity, 1952, str. 164-165.
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Završetak Isusovog govora je zabeležen kroz priču o dva zidara. Čo-
vek koji zida na kamenu i onaj koji svoju kuću postavlja na pesku. Isus na-
glašava da jedna osoba koja sluša njegov govor se ne stavlja automatski u 
kategoriju mudrih ličnosti. Ali sa druge strane, primenjivanje onoga što se 
naučilo predstavlja značajnu karakteristiku kvalitetnog učenika. Poslanica 
Jakovljeva to takođe podvlači: „Budite pak tvorci reči, a ne samo slušači, 
varajući sami sebe. Jer ako ko sluša reč a ne tvori, on je kao čovek koji 
gleda lice tela svojega u ogledalu; Jer se ogleda pa otide, i odmah zaboravi 
kakav bješe. Ali koji providi u savršeni zakon slobode i ostane u njemu, 
i ne bude zaboravni slušač, nego tvorac dela, onaj će biti blažen u delu 
svojemu.“36 Prema tome, tvorac reči je onaj koji zida na čvrstom teme-
lju. Svaki drugi stav predstavlja varanje samog sebe. Naime, mnogi ulažu 
ogromne napore da pokažu svoju religijsku vernost pred očima ljudi. Oni 
zaboravljaju da takvi stavovi ni malo ne doprinose njihovom duhovnom 
rastu. Osim toga, takav način ponašanja ih slabo priprema za doba krize 
koja dolazi. U suštini, oni su zaboravili da prepuste Bogu zidanje njihovih 
duhovnih temelja. I kada oluje dođu, sav trud uložen u zidanje se pokazuje 
uzaludan. Konačni rezultat je raspadanje svega što je uloženo.

Očigledno je da temelji posebno služe kada dođe nevreme. Onda se 
otkriva ko je pametno zidao zgradu svog života. 

Praktična primena

a. Odnosi u društvu će uvek biti kvalitetni kada svaka osoba, pa i oni 
na vlasti, prihvate ličnu disciplinu, i strpljivo kreću ka ostvarenju 
novih, plemenitih ciljeva, spremni da plate cenu za njihovo duhov-
no uzdizanje. Bez lične discipline, bez odbacivanja širokog puta 
ličnih zadovoljstava i interesa, nema mogućnosti za zidanje i razvoj 
zdravog društva.

b. Postoji Hristov put, najbolji put za pronalaženje smisla čovekovog 
postojanja. Isus je to iskazao na vrlo direktan način: „I koji hoće prvi 
među vama da bude, da bude svima sluga. Jer sin čovečji nije došao da 
mu služe nego da služi, i da da dušu svoju u otkup za mnoge.“37 Kroz 
kvalitetnu službu, nesebičnu i sa puno ljubavi, čovek prelazi iz stanja 
prosečnosti i beznačajnosti u svet izuzetnosti. Tako on doprinosi iz-
gradnji humanog društva, smanjuje ljudske patnje i gradi mir.

36  Jakov 1: 22-25.
37  Marko 10: 45.
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c. Lažni religijski autoriteti, slabi duhovni lideri i njihovo insistiranje 
da se ugled i renome religijskih ustanova poštuju iako ne služe za 
dobrobit društva, i iako ne deluju po ugledu na Isusa Hrista, štete 
i hrišćanstvu i opštem dobru. Takve osobe sebe diskvalifikuju jer 
propovedaju lažnu nauku sa jedinim ciljem da dođu na vlast ili da 
se zadrže na vlasti. Oni predstavljaju lažne lidere koji odvraćaju od 
Hrista i od zdrave zajednice vernika. Potrebno je učiniti sve što se 
može da bi se takve osobe oslobodile odgovornosti upravljanja, jer 
ne znaju da upravljaju svojim životom, a još manje da odlučuju o 
uslovima koji će omogućiti zdrave odnose u društvu.

d. Upoznati Boga je ključna karakteristika vernika i kamen temeljac 
za zdravo društvo. Ono podrazumeva da svaki vernik shvata da 
kroz upoznavanje Stvoritelja on se obavezuje da sve ljude treti-
ra kao Božju decu. Jednakost za njega postaje prirodna posledica 
druženja sa Bogom. Pravda teče iz njegovih ustiju i radost vlada u 
njegovom srcu kada se principi Božjeg carstva ostvaruju u svetu 
koji ga okružuje.

e. Iako je Isus spomenuo dva zidara u svom govoru, očigledno je da je 
za izgradnju osmišljenog života i dobrog društva potrebno postati 
mudar zidar. Nadajmo se da će mnogi shvatiti da je to najefikasniji 
način za ostvarenje svih blagoslova vezanih za mesijanska vreme-
na. 

Zaključak

Propoved kraj Galilejskog jezera stavlja pojedinca i kolektivitet pred zna-
čajne izbore. Oni koji izaberu vrednosti nebeskog carstva će već tokom njiho-
vog života biti blagosloveni postojanjem tog carstva unutra, u njihovom srcu. 
Mesijanska vremena su za njih već počela.

Samim tim, najkvalitetniji odnosi sa Bogom, bližnjima i samim sobom 
postaju stvarnost, na najveći blagoslov i pojedinaca, kao i svih članova društva.

Sigurni smo da će primena tih principa dovesti i do boljeg odnosa između 
lidera u društvu kao i građana. Onda će postati jasno da su najbolje i najkvali-
tetnije vrednosti preduslov za stvaranje institucija u kome dobrobit čoveka za-
uzima centralno mesto. To su institucije po Hristovom merilu, u kome je zlatno 
pravilo osnova svih odnosa. Takvo društvo promoviše i doživljava mir, respekt, 
dostojanstvo i nadu. 
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Neka Bog učini da Hristovo carstvo bude u svima nama, i da mi već 
sada budemo deo mesijanskih vremena. Nema sumnje da će to dovesti do 
srećne sadašnjosti i do budućnosti koju Biblija najavljuje na svim svojim 
stranicama. I neka sila koju samo Bog može dati transformiše našu unu-
trašnjost kako bi kroz čisto srce i mi bili deo večnog Božanskog carstva 
ljubavi.

Literatura

Augustine, On the Sermon on the Mount, Books 1 and 2, 106 str.
Amar, Yvan, Le Maitre des béatitudes, Paris, Albin Michel, 2000, 197 str.
Becker, Hans Jürgen and Serge Ruzer, eds. The Sermon on the Mount and its Jewish 

Setting. Series: Cahiers de la Revue biblique, 60. Paris: Gabalda, 2005.
Betz, Hans Dieter. Sermon on the Mount: A Commentary on the Sermon on the Mount, 

including the Sermon on the Plain (Matthew 5:3-7:27 and Luke 6:20-49); edited by 
Adela Y. Collins, Minneapolis, Fortress Press, 1995.

Bonhoeffer, Dietrich, Discipleship, translated from German, Minneapolis, Fortress Press, 
2001.

Bonnard, Pierre, L’évangile selon Saint Matthieu, Geneve, Labor et Fides, 2017. 463 str.
Calvin, John, Bible Commentary on Matthew, Ravenio Books, 2013, 791 str.
Carter, Warren, Matthew and the margins: a sociopolitical and religious reading. Mary-

knoll, N.Y.: Orbis Books, 2000.
Eklund, Rebekah, The Beatitudes through the Ages, Grand Rapids, Eerdmans, 2021. 368 str.
Florovsky, George, Worship and Every-Day Life: An Eastern Orthodox View, Harvard 

Divinity School, Studia Liturgica, Vol. 2, #4, 1963.
France, R. T., The Gospel of Matthew, The New International Commentary on the New 

Testament, Grand Rapids, Eerdmans, 2007, 1233 str.
Friedlander, Gerald, Jewish sources of the Sermon on the Mount. New York, Ktav Pub. 

House, 1969.
Jeremias, Joachim, Sermon on the Mount. Translated by Norman Perrin. Philadelphia, 

Fortress Press, 1963.
Kierkegaard, Søren, Christian, Discourses and the Lilies of the Field and the Birds of the 

Air and Three Discourses at the Communion on Fridays, translated with an introd. 
by Walter Lowrie, New York: Oxford University Press, 1952.

Levering, Matthew, The Theology of Augustine: An Introductory Guide to His Most Im-
portant Works, Ada, Baker Publishing, 2013, 222 str.

Luther, Martin, The Sermon on the Mount, Luther’s Works, vol. 21, St. Louis, Concordia 
Publishing House, 1956.

Luz, Ulrich, The Theology of the Gospel of Matthew, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2013, 182 str.

MacArthur, John, The Only Way to Happiness. The Beatitudes, Moody Bible Institute, 
1998. 230 str.

Maillot, Alphonse, Les Beatitudes, Paris, Librairie Protestante, 1979,



Čisto srce: Hristov govor na gori Blaženstva... 75

Origen, Commentary on Matthew. Translated by John Patrick. From Ante-Nicene Fat-
hers, Vol. 9. Edited by Allan Menzies. Buffalo, N.Y.: Christian Literature, 1896.

Osborne, Grant; Arnold, Clinton, Matthew. Zondervan Exegetical Commentary on the 
New Testament Series, Book 1. Grand Rapids, 2010, 1795 str.

Pelikan, Jaroslav, Divine Rhetoric: The Sermon on the Mount as Message and as Model 
in Augustine, Chrysostom, and Luther (Crestwood, NY: St. Vladimir’s Seminary 
Press, 2001, 2000).

Pennington, Jonathan, The Sermon on the Mount and Human Flourishing. Grand Rapids, 
Baker Academic; 2017, 354 pages

Quarles, Charles L., Sermon On The Mount: Restoring Christ’s Message to the Modern 
Church, New American Commentary Studies in Bible and Theology, Book 11.

Stoutenburg, Dennis. With one voice: the Sermon on the mount and rabbinic literature = 
B’qol echad. San Francisco: International Scholars Publications, 1996.

Strecker, Georg, Sermon on the mount: an exegetical commentary, translated by O.C. 
Dean Jr. Nashville: Abingdon Press, c1988.

Young, Brad, Rabbinic Thought and the Teaching of Jesus, Meet the Rabbis Series, Grand 
Rapids, Baker Academic, 2007, 300 str.



76 Daniel Stojanović

DANIEL STOJANOVIĆ38

PURE IN HEART. THE DISCOURSE OF CHRIST 
ON THE MOUNT OF BLESSINGS AS AN

OPTIMAL FRAMEWORK FOR THE
RELATIONSHIP BETWEEN INDIVIDUALS 

AND COLLECTIVITY

Summary

The speech of Jesus from the Mount of Blessings, by the Sea of Galilee rep-
resents the heart of the New Testament writings. At the same time, it is a nev-
er-ending inspiration for Christians of all generations. The structure of the text is 
very often neglected. However, it facilitates the understanding of Christ’s teach-
ing and its practical application in everyday life. This article follows a division 
into four parts with the following elements: 1. Announcing the Messianic time 
(5:1-48); 2. Love for God (6:1-34); 3. Love for neighbors (7: 1-12); and 4. Self-
love (7: 13-29). In addition, Christ’s speech contains numerous details related 
to the understanding of the relationship between collectivity and individuals. 
Through its analysis, we discover a central place devoted to the beatitudes and 
the ’golden rule’, “Whatever you want men to do to you, do to them.” According 
to Jesus’ teaching, by applying the principles of God’s kingdom, it is possible to 
always protect the individuals as well as to enable the society to have a continu-
ous growth and progress for the benefit of all.

Keywords: golden rule; beatitudes; collectivity; individual; Messianic time; 
hope; justice; God’s kingdom; protection; forgiveness; peace; love; law; knowl-
edge of God; wisdom.

38  Adventist Study Center, Jerusalem, Israel, stojanovicd@adventistisrael.org



САВА ШОВЉАНСКИ1

МОЛИТВА И МОЛИТВЕ У ОДНОСУ БОГА И 
ЧОВЕКА КРОЗ КОЛЕКТИВИТЕТ

И ИНДИВИДУАЛИЗАМ

Резиме

Овај рад нас води кроз осећај самоће или свеприсутности у односу мо-
литвене заједнице Бога и нас самих или свих. Снага индивидуалне молитве, 
обраћања БОГу и заједница кроз коју се осећамо сигурније, снажније у при-
падности колективног верника једне религије прожимани љубављу, а несе-
бично молећи једни за друге јер није само наша молитва битна и довољна 
за спасење самих нас већ нас и молитве ближњих наших могу излечити 
уколико су искреним срцем произнешене.

Кључне речи: Бог, молитва, заједница, индивидуално, љубав.

 
Молитва, шта је заправо то и чему служи?

Да ли је молитва нешто индивидуално или заједничко, да ли је за однос 
са Богом потребно правило, неки проводник, посебан начин обраћања...? Све 
ово су питања која се поставе и на њима поради кроз свој духовни развој или 
се само прихвате, без поговора и одведу нас можда и на различите стране.

Господ стварајући свет није створио само за јединку нити је пружио 
руку само појединцу када је био у невољи, радости, жељи за Њим.

Молитва је пре свега вид обраћања Богу и постоји у већини религија 
које су широм нашег света.

Бити у молитви може се рећи бити и у неком посебном стању, психо-
лошком подразумева се, где ми сами улазимо у неки непосредни осећај са 
Господом и неопипљивим светом ка којем тежимо.

Нећемо помешати осећај када се налазимо у стању хришћанске 
молитве и неко стање које се позива на стање ума и тела у „транс-у“. 

1  Београд, sava.sovljanski @gmail.com
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Можда је један од најпријатнијих услова за молитву управо оса-
мљивање како бисмо имали пре свега мир околине, па телесни мир, 
мир без стреса и на крају и сам духовни мир који је итекако потребан 
човеку, али није и услов за молитву или на то да ли ће Господ усли-
шити молитву која није у самоћи него у заједници и која се прожима 
кроз Богослужбене поретке/обреде/правила.

Молитву треба пре свега изговарати пажљиво, са концентрацијом 
на оно што изговарамо и осећањем речи које пуштамо кроз и/или из 
нас. Вера у речи које су саставни део молитве је веома битна.

Постоје степени молитава:
1. Степен молитава где смо телесног присуства са стајањем
2. Напреднији степен јесте управо повезаност јачине речи и ума
3. Следећи степен је осећај у срцу речи које ум и тело доживља-

вају
4. Потпуна преданост без размишљања и речи јесте молитва пред 

самим Господом 

Сада се често пропагира дисање као битан елемент концентраци-
је на све умне радње, телесна опуштања и медитације, али колико је 
дисање битно, толико је битна и молитва, јер колико не посвећујемо 
пажњу дисању јер је саживотно са нама толико треба довести и мо-
литву на ниво суживота, а не да нас окује правилима и страхом да ли 
смо и колико погрешили. Није срамота пасти и устати. Тешко по нас 
је пасти па остати доле, не желети устати и помоћи себи, јер како ће 
нас Господ узети у загрљај и под окриље своје ако ми сами нећемо да 
Му пружимо руку и завапимо.

Он је увек ту, јавља нам се безброј пута, само треба да видимо, 
осетимо и да желимо.

Поучна беседа Његове Светости Патријарха Српског Господина 
Порфирија ће вам можда отворити неке странице животне књиге, јер 
свако од нас различите речи, фотографије, слике,... прима, осећа и 
рефлектује.

Беседу преносим у целости, са званичног сајта Српске Право-
славне Цркве :

„Браћо и сестре, нека је на здравље и спасење молитва коју смо 
упутили Господу и светитељима Божјим да они заступају нас пред 
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Творцем неба и земље и свега што се види и невиди, како кажемо 
у Символу вере. Молитва је за нас људе насушна потреба. Као што 
наше телесно биће не може без ваздуха, тако наше свеукупно духовно 
биће не може без молитве. То је језик којим живимо, мислимо и гово-
римо. То је наш однос према Богу, а из тог нашег молитвеног односа 
према Богу или, боље рећи, од природе наше молитве, њеног квали-
тета и дубине зависиће наш однос према свему ономе што је око нас, 
а пре свега наш однос према другим људима.

Свети апостол Павле подстичући хришћане свога времена, али и 
хришћане свих времена, рекао је: „Молите се непрестано“. Молитва 
је дисање нашег бића, али молитва се не састоји пре свега у томе 
да ми тражимо од Бога да нам испуни неке наше жеље, да одгово-
ри неким нашим потребама. Молитву не чинимо ни због тога да би 
нам Господ пре свега помогао у невољама, иако молитва, наравно, у 
себи све то садржи. Молитва је неупоредиво вишезначајније од тога. 
Када станемо на молитву, треба и молитвом, али и спознајом својом, 
помогнути да одбацимо од себе сваку врсту злопамћења пре свега. 
Ако се молимо Господу да Он буде са нама и да нам помогне, како 
можемо очекивати одговор на ту молитву уколико, пре свега, ми има-
мо злопамћење на било кога?! Зато Господ и каже: „Када стојите на 
молитви праштајте ако имате шта против кога, да и Отац вама, који је 
на небесима, опрости сагрешења ваша. Ако ли пак не опростите, ни 
Отац вама, који је на небесима, неће опростити сагрешења ваша“. Од-
бацити злопамћење, али одбацити и сваку врсту бриге, забринутости 
за себе, за оно што је наше.

Молитва јесте израз наше вере у Бога, тј. нашег поверења у Њега 
да Он ослушкује наше срце, наше мисли, наше биће, да Он зна шта је 
то што је нама потребно да будемо здрави, да будемо исправни, да бу-
демо стабилни, да имамо мир у души и љубав у срцу. Такође, молитва 
треба да буде скрушена, да буде кротка, јер како каже псалмопојац: 
„Жртва је Богу дух скрушен“. Можемо чинити разне духовне подвиг-
де, разне напоре, можемо и дуго стајати на молитви, али у молитви, 
баш као што је цариник када је ушао у храм сагледавао своје биће и 
био свестан својих немоћи, својих слабости, свога греха, био скрушен 
пред лицем Божјим, и Господ је одговорио на ту његову скрушеност, 
и ми треба да се потрудимо колико год је то могуће да - дакле, без об-
зира на напоре које чинимо, без обзира и на сате и на време које про-
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водимо на молитви, уколико је оно дуго - не помислимо да смо учи-
нили нешто велико. Све ово имајући у виду, као и чињеницу коју смо 
навели да молитва није пре свега искање од Бога нечега за себе или 
за неког свог ближњег, молитва треба на темељима вере, на темељима 
скрушености, праштања и свих других богоподобних, богосличних 
Христу врлина, да буде благодарење Богу. Када непрестано, по речи 
апостола Павла, стојећи на молитви будемо благодарили Богу, онда је 
сигурно да ћемо имати мир у души, да ћемо имати мир са свима, да 
ћемо имати радост неописиву, радост која се често неће видети спо-
ља, која је унутра у нама, али која има потребу да грли све, да грли 
људе, да се дели. Отуда молитва и није ништа друго него стајање пред 
лицем Божјим у тишини, гледање Његовог лица, где Он гледа нас, где 
гледа наше лице и срцем, тајно општење, тајни разговор, како се то 
каже, са Богом у Његовој љубави и у снисхођењу које је безброј пута 
према нама показао на равној нози.

Свети Оци, подвижници, који су били делатници молитве пре свега, 
удаљени од света, борећи се са својим страстима, претворили су свој 
живот у молитву. Не само да су се молили кад стоје на богослужењу, као 
и ми вечерас, него и онда када раде било шта, када се баве било чим, ако 
имају неко рукодеље, ако разговарају са неким, чак и онда када су у сну, 
непрестано као дисање у њиховом срцу тече молитва. Најбоља формула, 
ако можемо да употребимо ту реч када говоримо о молитви, јесте управо 
она молитва коју су упражњавали светитељи Божји, коју упражњавају 
многи повижници, монахиње и монаси, али и сви ми овде сабрани и сви 
хришћани трудимо се да упражњавамо ту молитву, јесте молитва: „Го-
споде Исусе Христе, Сине Божји, помилуј ме грешног“. У тој молитви 
сажета је најкраће могуће наша вера у Свету Тројцу, у Христа као Бо-
гочовека, али и у достојанство нас људи да можемо стајати пред лицем 
Божјим отвореног срца, отворене душе и да благодат Његова не само да 
може у нама становати, него кроз молитву и у молитви може заједно са 
нама дејствовати у сваком тренутку нашег живота. Зато потрудимо се и 
овога поста да обогатимо своју свакодневницу интензивније молитвом, 
да молитвом буде прожета и наша мисао и наше срце и наше тело, да у 
потпуности наш живот постане молитва до мере да сам Господ у нама 
може да се моли не само са нама него и за нас.

„Господе Исусе Христе, Сине Божји, помилуј ме грешног“ нека 
буде кључ којим хоћемо да отворимо свака врата, али како сам Господ 
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каже: „Све што хоћете добићете или биће вам“. Заиста без молитве 
то није могуће, али молитвом итекако јесте. Нека би Господ дао да и 
наше вечерашње сабрање, као сабрање свих заједно у једно, буде мо-
литва упућена Господу и Спаситељу нашем Исусу Христу коме нека 
је слава у векове векова. Амин.“2

Господ је говорио да су сви позвани на познање истине и да су сви 
деца Његова у љубави Његовој те нас то може окрепити у мислима да 
ли се требамо молити сами, заједно или једни за друге ма које вере 
били.

Поуку коју сам ја добио на овакво питање јесте управо да се ми 
можемо молити за свакога, али не и са сваким.

Да ли то сада значи да немамо право молитве једни за друге ма 
које вере били или да смо ограничени и ускраћени заједничке моли-
тве?!

Управо ту лежи проблем речи у реченици те бисмо требали, на-
равно по мом скромном мишљењу, имати разумевање једни за друге 
и заједно се помолити па и једни за друге молити. Уколико гледамо 
кроз призму свештенослужитеља и неког ко има „ограничења“ у ко-
лективитету молитвеног сабрања јесте да се свако ван вере дотичног 
сматра иноверним па самим тим има и ускраћење од заједничког мо-
литвеног поретка. Да ли су ово само закони људи и канонско правило 
или је Творац сагласан са тим, то остаје свакоме на проматрање, расу-
ђивање и на употребу. Нама је како кажу све дозвољено али нам није 
и на корист.

Ипак се Бог обратио преко Анђела кроз магарицу, па исто тако 
пројављивање Бога није упитно и несме да буде, јер Он је све и свја 
те ограничења нема.

Ове речи довољно говоре о томе колике су границе молитве, тач-
није безграничне јер јачину молитве, количину и дубину немамо мо-
гућност докучити осим Бога који их услишава и на основу њихове 
искрености и чистоте наших срца, а духовне снаге, пројављује.

2  Патријарх Порфирије: Молитва је језик којим живимо, мислимо и говоримо; 
spc.rs ; 14. март 2022. 
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Сигурно се људи питају зашто немају право да све молитве које 
су у домену свештенослужитеља и неког ко благословом произноси 
одређене молитве читају управо и они сами или их користе у духов-
ним потребама?

Није то питање само хијерархијско и питање дозволе, већ питање 
и духовног напретка кроз одређене каноне3 који представљају заиста 
веома важно извориште вере хришћанске и њенога учења.

То су уједно и правила по којима се води црквени поредак, учење, 
пракса,... обавезујући за све чланове црквене заједнице, наше Свете 
Цркве.

Исто тако није засигурно јача или већа молитва свештенослужи-
теља од молитвеника пред Господом цивилног послушања као пароха.

Нити нам је бројчано стање у цркви верника нешто што диктира 
количину духовно чисте молитве и произношења Богу.

Постоји духовна снага, духовна јачина, религијска чистота како 
појединца тако и заједнице, али уједно духовна болест може заокупи-
рати, на дуже или краће, како заједницу тако и појединца.

Духовна болест није само болест појединца, може бити и болест 
заједнице, да затровани и духовно слаби падамо у већини, држимо се 
заједно не желећи да мењамо ишта јер нам је за сада и овако добро, са 
речима „може бити и горе“ не долазимо до уздизања и јачања већ се 
чак не разликујемо од гајбе пуне зрелих, једрих јабука међу којима је 
једна црвљива и трула, мекана, а која ће нас све искварити уколико не 
напустимо простор духовног загађења.

Оснажити се, порадити првенствено на себи па онда и на свима 
око себе јесте вечита борба нашег сазревања, избор правца у којем се 
крећемо, сваку раскрсницу и испит који је пред нама добро осмотрити 
и како народ каже „три пута мери, а једном сеци“.

Оно што желим да кажем јесте да сам свештенослужитељ није 
само неки проводник од нас до Господа или контра смер, него духовна 
подршка и снага овоземаљска у облику родитеља који нас црквено по-
дучава и активно учествује у расту свакога верника из заједнице било 
индивидуално или колективно.

Обраћање нашем Творцу јесте однос Њега и нас кроз лични при-
каз и разговор, може да буде преко свештеника који нас кроз исповест, 

3  https://www.crkva.se/katehizis/katihizis_kanoni_crkve.htm
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а која је ипак само индивидуална ствар из многих разлога, па и прак-
тичних, и исто тако кроз заједничке молитве, духовне лире и разне 
радионице...што се ма колико једно другоме чинило да је ово прво 
болје од овог другого и тако редом, само Господ ће знати по чистоти 
наших срца да оснажи и укрепи свакога од нас.

Индивидуалност и колективитет у религијском смислу су у про-
жимању у зависности од потребе и од правца у којем желимо да се 
крећемо.

Вера није индивидуална ствар и појединачног карактера нити се 
тиче само једнога од нас вера је вера заједнице и када би се гледала 
само индивидуална онда је ствар самца одвојеност прелази у не-жељу 
других.

Вера, молитва, љубав и нада није само за нас саме и не жели се 
само нама самима када бисмо их толико призивали него је за читаву 
заједницу, за читав свет, за све људе јер „...Љубимо једни друге, да 
бисмо једнодушно исповедали...“ и „...љубите непријатеље своје...“ 
су речи заједнице и речи тежње ка доброга свима, а не само нама 
самима.

Сам осећај заједништва човек има још по предиспозицији, како 
би то говорио психијатар Алфред Адлер – члан Бечког психоанали-
тичког друштва и оснивач Друштва Индивидуалне Психологије.

Адлер је говорио да је мотивациона сила која покреће човека ра-
споређена у три фазе и да човека као индивидуу покреће пут развоја 
који је представљао у тим фазама.

Као прву фазу је узео агресивност која му је приоритетно место 
заузимала у односу на сексуалност где се на и разилазио са Фројдом 
(спреченост за задовољењем потреба изазива фрустрацију на основу 
које се јавља агресивност која је покретач).

Као другу фазу навео је супериорност јер се ту већ код разлике 
у полу, на мушко и женско, осећа доминација супериорности и исто 
тако осећај инфериорности где се јавља осећај мање/ниже вредности.

На крају под трећу фазу покушава да уврсти појам тежње ка савр-
шенству које се сматра покретачем свих нагона.

Тежња ка савршенству је заједно са физичким развојем предста-
вио као нужност човека.
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Да се вратимо на осећај заједништва где се под природом човека 
као друштвеног бића говори и о потребном подстицају за развој ко-
лективитета и заједништва, а не само препустити да се само по себи 
догоди јер се ни само по себи не развија... ПОКРЕТАЧ је битан. Оки-
дач. Први корак.

Осећај заједништва, припадност, осећање које се у томе развија је 
гориво и снага које нас одржава у њој и истрајава.Уједно се радећи на 
себи, кроз индивидуалност и прелазак у колективитет / заједништво 
човек радећи за добробит друштва прожима кроз сопствене недостат-
ке и превазилази слабости којих је слаб сам.

Закључак

Као закључак размишљања, писања овог рада и жеље да појасним 
битност како индивидуалног односа па тако и кроз колективитет / за-
једништво замолио бих вас да се вратимо мало и на слободу кроз коју 
схватамо да је човек у основи слободно биће и свакако наравно освр-
нувши се на Канта са осталим филозофима либерализма.

Можда се о слободи, по некима, није могуће говорити кроз колек-
тивитет и индивидуалност у примерима које подстиче размишљање 
теологија и/или филозофија,...али свакако самом речју слобода смо 
скинувши окове ограничавајућег карактера дозволили управо разми-
шљања дијаметрално различитих наука и научних устраживања.

Појам слобода се можда налази као једна од најзлоупотребљи-
вијих израза у друштву под којим се на жалост одлуке и дешавања 
покушавају оправдати за свакодневни живот.

Колико смо уопште слободни као појединци и колико смо слобод-
ни као заједница? Да ли нас слободним грађанином неке земље, сло-
бодним верником неке религије којој припадамо чини самосталност 
по којој можемо одредити своју слободу или смо у заједништву са 
БОГом управо у процесу слободе до свршетка света?
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Summary

This work leads us through a sense of loneliness or omnipresence in the 
relationship of the prayer community of God and ourselves or all. The power of 
individual prayer, turning to GOD and a community through which we feel safer, 
stronger in the collective believer of one religion imbued with love, and selflessly 
praying for each other because not only is our prayer important and sufficient 
for the salvation of ourselves but the prayers of our neighbors can heal if they are 
uttered with a sincere heart.
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НЕНАД Д. ПЛАВШИЋ1

СТРАШНИ СУД НАД ХРИСТОМ
(ЛЕГЕНДА О ВЕЛИКОМ ИНКВИЗИТОРУ

У СВЕТЛОСТИ ТУМАЧЕЊА
ОЦА ЈУСТИНА ПОПОВИЋА)

Резиме

У овом раду излаже се тумачење Легенде о Великом инквизитору оца 
Јустина Поповића једног од највећих православних теолога двадесетог века 
и новојављеног светитеља Цркве Христове. Велики инквизитор подвргава 
Христа необичној критици утемељеној на неостварљивом идеализму пла-
на човековог спасења израженог у Његовим одговорима кушачу у пустињи 
којима је одбацио његове савете. Инквизиторов бунт против Христа не-
приметно прелази у протест и бунт против слободе као суштине човечијег 
бића, а нарочито против Христа Искупитеља који умножава и увећава 
ту слободу условљавајући успех Свога дела слободним пристанком човека. 
По логици Великог инквизитора Христов идеал, додуше веома привлачан 
с обзиром на поруку љубави, је немогуће реализовати, јер то превазилази 
људске снаге. Срећу могу донети само неслобода и деспотски ауторитет 
које нуди Велики инквизитор знајући да се „усрећивање“ људи не може 
успешно спровести ако се не изађе на крај са питањем људске слободе да 
би се успоставио стабилан хоризонт смисла као предуслов пројекта среће. 
Он осуђује Христа и Његов план спасења, јер је неусвојив за људску природу 
и неостварљив у овако устројеном свету. Отац Јустин истиче да нико ни-
када није тако смело говорио Христу и вршио над Њим тако страшан суд.

Кључне речи: отац Јустин Поповић, Велики инквизитор, слобода, Хри-
стос.

1  Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, nenadplavsic@
gmail.com 



88 Ненад Д. Плавшић

Легенда о Великом инквизитору је део последњег и највећег ро-
мана Фјодора Достојевског Браћа Карамазови. Ова поема Ивана Ка-
рамазова, коју је он испричао свом најмлађем брату Аљоши, спада у 
оне велике симболичке творевине људског духа чије тумачење увек 
остаје спорно и у коначном исходу зависи од дубине и ширине чи-
таочевог духовног искуства. У овом раду излажу се главне одредни-
це тумачења Легенде о Великом инквизитору оца Јустина Поповића 
(1894-1979) једног од највећих православних теолога двадесетог века 
и новојављеног светитеља Цркве Христове.2

Радња поеме Легенда о Великом инквизитору се одвија у 16. веку 
у шпанском граду Севиљи када је инквизиција сурово харала и спа-
љивала на хиљаде јеретика. Господ Исус Христос се тада поново ја-
вио у људском обличју. Иако се Спаситељ појавио тихо и неприметно 
зачудо сви Га препознају. Народ са неодољивом силом хита ка Њему, 
окружује и следи Га. Он ћутећи пролази између њих са тихим осме-
хом бесконачне самилости. Његова појава потреса њихова срца љуба-
вљу коју му узвраћају. Као и пре петнаест векова Христос чудотворно 
исцељује људе. Народ плаче и љуби земљу којом Он корача. Деца 
бацају пред Њега цвеће, певају и кличу му: „Осана!“. Велики инкви-
зитор скоро деведесетогодишњи старац у пратњи својих помоћника и 
„свете“ страже издалека посматра све. Ускоро, међутим, пошто је ва-
скрсао девојчицу из мртвих, по наредби Великог инквизитора Христа 
хватају и воде у тамницу. Народ обара главу пред старцем инквизито-
ром који ћутећи и благосиљајући народ пролази даље. Стража доводи 
заробљеника у тесну и мрачну тамницу у стародревној згради Свето-

2  Одлуком Светог архијерејског сабора Српске Православне Цркве на редовном 
мајском заседању 2010. године отац Јустин Поповић је уврштен у диптих светих 
Православне Цркве под именом Свети Јустин Нови Ћелијски и прославља се 1/14. 
јуна. „Постоји слагање међу научницима да је Јустин Поповић један од највећих 
православних теолога двадесетог века, иако је још увек предмет расправе шта је то 
што његову теологију чини великом. Док остале православне мислиоце није тешко 
повезати са њиховим специфичним богословским доприносом, као нпр. Сергија 
Булгакова са софиологијом, Георгија Флоровског са неопатристичком синтезом, 
Христа Јанараса са онтологијом личности и митрополита Јована Зизјуласа са 
евхаристијском еклисиологијом, није лако одмах одговорити шта чини Јустиново 
наслеђе. Тврдња да је његова критика европске цивилизације главно обележје 
Јустинове мисли, била би пука редукција ауторовог обимног опуса на неколико 
међуратних списа, нарочито у светлу чињенице да његова критика запада из 
православне перспективе није ни оригинална, нити теолошки иновативна“ 
(Цветковић 2021: 19).
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га суда, и ту Га затвара. Пролази дан и настаје тамна и врела севиљска 
ноћ. Посред дубоког мрака одједном се отварају гвоздена тамничка 
врата и Велики инквизитор са светиљком у руци полако улази у там-
ницу. Старац је сам и за њим се врата одмах закључавају. У тамници 
он држи монолог пред заробљеником за кога зна да је Христос. Вели-
ки инквизитор „доказује“ Христу да је Његов нови долазак на земљу 
потпуно сувишан, јер Он само смета представницима Римокатоличке 
Цркве да створе Царство Божије на земљи. Христос не проговара ни 
једну реч, само пажљиво слуша све оптужбе и нападе Великог инкви-
зитора и као одговор неочекивано прилази старцу и нежно га љуби у 
његова бескрвна, деведесетогодишња уста. Иако је задрхтао крајич-
ком усана због пољупца који гори у његовом срцу, инквизитор отвара 
врата и пушта Христа којем на крају поручује, остајући тврдоглаво 
при свом ставу, да оде и да никада више не долази. Заробљеник, који 
је заправо једини истински Ослободитељ и „свјетлост свијету“ (Јн 8, 
12), одлази кроз мрачне улице града (Достојевски 2020: 354-376).3 

3 „Било би крајње површно мислити, како се то често и чини, да је овде реч о 
критици католичке цркве. Истина, као што је познато, Достојевски се односио према 
католичанству једнострано полемички, па се тај његов однос одразио на спољашњој 
форми Легенде. Али та полемика не само да не исцрпљује смисао Легенде, већ чак 
и не дотиче њено смисаоно језгро. Очигледно, Легенда се тиче знатно опширније 
духовне теме. Она обухвата, на пример, и револуционарни социјализам који је по 
пророчанском виђењу Достојевског неспојив са слободном личношћу и неминовно 
води ка тоталитарној деспотији и чак свеопштем подјармљивању... Критика 
садржана у Легенди усмерена је уопште против циљева оне утопије која је доживела 
толике формулације у историји човечанства (од Платона до Ренана) – против намере 
да се одговорност за судбину друштва преда у руке изабраног мудрог слоја и да се 
срећа човечанства постигне уз помоћ деспотске власти над неодговорном масом, 
васпитаном у ропској покорности“ (Франк 2002: 372). Порука садржана у Легенди 
о Великом инквизитору односи се и на православље: „Велика борба између царства 
које је од овога света и царства које није од овога света није још увек окончана нигде 
– ни на Истоку ни на Западу. И овде и тамо Христу се још увек нуде царство земаљско 
и мач ћесаров. Дух Великог инквизитора може и данас да каже Христу, и то не само у 
име западне католичке цркве него и у име источне цркве, оне речи: ‘Ми нисмо с тобом 
него с њим, то је наша тајна!’“ (Мерешковски 2015: 36). Николај Берђајев указује 
на то да је Легенда о Великом инквизитору написана једнако против социјализма 
као и против римокатолицизма. Штавише, био је склон да верује да се она више 
односи на социјализам него на римокатолицизам. Достојевски је често заступао 
идеју о повезаности између социјализма и римокатолицизма: „Он у католицизму и 
папској теократији види ону исту саблазан као у социјализму. Социјализам је само 
секуларизовани облик католицизма... Католицизам је код Достојевског био носилац 
идеје римског принудног универзализма, принудне светске слоге и организације 
живота људи на земљи. Та римска идеја принудног универзализма налази се и у 



90 Ненад Д. Плавшић

Отац Јустин истиче да Велики инквизитор подвргава Христа и 
Његов план спасења необичној критици: „Нико никада није тако сме-
ло говорио Христу, и вршио над њим тако страшан суд. Када би чо-
вечанство, из ма каквих разлога, зажелело да измисли страшни суд за 
Христа, онда би, изгледа нам, за свог експонента могло узети великог 
инквизитора. Он осуђује Христа и Његов план спасења, јер је неусво-
јив за људску природу и неостварљив у овако устројеном свету“ (По-
повић 1999а: 45).4 Према оцу Јустину, Иван Карамазов у својој поеми 
има снажно осећање и јасно сазнање за богочовечанску историчност 
Христа, јер у Њему види Богочовека – Спаситеља и Творца света: „Од 
тих чињеница он полази као од нечег најпозитивнијег у историји наше 
планете. Укопан у њих свим својим бићем, он непоштедно критику-
је Христа – Спаситеља света, подвргавајући немилосрдној критици 
Христа – Творца света. Да би критика била интимнија, искренија и 
реалистичнија, Иван јој даје карактер поеме“ (Поповић 1999б: 269).5

основи социјализма. И у једном и другом случају негира се слобода људског духа“ 
(Берђајев 2001: 249-250). „Романи Ф. Достојевског имају полифонијску структуру 
у којој је библијска порука уметнички уобличена. Тако нпр. Легенда о Великом 
инквизитору садржи многе елементе профетског карактера, алудирајући и на 
неуралгичне тачке цезаро-папистичке идеологије Русије и Руске цркве XIX века“ 
(Делић 2018, 94). Ова генијална поема је заправо снажна критика сваког система 
који игнорише догађај Христа.

4  „Треба нагласити да ово Инквизитор говори као подвижник! Он је монах, човек 
жртве, човек који жели добро и спасење свих. Он не говори површно или несувисло, 
то би било неправедно према лику. Достојевски не би био Достојевски када би 
Инквизитора приказао као нечовечног. Речи Инквизитора су дубоке, он говори као 
један аскета који зна како је тешко борити се са човеком, и у име тог свог искуства 
он брани човека. Али брани га тако да одузима човеку слободу“ (Јевтић 2020: 123).

5  „Сва такозвана Висока критика, сви Древси и Штрауси, Ренани и Бауери, све 
су то пастирске наивности према страхотној критици Христа коју врши Иван 
Карамазов“ (Поповић 1999б: 269). Отац Јустин критикује рационалистичко-
позитивистички приступ Христовој личности: „У новије доба у Европи преовлађује 
код историчара рационалистичко-позитивистички критеријум историчности 
збивања у роду људском. Све што не може да се утисне у епрувету тог критеријума 
проглашује се за нестварно, митско, легендско. Све што не може да се подведе 
под то мерило – није исторично. Све што није у сагласности са тим мерилом – 
легенда је, мит је, измишљотина је. Добровољни робови овог рационалистичко-
позитивистичког мерила историчности, разни Штрауси, Ренани, Шлајермахери, 
Древси, Фојербаси, Харнаци, Маркси, и њихови многобројни некритични трабанти, 
толико су унаказили најглавније личности људске историје! Нико у историји 
рода људског није створио тако свевредносну и свепреображајну револуцију као 
Господ Христос, револуцију која већ две хиљаде година траје изазивајући све 
спасоносне преображаје и неизмерно важне догађаје, па ипак Он за историчаре 
рационалистичко-позитивистичког типа све је друго само не Богочовек. Међутим 



Страшни суд над Христом... 91

Велики инквизитор подвргава Христа необичној критици утеме-
љеној на неостварљивом идеализму плана човековог спасења израже-
ног у Његовим одговорима кушачу у пустињи којима је одбацио ње-
гове савете. Еванђеља сведоче да и кушач кроз питања и Кушани кроз 
одговоре изражавају своје планове и методе о устројству света (Мт 
4, 1-11; Мк 1, 12-13; Лк 4, 1-14).6 Након процене оба плана, односно 

и Христос и Његово дело у историји рода људског може логички објаснити једино 
тиме што је Он Богочовек, а не само човек, па макар и најмудрији и најгенијалнији 
и најбољи и најсавршенији и најмоћнији и најправеднији и најидеалнији човек“ 
(Поповић 1972: 334). Исус Христос је постао јунак последњег дела Достојевског, 
али пре тога, током читавог његовог зрелог уметничког живота еванђелски лик 
Спаситеља Христа био је стални „јунак“ његове публицистике, нарочито Пишчевог 
дневника и писама. Између осталог, у писму из Сибира, које је Достојевски написао 
одмах након робије почетком 1854. године, упућеном Н. Д. Фонвизиној, пише: 
„... ја сам оформио у себи свој симбол вере у коме је све за мене јасно и свето. 
Тај симбол је врло једноставан, ево га: веровати да нема ничег лепшег, дубљег, 
симпатичнијег, разумнијег, смелијег и савршенијег од Христа, и не само да нема, 
већ, са љубоморном љубављу, говорим себи да га и не може бити. Штавише, ако 
би ми неко доказивао да је Христос изван истине и кад би стварно истина била 
изван Христа, ја бих радије остао са Христом него са истином“ (Достојевски 2015а: 
183). Потребно је истаћи да јунак последњег романа Достојевског чија је уметничка 
креација Легенда о Великом инквизитору „Иван, подстрекач, није атеиста. Додуше, 
он – одговарајући на једно питање свога оца и тврдећи супротно од онога што каже 
Аљоша – више пута у разговору што се води пред Фјодором Павловичем (али и 
пред Смердјаковом!), изјављује да Бога нема. То се дубоко усеца у Смердјаковљеву 
душу... За Ивана није пре свега проблематично постојање Бога, али јесте могућност 
да се прихвати свет који је он створио. Иван живи до дна свога бића прожет 
амбивалентношћу једног деисте, који мора постати антитеиста, критикујући 
уверљивим аргументима и поричући сваку теодицеју, и, чак под претпоставком да 
у светској историји дође до Страшног суда, одбија да учествује у том дану када 
ће ама баш све бити објашњено као нужно“ (Стојановић 2003: 113). Отац браће 
Карамазових Фјодор Павлович је убеђени атеиста и ту за њега никаквог проблема 
нема. За Ивана и Смердјакова, који је под његовим идејним утицајем, и те како има: 
„Божија егзистенција проблем је само за Ивана, одређујући великим делом његову 
унутарњу драму, и за Смердјакова, на његов посебан, упрошћен начин, с тежњом и 
потребом да се библијски текст схвати буквално, одређујући, такође, његову драму, 
али не само унутарњу већ и ону ‘спољашњу’“ (Стојановић 2003: 132). „Антитеиста 
Иван није ни најмање равнодушан према том основном духовном проблему, из 
жара са којим се он бори с њим потичу и његова сложена спекулација, и рад његове 
имагинације (који, кад је реч о Легенди о Великом инквизитору, има квалитет 
уметничке креације и производи упечатљиву визију, прожету дубоком симболиком), 
али и његова болест, као, уосталом, и његови односи с другим људима и конкретни 
поступци према њима уопште“ (Стојановић 2003: 131).

6  „Тада Исуса одведе Дух у пустињу да га ђаво куша. И постивши дана четрдесет 
и ноћи четрдесет, напосљетку огладње. И приступи к њему кушач и рече: Ако си 
Син Божији, реци да камење ово постану хљебови. А он одговори и рече: Писано 
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њихове корисности по људе и остваривости у овом и оваквом свету, 
инквизитор долази до запрепашћујућег закључка да би само савети 
великог и страшног духа могли колико толико, у неком сношљивом 
поретку, обезбедити слабачке бунтовнике – људе. Христос који ве-
лича људску слободу, за Великог инквизитора је непријатељ човеку.7 

је: Не живи човјек о самом хљебу, но о свакој ријечи која излази из уста Божијих. 
Тада га ђаво одведе у Свети град и постави га на крило храма, па му рече: Ако 
си Син Божији, скочи доље, јер је писано: Анђелима својим заповиједиће за тебе, 
и узеће те на руке, да како не запнеш за камен ногом својом. А Исус му рече: И 
ово је написано: Немој кушати Господа Бога својега. Опет га узе ђаво и одведе на 
гору врло високу, и показа му сва царства овога свијета и славу њихову, и рече 
му: Све ово даћу теби ако паднеш и поклониш ми се. Тада му Исус рече: Иди од 
мене, Сатано, јер је написано: Господу Богу своме клањај се и њему јединоме 
служи! Тада га ђаво остави, и гле, анђели приступише и служаху му“ (Мт 4, 1-11). 
„И одмах га Дух изведе у пустињу. И би ондје у пустињи дана четрдесет, кушан 
од сатане, и би са звјерињем, и анђели му служаху“ (Мк 1, 12-13). „Исус пак пун 
Духа Светога врати се са Јордана, и би одведен Духом у пустињу. И четрдесет дана 
куша га ђаво, и не једе ништа у те дане; и кад се они навршише, онда огладње. И 
рече му ђаво: Ако си Син Божији, реци овоме камену да постане хљеб. И одговори 
му Исус говорећи: Писано је: Не живи човјек само о хљебу, него о свакој ријечи 
Божијој. И изведе га ђаво на гору високу и показа му сва царства овога свијета за 
трен ока. И рече му ђаво: Теби ћу дати сву власт ову и славу њихову, јер је мени 
предана, и коме хоћу дајем је. Ти, дакле, ако се поклониш преда мном, биће сва 
твоја. И одговарајући Исус рече му: Иди од мене, Сатано, јер је писано: Господу 
Богу својему клањај се, и њему јединоме служи. И одведе га у Јерусалим и постави 
га на крило храма, и рече му: Ако си Син Божији, скочи одавде доље. Јер је писано 
да ће анђелима својим заповједити за тебе да те сачувају. И узеће те на руке да 
се не спотакнеш о камен ногом својом. И одговарајући Исус рече му: Казано је: 
Не кушај Господа Бога својега. И када заврши ђаво све кушање, отиде од њега за 
неко вријеме. И врати се Исус у сили Духа у Галилеју; и отиде глас о њему по свој 
околини“ (Лк 4, 1-14).

7  У свом монологу пред Христом Велики инквизитор изговара, између осталог, 
следеће речи: „Уместо да овладаш људском слободом, ти си је увећао и заувек 
оптеретио њеним мукама душевно царство човеково. Ти си пожелео слободну 
љубав човекову, да слободно пође за тобом, примамљен и занет тобом... Ти ниси 
сишао с крста када су ти викали, исмевајући те и изазивајући: ‘Сиђи с крста и 
повероваћемо да си то ти.’ Ти ниси сишао зато што ниси хтео да поробиш човека 
чудом и жудео си за слободном вером, а не за изазваним чудом. Желео си слободну 
љубав, а не ропско одушевљење невољника пред моћима које су га запрепастиле 
једном заувек. Али ти си и тада судио о људима сувише узвишено јер они су, 
наравно, невољници, мада су створени као бунтовници. Осврни се и оцени, ево 
прошло је петнаест векова, хајде погледај их: кога си уздигао до себе? Кунем ти 
се, човек је створен слабији и нискији него што си ти о њему мислио! Може ли, 
може ли он да изврши оно што и ти? Поштујући га толико, поступио си као да си 
престао да саосећаш с њим, зато што си сувише много од њега захтевао – и то ко, 
онај који га је волео више него самог себе! Да си га мање поштовао, мање би од 
њега и захтевао, а то би било ближе љубави јер би лакше било његово бреме. Он 
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Отац Јустин сматра да је Велики инквизитор несумњиво у праву када 
наглашава огромну важност Христовог кушања у пустињи: „Јер, у 
истини, сва искушења којима Кушач искушава људе свих времена, 
само су разрађена три искушења којима је кушао Христа“ (Поповић 
1999а: 46). Велики инквизитор окривљује Христа: „Постоје три силе, 
једине три силе на земљи, које могу заувек да, ради њихове среће, по-
беде и плене савест ових немоћних бунтовника, то су силе: чудо, тајна 
и ауторитет. Ти си одбацио и једно и друго и треће, и сам си дао за то 
пример“ (Достојевски 2020: 366).

Велики инквизитор не прима Христа, Који одбија први кушачев 
савет, јер не жели да послушност људи купи хлебом. На тај начин, 
стављајући слободу опредељења изнад свега, Христос превиђа вели-
ку тајну овога света која се скрива у том савету: „Али ти ниси хтео да 
човека лишиш слободе и одбацио си предлог јер си закључио: каква 
је то слобода ако је послушност купљена хлебом“ (Достојевски 2020: 
363). У име слободе и хлеба небеског Христос је одбацио овај једини 
и апсолутни начин за покоравање људи.

Отац Јустин увиђа да инквизиторов бунт против Христа неприметно 
прелази у протест и бунт против слободе као суштине човечијег бића, а 
нарочито против Христа Искупитеља, Који умножава и увећава ту сло-
боду условљавајући успех Свога дела слободним пристанком човека и 
човечанства: „Слобода је најзагонетнији и најстрашнији дар човеку од 
Творца. Да употреби, али не и злоупотреби, слободу своје савести, ето 
то је најпроклетија мука човекова живота на земљи. Христос је слободу 
ставио изнад свега, јер слобода чини човека човеком. Зато је Он у име 
слободе одбацио први Кушачев предлог“ (Поповић 1999б: 276).

Инквизиторов бунт против Христа је уствари бунт против Творца 
који је створио оваквог човека у оваквом свету:8 „Зашто је човеку дата 

је слаб и подао“ (Достојевски 2020: 366-367); „Ти си им обећао хлеб небески, али, 
понављам, може ли се он упоредити са хлебом земаљским у очима слабог, вечно 
порочног и вечно незахвалног људског племена? И ако у име хлеба небеског пођу 
за тобом хиљаде и десетине хиљада, шта ће онда бити са милионима и десетинама 
хиљада милиона бића која неће бити у стању да потцене хлеб земаљски ради хлеба 
небеског?“ (Достојевски 2020: 364). Николај Берђајев указује на то да „Достојевски 
није довољно показао да питање земаљског хлеба треба да буде решено у људском 
друштву. Човек на земљи не може да живи само од хлеба небеског“  (Берђајев 2001: 
248).

8  „Бунт је психолошки неминовна последица вере у разум, који може примити 
и сместити у себе само најнезнатнији исечак живота; но веровати да он може 
сместити у себе сву тајну света и решити је, исто је што и веровати да комарац 
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слобода када је са свих страна затворен неопходношћу природних за-
кона који људождерски управљају овим светом, најгорим од свих мо-
гућих светова? У слободи, с којом се човек рађа, скрива се главни уз-
рок свих његових невоља и патњи“ (Поповић 1999б: 277). Ко увећава 
човекову слободу, за Великог инквизитора је непријатељ човеку. Зато 
он устаје против Христа Који све заснива на слободи човекове воље 
позивајући сваког човека: „Ако хоћеш... хајде за мном“ (Мт 19, 21).

Својим другим предлогом Христу у пустињи непомјаник жели да 
уништи људску слободу и да људе освоји чудом, а не љубављу: „Циљ 
другог предлога Кушачевог је да Христа наговори да чудо озакони 
као једино средство за остварење Свога искупитељског плана. Дру-
гим речима: он предлаже Христу да људе привуче себи не љубављу 
него страшном силом чудотворства, силом која би својом огромно-
шћу приморавала мајушно људско сазнање да Христа прими не из 
љубави и не по слободном опредељењу, већ из запрепашћености, из 
страха, из неопходности. У самој ствари, Кушач посредно предлаже 
Христу да у човеку уништи слободу воље и савести, и на тај начин 
покаже Творцу да је Он погрешио створивши човека слободним. А та 
Творчева погрешка је извор свих човекових патњи и мука. У њој је и 
узрок свих Творчевих неуспеха са човеком и светом“ (Поповић 1999б: 
278).

Потајни циљ трећег предлога лукавог кушача јесте да наведе 
Христа да, као средство за остварење Свога искупитељског плана, 
прими „сва царства овога свијета и славу њихову“ (Мт 4, 8), односно 
„да Царство Небеско оснује на трулим темељима људских царстава“ 
(Поповић 1999а: 84).9 У трећем кушању Спаситељ Христос је отворе-

може сместити у утробу своју – млечни пут. Иван је оличени доказ за то“ (Поповић 
1999б: 37). Притом се, према оцу Јустину, људском разуму намеће следеће питање: 
„може ли мајушни, евклидовски ум људски признати и примити Христа као Логос, 
Логику и Разум света, и као Смисао и оправдање живота, када његова личност и 
његов план спасења света не могу да се сместе у уске категорије ума људског?“ 
(Поповић 1999б: 268-269).

9  Отац Јустин истиче да је сатана присутан сав, са свим својим најсаблажњивијим 
лукавствима, у овом трећем искушењу. Властољубље и среброљубље су 
најсаблажњивија зла и зато их је непомјаник сачувао за последње кушање као 
најопасније (Поповић 2000: 90-92). Ерих Фром у својој књизи Бекство од слободе 
показује да је савремени човек неспокојан и у искушењу да своју слободу преда 
диктаторима разних врста да би избегао или умањио неподношљиво осећање 
усамљености, а тиме само још више појачава осећање изгубљености. Три главна 
механизма бекства од слободе су: ауторитарност, деструктивност и конформизам. 
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но поступио као свемоћни и свезнајући Бог који савршено зна шта је 
човек и шта су земаљска царства, али и шта је сам кушач који је „хтео 
да искуша и победи Исуса, а искушао је себе сама и доживео свој нај-
већи пораз. Зато се као тешко рањен и немоћан послушно удаљио од 
Исуса, да би последњи и смртни ударац доживео од голготске смрти 
Христове и васкрсења“ (Поповић 2000: 93). 

Према оцу Јустину, у три кушања су кратко и језгровито изложена 
два главна и најсудбоноснија погледа на свет и човека: поглед Богочо-
века Христа и поглед сатане: „То су, у ствари, два еванђеља: једно је 
Христово, а друго Сатанино, (које у ствари није еванђеље – благовест, 
него горковест). Отада су те две философије, та два еванђеља, у стал-
ној борби кроз историју човечанства“ (Поповић 2000: 94).10 

Отац Јустин указује на чињеницу да је у критиковању Христа 
дијалектика Великог инквизитора заводнички неодољива. Главни 
мотив инквизиторовог непримања Христа је љубав према човеку 
која га нагони да одбаци Богочовека. Међутим, Велики инквизитор 
je „фанатик човекољубља“, који прихвата сва три искушења којимa 
је кушан Спаситељ у пустињи у жељи да усрећи људе и да оствари 
земаљски рај, али он заправо презире човека, јер не поштује његово 
богомдаровано достојанство – слободу без које нема љубави. Вели-
ки инквизитор зна да се „усрећивање“ људи не може успешно спро-
вести ако се не изађе на крај са питањем људске слободе, а то по 
његовој логици у крајњој линији води одбацивању слободе да би се 
успоставио стабилан хоризонт смисла као предуслов пројекта среће 
(Џалто 2020: 161).11

Прва два механизма су карактеристична за тоталитарно, а трећи за савремено 
демократско друштво. Фром истиче „да човек, стичући све више слободу у смислу 
издизања из првобитног јединства са човеком и природом, и постајући све више 
‘појединац’, нема другог избора до сједињења са светом у спонтаности и љубави и 
производног рада, или, пак, тражења некакве безбедности у везама са светом које 
разарају људску слободу и интегритет појединачне личности“ (From 2016: 22).

10  „Велики инквизитор гради своје ‘еванђеље’ од многих компонената 
канонских еванђеља, оно је заправо первертирано ‘еванђеље’, доведено до 
непрепознатљивости, ‘еванђеље’ коме је одузета суштина, ‘еванђеље’ које није 
издржало пробу историје“ (Драгутиновић 2020: 187-188).

11  По тој логици Христов идеал, додуше веома привлачан с обзиром на поруку 
љубави, је немогуће реализовати, јер то превазилази људске снаге. Срећу могу 
донети само неслобода и деспотски ауторитет, које нуди Велики инквизитор 
(Стојановић 2003: 114). У овој поеми се суочавају две опречне метафизике и 
антропологије: „Једна је хришћанска, која љубав и људску слободу смешта у 
само срце хришћанства, видећи у њима темељ, смисао и коначни циљ догађаја 
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Сусрет Христа и Великог инквизитора представља најдраматич-
нију страну Иванове поеме: „Реализам личности Христове носи сву 
неисказану драж његове еванђелске узвишености и богочовечанске 
савршености, док реализам Великог инквизитора зрачи тешком тра-
гиком човековог бића, бића чија критика одише логиком космичког 
зла и тугом земаљског очаја“ (Поповић 1999б: 269). Отац Јустин ис-
тиче да нико никада није тако смело говорио Христу као Велики ин-
квизитор по чијој логици и етици на овој планети нема више места 
за стварно еванђелског Христа.12 У критиковању Христа дијалектика 
Великог инквизитора је заводнички неодољива: „У име човека ин-

Христа. Друга је формално хришћанска, док заправо функционише као антипод 
првој, као њен тамни, демонски одраз у (историјском) огледалу. То је једна визија 
антихришћанства, која у ономе основном – љубави и слободи – види главну препреку 
за остварење свог пројекта, а то је намера усрећивања људи“ (Џалто 2020: 161). 
Иван Карамазов својом поемом жели да каже да је Христова љубав према људима 
била својеврсно немогуће чудо на земљи, јер Он је био Бог, а ми нисмо богови. Али: 
„Не треба, дакако, заборавити да осим ове песимистичке антропологије Иванове у 
Браћи Карамазовима, има и једна друга оптимистичка, која је изложена у Легенди 
о Великом Инквизитору. Антрополошка поента Легенде је у високој оцени људске 
природе која се из научавања Христовог, онако како је то Достојевски кроз уста 
Инквизиторова предочио, може јасно разабрати. Христос Легенде неће да чудима 
људе придобија – он би да му они слободно приђу. А бреме слободе јесте тешко, 
али човек је ипак кадар да га на својим плећима изнесе“ (Милошевић 2009: 57).

12  Отац Јустин наглашава: „Врло је значајно, и верно еванђелској историософији, 
да Христос у поеми не говори ништа, него се само јавља и пролази“ (Поповић 1999б: 
269). „Такође је карактеристично да Христос ништа не одговара, или, боље речено, 
Христов одговор је садржан у томе што устаје и љуби Инквизитора. Достојевски је 
овде хтео да дотакне тему истоветну оној коју је започео у Записима – не постоји 
закон, логика, добро, морал, који се могу мерити са слободом, који могу бити цена 
слободе. Јер је тек живот у слободи пуни и прави живот, и он није спутан никаквим 
правилима, укључујући ту и логичка... То је преимућство живота над логиком, над 
законом логике, над сваким системом. Човек није систем и сви напори Достојевског 
имају за циљ ослобођење човека од сваког система. Тако се и сама Инквизиторова 
оптужба против Христа испоставља као похвала Достојевског Христу, како и каже 
Ивану сам Аљоша кад га је слушао да чита ‘Инквизитора’. Љубав код Достојевског 
може бити само у слободи. И само из слободе може се доћи до љубави. Све друго 
је ропство. Важно је такође истаћи да критика Великог инквизитора није само 
критика католицизма, него сваког система, верског, атеистичког, комунистичког... 
Јер је човеку својствено да преступа црту“ (Јевтић 2020: 123-124). Инквизиторов 
непријатељски став не утиче на Христово саосећање према њему: „Пољупцем се 
успоставља Христова слобода; њиме се буквално обезбеђује ослобођење из затвора, 
а он је и знак слободе да се одбаци расправа о сили и трагичној неопходности... 
Десио се продор неочекиваног; реч није само о људској слободи, него о слободи 
која постоји с оне стране узрока и последица, и којој је повремено дозвољено да 
продре у наш свет“ (Вилијамс 2014: 46).
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квизитор се буни против Богочовека. То је главни мотив његовог не-
примања Христа. Љубав према човеку нагони инквизитора да одбаци 
Богочовека“ (Поповић 1999б: 274).13 

Велики инквизитор наступа као социјални реформатор који жели 
да исправи Христов подвиг и који искључује могућност апсолутног 
добра. Његов је циљ да људима створи срећу слабих бића тако што ће 
од њиховог живота начинити сложни мравињак: „Због тога он успа-
вљује човекову савест, приземљује његов идеал и убија у човеку жеђ 
за савршеним животом“ (Лоски 2015: 159).14 За људски ум који није 
пресаздан и препорођен подвигом вере, молитве и смиреноумља хри-
столика љубав према људима представља немогуће на земљи чудо 
(Поповић 1999а: 145).15 Охолост „еуклидског ума“ доводи до титан-

13  Иако је главни мотив инквизиторовог непримања Христа љубав према човеку 
Велики инквизитор је „фанатик човекољубља“ који заправо презире човека, јер 
не поштује његово богомдаровано достојанство – слободу без које нема љубави: 
„Слобода је праведна једино кроз љубав, али је и љубав могућа само у слободи – 
кроз љубав ка слободи ближњега. Неслободна љубав се израђа у неизрециву страст, 
постаје насиље за љубљеног и коб за онога који мисли да љуби... У томе је кључ 
Достојевског за његову синтезу... Са гадљивом прозорљивошћу Достојевски је 
дочарао ту антиномичну дијалектику неслободне љубави. Велики Инквизитор, пре 
свега, јесте жртва љубави, неслободне љубави према ближњем, која не уважава и не 
поштује туђу слободу, слободу сваког од ових малих. Таква љубав у неслободи, и 
кроз неслободу, само потпирује пламтеће срце и спаљује оне које, тобоже, љубимо 
– убија их обманом и презрењем“ (Флоровски 2009: 309).

14  „Хришћански идеал напротив, уздиже човека високо и захтева од њега да се 
бори за остваривање божанске доброте у Царству Божијем где заједништво није 
мравињак него слободна љубав према апсолутним вредностима какве су – лепота, 
истина и добро. Ма колико савест човекова била успавана или зачарана земаљским 
лепотама она ће раније или касније проговорити у одбрану узвишеног идеала; због 
тога човек на земљи никада није миран – он се буни против свега што стоји на путу 
остварења узвишеног идеала“ (Лоски 2015: 159).

15  Иван исповеда Аљоши: „Морам ти признати једно никада нисам могао 
схватити како је могуће волети своје ближње. Управо је ближње, по мом мишљењу, 
немогуће волети, већ можда само далеке. Читао сам једном негде о Јовану 
Милостивом, једном светитељу, да је, када му је дошао гладан и промрзао путник и 
замолио га да га огреје, легао заједно с њим у постељу, загрлио га и почео му хукати 
у загнојена уста, која су заударала од неке страшне болести. Уверен сам да је то 
урадио са душевним мучењем од лажи, због љубави коју му је дужност налагала, 
због епитимије коју је наметнуо себи. Да бисмо заволели човека, потребно је да се 
он сакрије, а чим покаже своје лице, љубав нестаје“. Аљоша даје следећи коментар 
на ове речи: „О томе је много пута говорио старац Зосима. Он је такође говорио да 
човеково лице многима, у љубави још неискусним људима, често смета да воле. 
Али ипак има много и љубави у човечанству, Иване, и то готово сличне Христовој 
љубави, ја то знам“ Иван и даље то не може да схвати: „А ја засад то још не знам 
и не могу да схватим, а са мном ни безбројно мноштво људи. А питање је у томе 
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ске борбе са Богом, али у тој борби може да буде и племенитих моти-
ва у знатној мери. Створити и уредити свет без Богочовека доводи до 
појаве новог човека – човекобога.16 Иванова човекобошка философија 
и етика има четири основна начела: 1) непримање овог Божијег света, 
2) непримање Христа, 3) све је дозвољено и 4) стварање човекобога 
(Поповић 1999б: 311).17 Човек, који је врховна вредност и творац свих 

да ли то долази од рђавих особина људи или од тога што је таква њихова природа“ 
(Достојевски 2020: 342).

16  „Шта остаје друго инквизиторовом ‘човекољубљу’ него да исправи дело 
Христово, подвиг Христов. То он и чини, скидајући са срца људских страшни дар 
слободе, и на тај начин ослобађајући људе одговорности за грехе, зло и злочине“ 
(Поповић 1999б: 280). Велики инквизитор изговара пред Христом и следеће речи: 
„Ми смо исправили подвиг твој и засновали га на чуду, тајни и ауторитету. И људи 
су се обрадовали што су их поново повели као стадо и што су, најзад, са њихових 
срца скинули тако страшан дар, који им је донео толико мука... Зар ми нисмо волели 
човечанство кад смо тако смирено схватили његову немоћ, са љубављу олакшали 
његово бреме и дозволили слабој природи његовој и грех, али са нашом дозволом? 
Зашто си сада дошао да нам сметаш?“ (Достојевски 2020: 368). Достојевски 
снажно осећа и зна да има неке праисконске лукавости која се скрива иза лажног 
човекољубља у ђаволовом опхођењу са људима. Постоји подударност приказивања 
антихристовог духа код Достојевског са оним код Владимира Соловјова у делу 
Кратка повест о антихристу (Видети: Владимир Соловјов, Кратка повест о 
антихристу, Логос, Београд 2006). И код Соловјова антихрист је, попут Великог 
инквизитора, човекољубац и социјалиста који прихвата сва три искушења којима је 
кушан Спаситељ у пустињи у жељи да усрећи људе и оствари земаљски рај.

17  Николај Берђајев сматра да се свеобухватна генијална идејна дијалектика 
Достојевског заснива на супротстављању Богочовека и човекобога: „Људска судбина 
протиче у сукобу поларизованих Богочовечанских и човекобожјих, Христових 
и антихристових начела. Откриће идеје човекобога припада Достојевском“ 
(Берђајев 2001: 288). Ове идеје Достојевског су и данас изузетно актуелне. У 
прилог те чињенице наводимо размишљања о хуманистичкој револуцији која је 
у свом бестселеру са карактеристичним  насловом Homo Deus написао јеврејски 
историчар Јувал Ноа Харари: „Нововековни споразум нам пружа моћ, под условом 
да се одрекнемо своје вере у велики космички план који даје смисао животу... 
Човечанство је заиста успело да постигне обоје – не само што поседујемо моћ 
већу него икада него и, противно свим очекивањима, смрт Бога није проузроковала 
урушавање нашег друштва... Противотров за живот без смисла и закона пружио 
је хуманизам, револуционарна вера која је освојила свет у претходних неколико 
столећа. Хуманистичка религија клања се човечанству и очекује од човечанства да 
игра улогу коју је Бог играо у хришћанству и исламу, а закони природе у будизму 
и таоизму. Док је у традиционалним веровањима смисао људском животу давао 
велики космички план, хуманизам је обрнуо улоге и поставио захтев људском 
искуству да улије смисао космосу. Према хуманистичком веровању, људи морају из 
свог унутрашњег искуства да црпу не само смисао сопственог живота него и смисао 
целог свемира. Ово је прва заповест коју нам даје хуманизам: створите смисао 
свету без смисла. Сходно томе, окосница религијске револуције у новом веку није 
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вредности, да би обоготворио себе мора да уништи све друге богове: 
„Само на гробљу свих претходних богова човек може да прогласи себе 
човекобогом. У новом пантеону човек има да буде једино божанство, 
једини идол, коме ће се сва твар клањати и њему јединоме служити“ 
(Поповић 1999б: 286).18 Суштински циљ човекобога јесте смрт Бога: 
„Пошто је Бог, ако постоји, једини Апсолут, то је главна дужност чо-
векобога да уништи Бога и да идеју о Богу искорени у људској души. 
Са уништењем идеје о Богу уједно се уништава и идеја о бесмртности 
човечје душе. Пред кандидатом за човекобога стоји двоструки зада-
так: уништење идеје о Богу и бесмртности, и управљање светом по 
својој самодржавној вољи и свемоћи“ (Поповић 1999б: 286).19

био губитак вере у Бога, него пре стицање вере у човечанство“ (Harari 2018: 275-
277). Homo Deus, који за Харарија представља следећу фазу човекове еволуције, је 
заправо човекобог који ће сам себе обожити тако што ће реализовати  пројекте које 
већ истражује од превазилажења смрти до стварања вештачког живота. 

18  Сергеј Булгаков истиче да је потребна вера и за теорију прогреса, својеврсну 
религију човечанства по којој ће све мучно и погубно у садашњем људском животу 
ишчезнути и појавиће се нов и слободан човек, који помоћу науке влада природом 
– човекобог: „Независно од тога да ли се душа моли новим боговима или не, треба 
напоменути да у основи новог схватања живота, без обзира на његово научно рухо 
и понекад чак праву научну поставку појединих питања које собом обухвата, ипак 
лежи вера, коју, краткоће ради, можемо да окарактеришемо као веру у човекобога, 
која је заменила пређашњу веру у Богочовека... Дакле, да би се живело с уздањем 
у светлу и лепу будућност човечанства и радило у корист те далеке перспективе, 
потребно је веровати у човечанство, веровати да је човек одиста у стању да буде 
човекобог, да човечанство у целини заиста може да се вине у до сада невиђене 
висине, а не да се изроди у моралну нискост, чак и ако оствари анималну срећу. У 
то треба да се верује, у то може и да се не верује“ (Булгаков 2015а: 103). 

19  У модерно доба човек је снажно осетио горке плодове „убиства Бога“: 
„Смрт Бога последица је тријумфа човека. Тај тријумф, задуго слављен без укуса 
и мере, показао се као Пирова победа. У последици устоличења на упражњено 
место врховног принципа, у статусу ‘мере свих ствари’, догодио се суноврат 
човека у бездан, испад из човечности“ (Брдар 2015: 297); „Ноћ света је наступила 
обрушавањем у бездан, у исходу убиства Бога као темеља бивствујућег. Време без 
Бога време је пустоши и празнине, човек и епоха су у бездану, без темеља, а небо 
над главама је празно“ (Брдар 2015: 276); „Модерно доба са свим својим борбама, 
само је једна борба: између човека и Бога, људског и божанског или људског и 
надљудског, које је божанско-паганско а у Модерни се испољило – као животињско. 
У тој борби Бог својим поразима непрекидно поражава човека. Просветитељство 
је дало рационалну подлогу покурјаченом хуманизму, устоличењу књишких глава 
на упражњен престо творца света, у комбинацији високих амбиција с најнижим 
побудама – што је, од Француске револуције, преко бољшевичке наовамо, водило 
у раније незамисливе злочине у име књишких идеала, с једне стране, у комунизам 
и Гулаг, а с друге, у нацизам и Аушвиц... Човек је трансценденција самом себи, 
тако да тежи тобожњем самопревазилажењу, у име света у коме ће, како се то 
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У Великом инквизитору има оне бескрајне човечанске туге која 
се сва сабрала у трагично сазнање и болно осећање: „Христос није 
довољно знао човека; Он је сувише много од њега тражио, сувише 
му много вечних вредности нудио, и тиме себе и потхват свој осудио 
на пораз“ (Поповић 1999б: 281). У томе упрошћавању човека дола-
зи се на крају до механичког човека – робота, јер неопходност влада 
целокупним механизмом света, а човек је само делић тог механизма 
и све што се у њему збива бива по неопходности по којој човек чини 
све што чини. Стога је слобода не само незамислива него и непо-
требна (Поповић 1999б: 278). Отац Јустин сматра да инквизиторо-
ва критика овако устројеног света умногоме личи на учење о човеку 
модерне позитивистичке науке: „По томе учењу, човек је неминовна 
резултанта свих стваралачких сила које делују у овом свету по зако-
нима неке неумитне неопходности. Слобода човекова је или илузија, 
или привид, или необјашњиви изузетак, који у царству неопходности 
нема нарочити значај. По логици позитивистичке науке, слобода је 
немогућа ствар у свету неопходности. Постојање слободе у царству 
свеопште неопходности представља неразрешив проблем за научну 
позитивистичку мисао. Лакше је за науку снаћи се са човеком у коме 
нема слободе. Човек без слободе је несравњено простије, једностав-
није и објашњивије биће него човек са слободом“ (Поповић 1999б: 
278). Према оцу Јустину, „модерна наука представља систематски ор-
ганизован устанак против слободе, против те најкобније привилегије 
коју човек има“ (Поповић 1999а: 48). „Еуклидовски ум“ људски не 
прима Христа, јер је овако устројен свет бесмислица која се не може 

вели: човек човеку бити – човек. Истовремено, под окриљем Просветитељства 
и модерних идеологија, све је допуштено, нарочито ако се чини у име нових 
богова. На основу тога човек човеку је само био све већа звер. Углавном у томе 
је био садржај и тобожњег самопревазилажења. Вођени тим идеалом, шарлатани, 
начитани једне књиге, правили су светове у којима је човек човеку био више 
од звери. Ми смо за једнакост свих људи, наравно, али пошто истребимо три 
четвртине становништва које се томе противи; ми смо за јединство народа, али 
пошто истребимо три четвртине расно нижих и свих који се противе! Либерализам, 
комунизам и нацизам су три стране истог, модерно-европског нихилистичког 
ужаса који увек долази до манифестног вида у њиховим екстремним варијантама“ 
(Брдар 2015: 260). „Диктатори двадесетог века који можда никада нису прочитали 
ту легенду Достојевског, инстинктивно су прихватили њено значење. У Великом 
инквизитору, Достојевски је наслутио заводљиву снагу масовних покрета нашег 
века“ (Peri 2000: 414).



Страшни суд над Христом... 101

ни оправдати ни искупити и за њега Христов искупитељски план и 
спасилачки подвиг представља безумље: „Свирепа неопходност је су-
штина немилосрдних природних закона. Они не допуштају да ишта 
божанско уђе у овај свет. Они крволочно уништавају не само све што 
је људско, већ и све што је Божје“ (Поповић 1999б: 283).

Срце Великог инквизитора је охладнело према Христу, а то је нај-
снажнији вид атеизма који нарочито искушава људе у олтару и око ол-
тара, тј. у Цркви. Да је Велики инквизитор атеиста мисли Аљоша, као 
и многи тумачи, који је саслушавши поему узвикнуо: „Твој инквизи-
тор не верује у Бога, то је сва његова тајна!“ (Достојевски 2020: 374). 
„Он је аскета слободан од жеља за ништавним земаљским добрима. 
То је човек идеје. Он има своју тајну. Та је тајна – неверовање у Бога, 
неверовање у смисао света, због чега људи и треба да пате... Велики 
Инквизитор не верује у Бога, али он не верује ни у човека. Јер, то су 
само две стране једне исте вере. Ако се изгуби вера у Бога, не може 
се више веровати ни у човека. Хришћанство је религија богочовечан-
ства. Велики Инквизитор пре свега негира идеју богочовечанства, је-
динства божанског и људског принципа у слободи“ (Берђајев 2001: 
280). Потресно трагичне су речи којима Велики инквизитор одбацује 
Богочовека: „Зашто си сада дошао да нам сметаш? И зашто ме гле-
даш ћутке и саосећајно кротким очима својим? Разљути се, ја нећу 
твоју љубав, зато што ни ја тебе не волим!“ (Достојевски 2020: 368). 
Ипак, сматрамо да се Велики инквизитор не може без поједноставље-
ња окарактерисати као убеђени атеиста који потпуно одриче потврду 
„ствари невидљивих“ (Јев 11, 1). То је очевидно из његових следећих 
речи: „И зар ја да скривам од тебе тајну нашу? Можда ти хоћеш да 
је чујеш управо из мојих уста; онда слушај: ми нисмо с тобом, већ с 
њим, то је наша тајна!... узели смо од њега оно што си ти са негодова-
њем одбацио, онај последњи дар који ти је понудио, када ти је показао 
сва царства земаљска... (Достојевски 2020: 369). Стиче се утисак да 
он и верује и не верује у исти мах, јер „Велики инквизитор и верује 
и не верује и то у исто време – он нити до краја верује нити до краја 
не верује. Он је сличан Ставрогину који, по речима Кирилова - ‘када 
верује не верује да верује, а када не верује не верује да не верује’. Он 
није свестан јер не жели да буде до краја свестан ни своје вере ни сво-
јега безверја“ (Мерешковски 2015: 309). Иако се прихватио одважног 
дела да исправља Христа, „исто је тако слаб и јадан као и ти људи на 
које он гледа са толиким презиром“ (Шестов 2015: 83).
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Намеће се питање да ли је могуће адекватно одговорити на при-
говоре Великог инквизитора Христу, јер има таквих читалаца романа 
Браћа Карамазови који мисле да су Иванови аргументи много суге-
стивнији од одбране Бога коју заступају старац Зосима и Аљоша. Али: 
„Такви људи не схватају да је Достојевски понудио одговор не у виду 
филозофских теза него у виду: ‘уметничких слика’ – а то су сами ли-
кови старца Зосиме и Аљоше. Осим тога, такве ликове могу да схвате 
само читаоци који имају хришћанско духовно искуство“ (Лоски 2015: 
152).20 У стварном животу хришћанин своје духовно искуство проду-
бљује помоћу личности светитеља који нам својим светлим примером 
осветљавају наше путеве ка Богу.21 Стога сматрамо да је у извесном 
смислу наш новојављени светитељ Јустин Ћелијски својим животом 
и делом дао одговор на критику Христа коју је изложио Велики ин-
квизитор. 

Личност и дело новопросијавшег светитеља Цркве Христове оца 
Јустина у нашем времену сведоче о неустрашивој борби за истинску 
слободу човека која је само у Христу. Јустин Поповић је био стално 
прогањан, привођен и саслушаван од комунистичких власти. Штави-
ше, једно време је био и на списку за стрељање. Од 1948. године жи-

20  Константин Победоносцев се прочитавши поглавља „Буна“ и „Велики 
инквизитор“ узнемирено питао шта се може одговорити после свих ових атеистичких 
ставова. У писму из Емса 21. августа 1879. године Достојевски му је одговорио да 
обрати пажњу на шесту књигу романа коју је управо завршио и која се зове „Руски 
монах“ у којој се налазе биографски подаци из живота старца Зосиме и неке његове 
поуке: „Очекујем грдње критичара. Иако и сам знам да нисам урадио ни десети део 
онога што сам хтео, ипак обратите пажњу на овај део, многопоштовани и драги 
Константине Петровичу, јер бих веома желео да чујем Ваше мишљење. Ову сам 
књигу писао за малобројне и сматрам да је то кулминациона тачка мог романа“ 
(Достојевски 2015б: 326).

21  Житија светих која је отац Јустин писао, преводио и састављао објављена 
су у дванаест томова за сваки месец током године у издању манастира Ћелије код 
Ваљева где је наш новојављени светитељ живео од 1948. до 1979. године. Ту се 
налазио у својеврсном заточеништву као исповедник православља шпијуниран од 
стране припадника службе безбедности, јер је тадашњи владајући режим у њему 
видео непријатеља комунизма. „Отац Јустин је, не само својим знањем, широком 
и богатом ерудицијом био и сам лично прожет опитно доживљеним хришћанско-
подвижничким искуством, по много чему метежног и турбулентног двадесетог 
века. И сам је био спреман, то добро знају они који су га лично познавали, на 
хришћанско мучеништво и страдалништво које је исписивао на хиљадама страница 
а из примера неколико хиљада аутентичних Светих из богате ризнице црквеног 
предања кроз векове“ (Поповић 2019: 225). Отац Јустин је рукопис Житија светих 
завршио 1962. године.
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вео је у манастиру Ћелије код Ваљева где се налазио у својеврсном за-
точеништву шпијуниран од стране припадника државне безбедности. 
Поред свих неприлика у којима је живео у систему који је умногоме 
подсећао на систем у време Великог инквизитора пројавио се као неу-
страшиви сведок Васкрслога Христа: „По доласку нове комунистичке 
власти у Југославију, 1945. године, Јустин је прогнан са Београдског 
Универзитета (заједно са још 200 српских професора), а затим је и 
ухапшен и затворен. Мало је требало да буде и стрељан као ‘народ-
ни непријатељ’ од тоталитарног режима Јосипа Броза Тита и српских 
комуниста, од марксистичке антибожне и антиљудске пагубне иде-
ологије, од нечовечног комунистичког режима, који је тада крваво 
наступао и међу Србима... Прогнан са Универзитета и без пензије, 
лишен људских, верских и грађанских права, Отац Јустин је живео 
практично у заточењу у малом српском женском манастиру Светих 
Арханђела, званом Ћелије, код Ваљева, све до краја свог земаљског 
живота 25. марта / 7. априла 1979. године. Ни ту није остављан на 
миру од комунистичких власти, јер је често позиван на саслушавања 
у Озну и Удбу у Ваљево... Овај Исповедник Православља и по прои-
звољењу Мученик Христов, све је те прогоне подносио хришћански 
и монашки, што никако не значи да је само ћутао, или још мање кли-
мао главом, него је светоотачки сведочио свагда и пред свима Истину 
Христову и честити светосавски карактер српски... Зато су Срби, а и 
браћа Грци и други хришћани са Запада, радо читали и слушали Оца 
Јустина, па и долазили да га посете, иако је то било увек спојено са 
опасностима, јер комунисти то никако нису желели. Они су се бојали 
Јустиновог утицаја на појединце и на народ, као и његових ‘веза са 
иностранством’“ (Јевтић 2004: 14).22

22  И пре Другог светског рата отац Јустин је делио судбину свога многострадалног 
народа који је живео у изразито тешко време: „Чим је почео Први светски рат он 
ступа у чету младих болничара, вршњака славних српских 1300 каплара, и у том 
својству се са Српском војском повлачи преко Чакора, Црне Горе и Албаније до 
Скадра , крајем 1915. године“ (Јевтић 2004, 14). Све то значи да се отац Јустин 
већ као веома млад човек срео са великом патњом и многим смртима људи у рату. 
Његову породицу је погодила страшна трагедија преране смрти несрећним случајем 
његовог брата Стојадина. Младић је погинуо ударивши главом о зид тунела пошто 
се надвирио кроз прозор воза. То је био за осетљиву душу младог Благоја (световно 
име оца Јустина) страшан ударац после којег саопштава родитељима да жели да 
се замонаши да би био „ближе са душом“ вољеног брата. Током Другог светског 
рата и немачке окупације отац Јустин дели судбину свога народа и Цркве живећи 
по скривеним и сиромашним манастирима Србије. Отац Јустин за време окупације 
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За оца Јустина лик Господа Исуса Христа је највећа драгоценост 
у свим световима и Он је једини јемац истинске слободе за човека: 
„И познаћете истину, и истина ће вас ослободити“ (Јн 8, 32). Христос 
је „пут и истина и живот“ (Јн 14, 6). Стога отац Јустин, који је своје 
христочежњиво и христолико богословље опитно живео будући чо-
век Богочовека Христа, изричито тврди: „Чаробни Лик Христов је у 
Православљу све“ (Поповић 2014: 170). Последња и уједно главна 
идеја целокупне мисли оца Јустина Поповића је Богочовек Христос и 
он је супротставља идеји човека коју хуманизам прокламује (Цветко-
вић 2021: 100).23

Отац Јустин спада у истакнуте савремене хришћанске мислиоце 
који су идући трагом Достојевског у контексту свог времена снажно 
сведочили о томе да је спасење човеку дошло од Бога у Богочовечан-
ској личности неодвојивој од историјске личности Богочовека Хри-
ста.24

не бежи ван Србије иако зна да ће победа комуниста довести до репресије над 
свештеницима и интелектуалцима попут њега: „Јустин, вођен идејом Достојевског 
да ако не желиш да будеш понижен у животу немој ни у смрти, дочекује хапшења 
од стране комунистичке власти, одузимање грађанских и имовинска права, као 
и церемонијално рушење његове куће у Врању уз садистичко питање локалних 
власти ‘да ли се слажете да вам срушимо родну кућу’ и истеривање са Богословског 
факултета“ (Мировић 2022: 271).

23  Један од ученика и наследника оца Јустина Амфилохије Радовић је посведочио: 
„Ујесен, пред његово упокојење, разговарамо испред манастирског конака, о. 
Атанасије и потписани, са њим о много чему па и о философији. Он пажљиво, 
детиње радознало слуша, па ће потресен рећи: ‘Ето, ја, био бих некакав разбарушени 
философ, попут сулудог и тужног Ничеа, да нисам срео Господа Христа мог!...’ 
И зарида; а из два његова као небо плаво чиста ока, потекоше два потока суза. 
Такав устрептао и живахан је остао и на узглављу своје самртничке постеље. Али 
и прожет ‘миром који превазилази ум’, и обасјан небеском светлошћу...“ (Радовић: 
1999: 513-514).

24  „Јустин је несумњиво један од највећих баштиника руске религијске 
традиције с почетка XX века. Јустин посебно користи Достојевског у критици 
наслеђа просветитељског рационализма и ‘разоваплоћене’ европске цивилизације“ 
(Цветковић 2021: 97). Отац Јустин губљење идентитетског основа Европе разматра 
у унутархришћанском контексту: „Тај процес у којем се слика Европе од одраза 
дубоке стварности претворила у симулакрум, Јустин назива ‘разоваплоћењем’ 
Богочовека. Овај израз упућује на европски процес којим су Богочовеку Христу 
одузимани божански атрибути, док на крају није сведен на човека, и као такав 
одбачен. Прва фаза европске стварности и њеног истинског идентитета је она у 
којој се она поистовећивала са Христом и његовом Црквом. Друга фаза, која 
се односи на одступање Европе од њеног правог идентитета, према Јустину, 
озваничена је усвајањем папског догмата о непогрешивости, према којем се 
на место Христа Богочовека у Европи поставља непогрешиви папа као његов 
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Спасење не може бити искључиво дело човека и човечанства, јер 
је дело спасења неодвојиво од Личности Спаситеља и Њоме је оно 

заменик на земљи, а сам Христос протерује на небо. Догмат о непогрешивости, 
према Јустину, синтетизује дух Европе. Трећа фаза је протестантски одговор на 
папско претендовање на непогрешивост, по којем се непогрешиви човек у Риму 
замењује мноштвом непогрешивих људи широм Европе. За разлику од папизма 
као хуманистичког максимализма, који од Христа узима све, протестантизам је 
хуманистички минимализам, лишен сваког ауторитета, мистике и власти. Док за 
Јустина римокатолицизам прелази у идолопоклонство, протестантизам прелази у 
атеизам“ (Цветковић 2021: 109). Отац Јустин некритички усваја радикалне ставове 
Достојевског о хришћанству Запада, али његови ставови по том питању нису 
израз незалечиве мржње према Западу, већ „пре израз заоштрено идеализованих 
очекивања од Запада, и то у прилог наде на интеграцију хришћанских вредности 
православља од стране неправославних хришћана Запада...“ (Лубардић 2011: 
170). Алтернатива хуманизму је теохуманизам. Како оца Јустина не бисмо 
дисквалификовали као фанатичног антихуманисту, треба имати на уму следеће 
(где све што важи за философију може важити и за теологију): „Једино ако имамо 
у виду примат култа (и) духовности код оца Јустина, можемо избећи да... њему 
спочитамо... ‘талибанско’ нивелисање или пренебрегавање тананих, плодотворних 
и чак еманципаторних достигнућа културе Запада. Другим речима, упркос 
унеколико грубих уопштавања... (где европска философија готово у целини значи 
скраћење и ‘земљизацију’ човека, али и на неким другим местима где сусреће 
философе Запада) – отац Јустин није философски ‘наиван’ нити одвећ нестручан, 
него првенствено духовно ангажован. Његова критика философије (или теологије) 
јесте критика антидуховне секуларизације философије: не и философије. Она јесте 
‘тврда’ – понекад чак и редукујућа... – јер од философије (или теологије) упорно 
тражи одговор прво са духовног плана“ (Лубардић 2009: 152-153). Намеће се питање: 
а шта је са Истоком? „Заслужује ли Исток критику, нпр. услед непревазиђеног 
прихватања комунистичког терора над Црквом (1917, 1944) или услед акцептације 
марксистичке негације религије: те идеологије са Запада – којој је Исток дао 
лењиско-беријевско тело Левијатана без премца? Што се тога тиче нема сумње да је 
Поповић не мање жесток критичар друштва источноевропског, српског и совјетског 
комунизма. Дакле, критичар и такве верзије модернизма, како показују многи 
његови искази и беседе, они пре и они после Другог светског рата...“ (Лубардић 
2011: 171). Данас неки кругови у Европи а и у самој Србији истичу да је Српска 
Православна Црква највећа препрека европским интеграцијама и „модернизацији“ 
нашег друштва: „Када се то жели поткрепити, најчешће се позивају на дела двојице, 
без сумње, најзначајнијих црквених личности 20. века, св. Николаја Охридског и 
Жичког и архимандрита Јустина Поповића. Истине ради, треба рећи да су они били 
критични према бројним појавама које су настале у Западној Европи: фашизам, 
национализам, комунизам, атеизам, материјализам, империјализам, радикални 
индивидуализам, али нису били антиевропејци. Напротив, и један и други су веома 
ценили и поштовали све оно што је достојно човека а изнедрила је западноевропска 
цивилизација. Они ништа мање нису били критични према сопственом народу, али 
то не значи да су антисрби. И један и други су туговали над Европом на првом 
месту што је кренула да протерује Христа из своје културе и историје, а почела да 
идолатризује човека и његов разум“ (Биговић 2010: 188).
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и извршено што и јесте суштинска новозаветна порука. Маштању о 
личном и социјалном усавршавању без Бога неопходно је претпоста-
вити трезвеност и одговорност. Истинска хришћанска љубав према 
ближњима је дуготрајан подвиг, а не сентиментално одушевљење које 
је кратког даха. Овом темељном хришћанском истином треба да живи 
свака христочежњива душа непрестано усавршавајући себе Христом 
и задобијајући тако богомдаровани смисао живота у Христу – љу-
бав која је суштина Божија и свеврлина човечија. Побуна против Бога 
која започиње наизглед безграничном слободом неизбежно води у не-
ограничену власт нужности у мишљењу и безгранични деспотизам 
у животу. Иако би се могло помислити да човекобошка идеологија 
признаје значење и неповредивост човека она је сурова према човеку 
и човечанству, јер обоготворење будућег човека и друштва садржи у 
себи потенцију једне нове религије која тежи земаљском богу који 
ће се појавити на крају прогреса и у чије се име човек и човечанство 
морају претворити у средство.25 За разлику од сваког система Вели-
ког инквизитора који „спасава“ човека одузимјући му достојанство, 
односно слободу, Христос поштује људску слободу као драгоцени дар 
људима од Бога и куца на вратима срца сваког човека уважавајући 
његову слободу без које нема љубави.26 Све сем Христа поробљује 

25  Сергеј Булгаков говори о два решења по овом питању: „Једно је да свака 
људска личност представља највишу вредност, како је сматрао Достојевски, која 
се не може посматрати као средство, и у том случају читава та теорија заснована 
на историјском ‘ђубрењу’ лешевима једних ради будуће среће других којима неће 
бити мука од такве среће, не даје никакав излаз из светске трагедије. И друго је 
да људи заиста нису једнаки у свом људском достојанству, и будући дивови или 
човекобогови представљају истинску вредност и циљ историје, а ми смо у односу 
на њих, отприлике, исто што и мајмуни или још ниже животињске врсте у односу 
на човека. Али очигледно да овакав став руши утемељење на којима почивају и 
све идеологије, бар оне, демократског и социјалистичког карактера. И зато, с 
признањем личности у сваком човеку, апсолутних права и иконе Божије, морамо 
да признамо да или уопште нема решења за светску трагедију, и теорија прогреса 
представља превару и самообману, или је пак ово решење могуће искључиво тамо 
где га је видео Достојевски, односно у хришћанској вери у успостављању свих 
вредности свих људи, у будућем веку, у свеопштем васкрсењу. У оваквом погледу 
на свет и историјски процес с његовим релативним и условним прогресом добија 
своју вредност и смисао као потребна карика општег богочовечанског процеса“ 
(Булгаков 2015б: 19-20).

26  Нико у историји људске мисли није пре Достојевског исказао сву 
величанственост слободе онако како је то овај славни писац учинио у Легенди о 
Великом инквизитору (Стефановић 2019: 153). Његови генијални увиди о човековој 
слободи, утемељени на хришћанском погледу на свет, могу бити од користи и 
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човеково срце „крадући“ га од Бога и прилепљујући га за себе и своју 
ништавност, а човека када је у ропском стању веома лако обузима 
склоност да одузима слободу другим људима.
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LAST JUDGMENT OVER CHRIST
(THE LEGEND OF THE GRAND INQUISITOR

IN LIGHT OF FATHER 
JUSTIN POPOVIĆ’S INTERPRETATION)

Summary

This paper outlines an interpretation of The Legend of the Grand Inquisitor 
by father Justin Popović, one of the foremost orthodox theologians of the twenti-
eth century and a saint of the Church of Christ. The Grand Inquisitor is subject-
ing Christ to unusual criticism based on the unattainable idealism of the plan of 
humanity’s salvation expressed in His answers to the tempter in the desert, in His 
rejection of tempter’s advice. Inquisitor’s rebellion against Christ passes imper-
ceptibly into protest and rebellion against freedom as an essence of human being 
and particularly against Christ the Redeemer, who multiplies and magnifies that 
freedom by conditioning actualization of His work on the voluntary consent of 
the human subject. By the logic of The Grand Inquisitor, Christ’s ideal, although 
very attractive considering the message of love, is impossible to realize, because 
it surpasses human capabilities. Happiness can only be obtained by the lack of 
freedom and despotic authority offered by The Grand Inquisitor, who knows that 
“making people happy” cannot be successfully conducted if the question of hu-
man freedom is not settled, which then provides stable horizon of meaning as a 
prerequisite to the project of happiness. The Grand Inquisitor condemns Christ 
and His plan of salvation, because it is incompatible with human nature and un-
attainable in “this world”. Father Justin asserts that no one was able to speak so 
boldly to Christ and to judge Him so harshly. 

Keywords: father Justin Popović, The Grand Inquisitor, freedom, Christ.
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HRIŠĆANSKI PRISTUP INDIVIDUALIZMU
I NJEGOV UTICAJ NA

LIBERALNU DEMOKRATIJU 

Rezime

Kako se u filozofiji fokus premeštao od Boga (metafizika,ontologija) na čo-
veka (antropocentrizam), to se sve više govori (Nietzsche, Kant, Descarta...) o 
subjektivizmu i individualizmu. Katolicizam i Pravoslavlje su u pomenutom indi-
vidualizmu percipirali egoizam koji je pretnja kolektivizmu. Vremenom je indivi-
dualistički egoizam postao glavni krivac za kapitalizam i ekonomski liberalizam, 
fašizam i komunizam. Hrišćanski personalizam je uglavnom čoveka sagledavao 
kao ličnost intergrisanu u kolektivitet. Rad će se fokusirati na razumevanju izvora 
indvidualizma u idejama protestantskog reformatora Martina Luthera kao i uti-
caja Reformacije na razvoj individualizma. Ujedno, u radu će se predstaviti kom-
pleksnost savremenih stremljenja individualizma u okviru liberalne demokratije 
te pokazati u šta se razvio savrmeni individualizam.

Ključne reči: individualizam, liberalna demokratija, liberalizam, religio-
znost, kolektivizam.

Koncept individualizma

Direktor Evropskog centra za pravo i pravdu Gregor Pupink (Grégor 
Puppinck) nedavno je izjavio da „Moderni humanistički san, koji je bio 
osnova čitavog sistema, degenerisao se u individualističku i nihilističku 
postmodernu.“ Dugi niz decenija pa i vekova filozofija i teologija se proti-
vila individualizmu kao takvom. Pre svega, takav stav je do današnjih dana 
poznat u istočnoj filozofskoj misli. Najčešće je individualizam označavan 
kao Zapadni. Na istoku se više koristi termin personalizam. Pre svega, 
Berđajev o tome govori: „Moja filozofia je strogo personalistička...“ (Ber-
đajev, 2000: 4). On pravi oštru distinkciju između individualizma koji je 

1  Teološka akademija „Sveti Timotej“, Novi Sad, Srbija, djurciki@yahoo.com
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spojen sa pojedincem i personalizma koji veže za ličnost, personu. Berđa-
jev kaže: „Pojedinac je naturalističko-biološka kategorija. Ličnost je reli-
gijsko-duhovna kategorija. Pojedinac, je u korelaciji sa rodom. Pojedinac 
se rađa biološki. Ličnost se ne rađa, ona je Bogom stvorena.“ (Berđajev, 
2000). Koncept individualizma je u kulturama naklonjenijim kolektivitetu 
izazivao zebnju pa čak i strah. Sa druge strane Zapad koji je naklonjen 
demokratskoj tradiciji u individualizmu sagledava slobodno delovanje u 
cilju boljeg života. 

Istorija je zabeležila snažan antagonizam prema individualizmu. Rene 
Guenon je početkom XX veka u knjizi ’Kriza modernog sveta’ sublimirao 
i jasno predočio javnosti suštinu antagonističke percepcije svega što ima 
veze sa indvidualizmom. On ofanzivno osuđuje, kritikuje i zamera indi-
vudualističkim idejama, vezujući ih za poricanje intelektualne intuicije i 
metafizike, racionalizma i antitradicionalizma (Guenon, 2005). Čitajući i 
druge autore shvatamo da će individualizam uvek biti u izvesnoj tenziji 
sa kolektivizmom, odnosno sa idejom da je celina vrednija od pojedinca. 
Kolektivizam apostrofira da tvoj život zapravo ne pripada tebi. Da svoje 
ciljeve, želje i prava morate podrediti nekom drugom. Vaša individualnost 
je važna samo za grupu. Ti si prah u sebi, ti si ništa. 

Nije ni sto godina još prošlo od kako je jedna ideologija zvana ko-
munizam, na našem prostoru pokazala svoju kolektivističku silu. U ime 
komunističke slobode kolektivizma, za kojom još luduju neki sanjari, tre-
balo je držati usta zatvorena i klimati glavom kako narede. Oni koji su se 
borili da iskažu vlastito mišljenje završavali su na Golom Otoku. Slična 
situacija je i po pitanju Putinove ‘slobode’ koju Kremlj želi 2022. godine 
doneti Ukrajini. Da ne govorimo o dvodecenijskom suzbijanju političkih 
i medijskih sloboda u Rusiji, koje su se od početka invazije na Ukrajinu 
drastično intenzivirale. 

Početke ideja o individualizmu nalazimo još u karetezijanskoj filo-
zofiji Renea Dekarta (René Descartes, 1596-1650) a zatim kod Lajbnica 
(Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646-1716) koji ovom pojmu daje ontološki 
smisao u samim temeljima njegove monadologije. (De Principio Individui, 
1663). Ipak, fokus na individualizmu se postavlja u XIX veku kao „anti-
pod socijalizmu i kolektivizmu. Na Lajbnicove stavove najviše je uticala 
tomistička filozifija - omne individuum tota sua entitate individuatur. Za 
razliku od Tome Akvinskog (1225-1274), Lajbnic formira originalni stav o 
individualizmu, korigujući tomiste, naglasivši da je individuacija svojstve-
na svakoj supstanciji, za razliku od tomista koji su smatrali da se indivu-
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dacija ostvaruje isključivo među anđelima jer su bestelesni, a zahvaljujući 
materiji svaka individua je anima species i od „svih drugih individua razli-
kuje se po svome biću“ (Long, 2007: 262-297). 

Sa rađanjem novog veka dolazi i do nastanka Evropskog neotomizma, 
koji je sve više postao oficijalna katolička filozofija. Tako početkom XX 
veka u Francuskoj na scenu stupa Jacques Maritain (1882-1973) vodeća 
ličnost neotomističke filozofije. Bio je tvorac integralnog humanizma koji 
se odnosi na menjanje civilizacije udruživanjem ljudi na osnovu religijskih 
vrednosti. On je uticao ili ojačao njihov negativan odnos prema renesansi, 
Reformaciji, prosvetiteljstvu, shvatanju hrišćanskog humanizma i drugim 
stavovima. U delu „Tri reformatora“ Maritaine je osudio Luthera, Dekar-
ta i Rusoa kao ličnosti odgovorne za pad modernog doba. Oni su, prema 
tvrdnjama Maritaine-a, skrenuli pažnju filozofije sa Boga i prebacili je na 
čoveka, proglašavajući da je čovek samostalno biće, da je dobar po prirodi, 
neopterećen praroditeljskim grehom, da moral dolazi od čoveka, a ne od 
Boga... Za njega je antropocentrizam bio najveća greška modernog doba. 

Upravo stigmatizujući antropocentrizam, rimokatolici pa čak i neki 
protestanti su kritikovali kompletni privredni, socijalni, duhovni i politički 
sistem novog veka. Čovek se prema njihovom viđenju distancirao od Boga 
zbog egoizma koji ima svoj koren u liberalnom individualizmu. Izgleda 
da je bilo bolje širiti ideje kolektivizma u kome se gubi ličnost, u kome se 
gubi pojedinac. Crkva Zapada definitivno vidi hrišćanski personalizam na 
nivou gde je čovek ličnost ali integrisan u kolektiv sa zajedničkim najvi-
šim ciljem. Samim tim osuđivao se i autonomni moral kao neadekvatan. 
Krajnji cilj Zapadnog hrišćanstva se ogledao eksplicitno u eudajmonistič-
kom približavanju Bogu od koga potiču sva moralna načela. Godine 1933. 
u Enciklici Quadragesimo anno, jasno se osuđuje i smatra opasnim krajnje 
individualistički društveni sistem, što važi i za kolektivizam (Papapio XI 
Enciklika quadragesimo anno). Katolici vide solidarnost kao srednji put 
društvene odgovornosti. 

Načelo solidarnosti (od latinske reči solidare = učvrstiti, čvrsto 
skupa spojiti) istovremeno zadire i u ličnost i u društvenost čoveka i 
govori o međusobnoj povezanosti između ljudi. Individualizam poriče 
socijalnu prirodu čoveka te u društvu vidi samo namensko udruženje 
radi mehaničkog izjednačavanja pojedinačnih interesa. Kolektivizam 
čoveku oduzima lično dostojanstvo i snizuje ga na običan predmet 
društvenih i privrednih procesa. I individualizam i kolektivizam odba-
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čeni su kao društveno načelo uređenja. “Načelo solidarnosti ne nalazi 
se negde u sredini između idividualizma i kolektivizma, već predstavlja 
nov i osebujan izraz o odnosu između čoveka i društva, budući da isto-
vremeno zadire u lično dostojanstvo i u bitno socijalno uređenje čo-
veka. S jedne strane, to se načelo temelji na bitno zadanoj uzajamnoj 
povezanosti (opštoj isprepletenosti), pojedinca i društva, a s druge go-
vori o moralnoj odgovornosti koja proizilazi iz toga ponašanja bića. 
(Petković, 3; Höffner, 2005: 47)

Još u XVI veku poznata je reakcija na Katoličke dogme i teologiju. 
Nemački Luterani – Evangelici su započeli ono što je tokom Novog veka 
u sekularnom društvu došlo do izražaja po pitanju demokratije, individu-
alizma i subjektivizma. Izvorni protestantizam (Luterani, Kalvini i Angli-
kanci) su istorijski povezani sa političkom kulturom u kojoj se počinju 
uzdizati filantropske koncepcije: individualna autonomija, tolerancija, 
pluralizam i građanski aktivizam. Ove koncpepcije uzdrmale su predre-
formacijski univerzalizam i dovele do teologije o individualnom spasenju. 
U duhu reformatorskih trendova, današnja društva su pluralistička. 

Reformacija je uspela u pomenutom, jer je postavila osnovni postulat 
Sola Scriptura. Radi se o individualnom pristupu Crkvi, Bogu i ličnoj veri, 
za razliku od dotadašnje kolektivističke vere i tumačenja samo od strane 
crkvenog učiteljstva. Ujedno je otvorilo prostor za individualno tumačenje 
Svetog pisma, a time i ličnu odgovornost za svoju veru pred Bogom. To 
znači podvrgavanje svake odluke istini Božje reči. Svakako radi se o do-
bru, međutim, ima i svoje negativne posledice u vidu svojevoljnog tuma-
čenja bez praćenja jasnih hermeneutičkih i egzegetskih pravila. Međutim, 
radi se o teološkoj problematici kojom se nećemo ovde baviti. 

Pravoslavni teolozi nevoljno prihvataju liberalne vrednosti i individu-
alizam, pa nije ni čudo što većina Pravoslavnih autokefalnih crkava nema 
ni zvanični stav o ljudskim pravima. Oni individualizam percipiraju kao 
vid pretnje „po pojedina učenja Crkve i po važnost života u zajednici“ 
(Vreme, 2015). Slično konstrukcionističkom stavnovištu, pravoslavlje 
smatra da „vera nije nešto što ljudi poseduju individualno, već je vera u 
posedu religijske zajednice... Religija je po svojoj suštini kolektivna. Na 
primer, u istočnom pravoslavnom hrišćanstvu ukazivanje na pripadanje 
Hristovom telu nije samo stilska figura. Liturgija i evharistija se vide kao 
sama suština hrišćanskog života, gde je Hristos prisutan u zajednici vernih. 
Na ovaj način, duhovna zajednica ili sabornost označava preobličavanje 
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sebe prema istini u zajednici, umesto podlaganja istine volji pojedinca“ 
(Sremac, Beuk, 2013: 12). Prema tome, u pravoslavnom sozercanju od 
individue do ličnosti se dolazi u liturgijskoj zajednici - sabornosti. Stoga 
nema potpunog individualizma, ali ni potpunog kolektivizma. Barem u te-
oriji ne bi trebalo biti da se izgubi individuum u zajednici, niti da zajednicu 
satre individualizam. U tom zajedništvu, individua se uklapa u religijski 
vrednosni sistem, u suprotnom ako forsira svoj individualizam, Crkva to 
dovodi na nivo egoizma, koji je neprihvatljiv. Dakle, pravoslavni hrišća-
nin ne poznajem individualizam, on sazreva, uzrasta i obožuje se u okviru 
zajednice sa drugima a to se ostvaruje na individualnom planu. Stoga je 
Crkva – zajednica slobodna da ga upućuje, nadgleda i usmerava da ne bi 
radio kako mu je volja, već da svoju idividuaciju usavrši (od individue do 
ličnosti). Upravo o tome govori profesor Vladeta Jerotić: „Glavni cilj je da 
od individue koju posedujemo rađanjem, postanemo ličnost. Individua je 
data, a ličnost zadata. Svi ljudi su individue, ali nisu svi ličnosti“ (Simić, 
2009: 6).

Sa druge strane, nemački filozof i protestantski teolog Friedrich Schle-
iermacher (1768- 1834) naglašava individuu i stavlja je u centar religio-
znog osećanja, ističući da se pojedinac može ostvariti u svojoj posebnosti, 
ali samo kao deo celine. Šlajermaher: “shvata univerzalnost individualnog 
i individualnost univerzalnog, i to kao potreba za sakralizovanom isto-
rijom čovečanstva i Biblijom može postajati istorija – svakog čoveka!” 
(Schleiermacher, 2011: 140) Slično tome Fridrich Šlegel piše da je Bog 
„i ‘beskrajna punoća’ i ‘ponor individualnosti’“ (Schlegel, 2006: 106). 
Objašnjavajući da „Bog“, s druge strane, uvek jeste „rezultat individualne, 
perspektivistički restringirajuće refleksije“ (Elsässer,1991: 9). 

Od individue do individualizma

Česte su konfuzije u definisanju individualnosti. Ako posmatramo 
ovu problematiku iz psihološke perspektive onda prema Fromu odvajanje 
pojedinca unutar društvenog konteksta nalikuje odvajanju deteta od pri-
marnih veza. U određenom periodu dete počinje da doživljava svet izvan 
sebe, shvatajući sebe kao drugačiju individuu. Počinje da se odvaja od si-
gurnosti i sigurnosti primarnih veza, ali to takođe povećava njegov osećaj 
zbunjenosti i strahova. From ističe da se tada počinje javljati osećaj bes-
pomoćnosti i usamljenosti koji dolazi kroz svest o odvojenosti od drugih, 
svesti o sebi kao drugačijem, odvojenom, i odvojenosti od primarnih veza, 
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pobeđuje se potčinjavanjem. Ovde, From pravi razliku između individu-
alizacije kao odvajanja od primarnih veza i ličnog rasta. On podseća da 
odvajanje od drugih može dovesti do podređenosti ili kreativnog odnosa 
sa drugima. Preduslov za ovaj stvaralački odnos je kreativnost i unutrašnja 
snaga, što, međutim, znači unutrašnji lični rast. Međutim, ona je sporija i 
nije automatska kao individualizacija („sloboda od“ nije isto što i „sloboda 
da“, tj. pozitivna sloboda). Kašnjenje unutrašnjeg ličnog rasta, uključujući 
zrelu unutrašnju slobodu iza procesa individualizacije, donosi osećaj izo-
lovanosti i bespomoćnosti. From Kaže (From, 1963: 79):

 
U razvitku ljudskog roda stepen do koga čovek postaje svestan sebe 

kao posebnog »ja« zavisi od toga u kolikoj je meri on izišao iz plemena, 
koliko se proces individualizacije razvio. Član primitivnog plemena 
može da izrazi svoje osećanje identiteta u formuli »ja sam mi«; on ne 
može još sebe da shvati kao »individuu« koja postoji odvojeno od nje-
gove grupe. U srednjem veku individua se identifikovala sa društvenom 
ulogom feudalne hijerarhije. Seljak nije bio čovek koji je slučajno bio 
seljak, feudalac nije bio čovek koji je slučajno bio feudalac. On je bio 
seljak ili feudalac, i ovo osećanje njegovog nepromenljivog položaja 
bilo je suštinski deo njegovog osećanja identiteta. Kada je feudalni si-
stem srušen, ovo osećanje identiteta je poljuljano i javilo se akutno pi-
tanje »ko sam ja?«, ili tačnije: »kako znam da sam ja ja?«…Razvitak 
zapadne kulture išao je u pravcu stvaranja osnove za potpuno doživ-
ljavanje individualnosti. Smatralo se da će pojedinac moći da oseća 
»sebe« kao da je centar i aktivni subjekt svojih moći kada se oslobodi 
politički i ekonomski, kada se nauči da misli o sebi i kada se oslobodi 
autoritarnog pritiska. Ali je samo manjima postigla to doživljavanje 
»sebe«. Za većinu, individualizam nije bio ništa drugo nego fasada iza 
koje se skrivao neuspeh da se stekne individualno osećanje identiteta. 
Tražene su i nađene mnoge zamene za pravo individualno osećanje 
identiteta. Nacija, religija, klasa i zanimanje služe da obezbede ose-
ćanje identiteta. »Ja sam Amerikanac«, »ja sam protestant«, »ja sam 
trgovac«, to su formule koje pomažu čoveku da doživi osećanje identi-
teta pošto je izgubio prvobitni identitet sa plemenom, a još nije stekao 
pravo individualno osećanje identiteta. Ove različite identifikacije se 
u savremenom društvu obično javljaju zajedno. Umesto preindividua-
lističkog identiteta sa plemenom razvija se nov identitet sa gomilom, 
u kome se osećanje identiteta zasniva na osećanju bezuslovnog pripa-
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danja masi. Ne menja stvar to što se ova uniformnost i saglasnost če-
sto ne shvataju kao takve, već se skrivaju iluzijama o individualnosti. 

Dakle, prema mišljenju Froma, i ljudski razvoj i ljudska istorija mogu se 
okarakterisati kao proces rasta individualizacije i slobode, kao proces odvaja-
nja od primarnih veza i traganja za zrelom i stvaralačkom slobodom. I ovde, 
međutim, jednu od ključnih uloga igra izvesna izolovanost i bespomoćnost, 
koja dolazi kao rezultat zastoja u sazrevanju društva za oslobađanje od pri-
marnih društveno-istorijskih veza, tj. usled zaostajanja u razvoju pozitivne 
slobode kao „slobode da“ posle „slobode od“. 

Na području religiologije najčešće se susrećemo sa naredna tri pojma koja 
treba dobro definisati kako bi se mogli njima adekvatno služiti u naučom dis-
kursu. To su sledeći izrazi. Individuacija, individualizam i individualizacija. 

Individuacija (lat. Individuum, jedinka) bi se mogla definisati kao pro-
ces izdvajanja jedinke iz nečeg opšteg tj. percipiranje pojedinca na osnovu 
njemu svojstvenih karakteristika. Jung smatra da je „individuacija, proces 
psihičkog sazrevanja ličnosti, samoostvarivanja i ucelovljavanja individue“ 
(Jakobi, 2015). Mogli bismo reći da se radi o sazrevanju osobe što je iz teo-
loške perspektive spiritualno-gnoseološka disciplina. 

Individualizam predstavlja vrednosti koje imaju izvorište isključivo 
u čovekovim zaslugama. Dakle, sve vrednosti i svaki sud je prepušten indi-
vidui i ne zavisi od bilo čega drugog. Individua odlučuje sama kako će rea-
govati na podražaje iz okoline. Bitno je samo da elementaristički ne mešamo 
komunitarizam kao vrstu političkih teorija i politički individualizam koji je li-
bertijanizam, sa filozofsko teološkim razumevanjem indivudalizma (Nozick). 
Individualizam je stanje. 

Individualizacija u zapadnom hrišćansko filozofskom shvatanju je više 
naglašena i podrazumeva da čovek ima pravo na slobodu ličnog odlučivanja 
o svom životu (izbor posla, izbor religije, izbor bračnog druga, izbor prijate-
lja...). Radi se o individualnim izborima. Dakle čovek je natura rationabilis 
individua substantia - samosvesna jedinka koja logički određuje sebe i sveto 
oko sebe. Individualizacija je proces. 

Individualizam na odskočnoj dasci Reformacije

Mnogi protestanti sa naglaskom na neoprotestante pozivaju se na Mar-
tina Luthera (1483-1546) i samu Reformaciju koja je doprinela razvoju in-
dividualizma na području religije. Čak se i sam Luther ponekad suočavao 



118 Igor Đurčik

sa optužbama za preterani individualizam. On je pridavao veliki značaj 
hrišćanskom životu u zajednici svetih, crkvi koju doživljavamo u lokalnoj 
zajednici, ali koja je takođe povezana sa svim vernicima iz svih vremena 
i mesta Duhom Svetim (Bayer). Iako termin „znakovi crkve“ nije učinio 
dogmatskom kategorijom, on je njime opisao Crkvu. 

Lutherove ideje su prebacile odgovornost sa autoriteta na pojedinca. 
Po njegovom shvatanju, vera i spasenje su isključivo individualno isku-
stvo, za koje nije odgovoran autoritet nego pojedinac, individua. From se 
slaže da je ovaj aspekt Lutherovog učenja „izvor razvoja političke i duhov-
ne slobode u savremenom društvu“.

U skladu sa Melanhtonovim Augsburškim ispovedanjem, koje je Cr-
kvu definisalo prvenstveno kao „skupštinu svih vernika među kojima se 
verno propoveda jevanđelje i gde se slave sakramenti“ (član VII), Luther 
je definisao Crkvu kao zajednicu vernika. (Paulson, 2011). Ipak, izvor-
ni liberalizam je velikim delom čedo Reformacije. Ono se pre svega vidi 
u efektima Reformacije tj. idejama koje primarno potiču iz Kalvinizma. 
Reformacija je zasnovana na odbacivanju Rimokatoličkog autoriteta u ko-
rist individualne slobodne savesti bazirane na tumačenju Svetog pisma. 
Reformacija se angažovala na idejama da se odbaci posrednička uloga 
u tumačenju Svetih spisa i posredovanja između pojedinca i Boga. To po-
tvrđuje i protestantsko vrhovno načelo Sola Scriptura, odnosno da je Bi-
blija krajnji izvor religijskog autoriteta (Ruggiero, 1959: 20). Harold Laski 
u tom kontekstu tvrdi da je „Sloboda savesti oslobodila čoveka od slepe 
poslušnosti verskom autoritetu i dala pojedincu pravo da oblikuje svoju 
sopstvenu budućnost, istovremeno pružajući otpor vlastima koje su nasto-
jale da eliminišu ovu slobodu“ (Laski, 1962: 13). Dakle, sloboda savesti 
je bila temelj vrednosnog sistema koji kasnije biva prepoznat kao moderni 
liberalizam. 

Slično se dogodilo i u Engleskoj reformaciji gde uočavamo opiranje 
centralističkoj religijskoj vlasti – papstvu, sa tendencijom individualno-
sti kako u teologiji (duhovni autoritet) tako i u politici (politički autori-
tet). Posledice toga se i dan danas ogledaju u suverenim državama širom 
Evrope. Zaključio bih da je Reformacija definitivno podstakla odbacivanje 
rimskog duhovno-političkog autoriteta i time utrla put novom eklezijalno 
kongregacionalističkom poretku sa akcentom na prava pojedinca/vernika 
ali i demokratskim društvenim procesima u okviru liberalnog mentaliteta 
(Laski, 1962: 9). 
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Napominjem, da u samom konceptu Reformacije nije bilo ni reči o po-
litičkom liberalizmu, šta više ni o verskoj toleranciji. Reformatori su bili 
veoma rigidni po pitanju novih učenja ili teoloških neslaganja tj. jeresi, do 
te mere, da su jeretike osuđivali na smrt. No bez obzira na njihove stavove, 
liberalizam mnogo duguje liderima Reformacije. Nadasve, Reformacija je 
bila odskočna daska u sferu razumevanja i praktikovanja slobode i razvoja 
savesti individue. Zinovjev Aleksandar Aleksandrovič kaže: „Protestant-
ski način razmišljanja, protestantska etika je korijen masovnog karaktera 
zapadnog individualizma“ (https://dwax.ru/bs/preimushchestva-i-nedo-
statki-individualizma-i-kollektivizma/). Suštinski je Reformacija a kasnije 
i postreformacijski period obezbedio preduslov za liberalnu slobodu. Ema-
nuel Kant aludirajući na filozofe prosvetiteljstva pozivao je na kraj zatvo-
renim kolektivnim društvima u kojima su ljudi bili mehanička bića koja su 
jedino služila da slede monarhijske i verske vladajuće klase (Wolfe, 2009: 
162). Rols čak povezuje početke političkog liberalizma sa pokretom Re-
formacije: „Reformacija je imala ogroman uticaj. Kada postoji autoritativ-
na, spasiteljska i ekspanzionistička religija poput srednjevekovne, to ne-
minovno znači da će se u istom društvu pojaviti konkurentska autoritarna 
i spasiteljska religija, koja se na neki način razlikuje od prvobitne religije 
od koje je bila odvojena, ali istovremeno nosi iste karakteristike. Luther 
i Kalvin su bili dogmatični i netolerantni kao i Rimska crkva. Nasuprot 
tome postoji još jedna, doduše ne tako upadljiva suprotnost klasičnom sve-
tu - ovog puta se tiče filozofije. U toku verskih ratova ljudi nisu sumnjali 
u prirodu najvišeg dobra, ili u moralnu osnovu dužnosti u Božjem zakonu. 
Ljudi su bili uvereni da sa određenom verom kontrolišu ove stvari, jer im je 
moralna teologija dala potpunu orijentaciju. Problem je bio nešto drugo od 
svega može postojati društvo ljudi različitih vera; ili šta može biti osnova 
verske tolerancije. Za mnoge nije postojalo nešto što bi značilo pristanak 
na jeres u elementarnom smislu a takođe i sa katastrofom u vidu verskog 
nejedinstva. Čak su i prvobitni zagovornici tolerancije podelu hrišćanstva 
videli kao nesreću, ali nesreću koju je trebalo prihvatiti da bi se izbegao 
beskrajni verski građanski rat. Iz toga proizilazi da istorijskan početak po-
litičkog liberalizma (kao i liberalizma uopšte) jeste Reformacija i njene 
posledice sa beskrajnim sporovima oko verske tolerancije u 16. i 17. veku. 
Tada je počelo nešto kao moderno shvatanje slobode savesti i slobode mi-
sli. Prema Heglu, pluralizam je omogućio religioznu sloboda, naravno, ne 
u Lutherovom ili Kalvinovom shvatanju...“ (Rawls, 1997: 541).
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Važno pitanje koje sada moramo postaviti jeste zašto nakon 500 godi-
na od Reformacije, postoji antagonizam između hrišćanstva i liberalizma? 
Ako pažljivo proučavamo istoriju Crkve, onda možemo zapaziti da libera-
lizam koji je nikao iz Reformacijske baštine, prvobitno je težio distancira-
nju od papskog upliva i kontrole u sve sfere teološkog i religijskog života. 
Dakle, Crkvi je bila potrebna liberalna težnja koja podrazumeva duhovnu 
slobodu, slobodu savesti i versku slobodu. Međutim, vremenom je došlo do 
sasvim drugačije manifestacije i zagovaranja liberalizma koji u savremeno 
doba propagira druga područja slobode koja su u koliziji sa mnogim teološ-
kim i hrišćansko etičkim uvrenjima Crkve. To su brojna bioetička pitanja 
o zdravlju, istraživanja na matičnim ćelijama, tu su i pitanja o abortusu, gej 
brakovi i sl. Tu se vidi polarizacija gde liberalizam iz dana u dan teži za 
novim slobodama pre svega u borbi za individualizam, dok tradicionalno 
hrišćanstvo smatra da stoji na braniku očuvanja vekovnih verskih prava, tra-
dicije, kolektivizma i moralnih načela. 

Iako su stari oblici autoriteta i ograničenja eliminisani, prividno stvara-
jući osećaj veće slobode, pojavljuju se nove prepreke – više ne spoljne pre-
preke slobodi, već unutrašnje, koje otežavaju ili čak sprečavaju ostvarivanje 
lične slobode pojedinca. Poznato je da su u XIX veku radikalnije individua-
lističke struje odbacile ideju da se izvrši svojevrsna sinteza pojedinca i zajed-
ničkog, pojedinca i zajednice. U to vreme je popularizovana opaska filozofa 
Frensisa Bejkona da je religija privatna stvar. Posledično su etika i moral 
postale privatna stvar. Nije ni čudo da je tokom XX veka sam protestantizam 
počeo da razbija ideju o krajnostima individualizma, poput bezgraničnog in-
dividualizma, raspršivanja morala, nepoštovanja tradicionalnih vrednosti te 
da čoveka svodi na homo ekonomikusa. Negativne strane individualizma 
posebno na području Crkve i religije su u njihovim redovima počele da se 
osuđuju, čak i da se distanciraju. Nemačke liberalne protestantske novine 
Christliche Velt objavile su 1917. godine članak u kojem se navodi da je indi-
vidualizam nespojiv sa hrišćanstvom, da verski individualizam nije došao od 
Luthera, već od renesanse, humanizma, prosvetiteljstva itd. U protestantskim 
krugovima ovo gledište se brzo širilo, verovatno i zbog atmosfere koja je 
vladala kao rezultat fragmentacije samog protestantizma, kao i zbog nega-
tivnih istorijskih okolnosti. Čuli su se glasovi koji su pozivali na oponašanje 
katoličkog dogmatizma i čvrsto rukovodstvo Katoličke crkve, kako bi se što 
sigurnije prebrodio kritični period i krenulo u budućnost. U isto vreme, u 
protestantizmu je počelo nastojanje da se ostvari saradnja celog hrišćanstva i 
da se na neki način izrazi jedinstvo u mnoštvu.
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U ovom kontkekstu pomenuo bih značajno istraživanje koje je izložio 
filozof Charles Taylor. On ističe da razlikujemo dva tipa individualizma 
– vrednosni (normativni) i metodološki (ontološki). Vrednosni individu-
alizam bazira se na tezi da se vrednosno-individualno društvo lako može 
transformisati u autoritarni režim sa totalitarnim manifestacijama. U ato-
mizovanom društvu, gde nedostaju prirodne društvene veze, ideal indi-
vidualističkih ideologija može se pretvoriti u svoju suštu suprotnost. Da-
kle, vrednosna odbrana individualizma paradoksalno može biti indirektna 
odbrana autoritarnosti. Sa druge strane, metodološka individualizacija se 
zasniva na činjenici da teoretski individualizam ne mora doći do norma-
tivnih zaključaka. Dalje to znači da na ovom nivou individualizam po sebi 
ne isključuje različite kolektivističke alternative, te da ima vrednosne kva-
lifikacije. Taylor, prema tome, smatra da vrednosni individualizam posred-
no vodi u odbranu autoritarnosti. S druge strane, metodološki individua-
lizam nije prepreka obimnijim modelima socijalne pravde i solidarnosti u 
kontekstu slobode (Taylor, 1994). Što je kasnije Endru Hejvud (Andrew 
Heywood) izvanredno definisao značaj pomenute slobode: „... sloboda nije 
samo ostaviti čoveka samog... Sloboda je bliže povezana sa razvojem lič-
nosti i sa procvatom pojedinca, tj. sa sposobnošću pojedinca da dostigne 
puno samoostvarenje“. Stoga je moderni liberalizam bazično orijentisan 
na jednaku slobodu za sve. (Heywood, 2003: 57)

Hrišćanstvo vs. liberalna demokratija

Savremeni zapadni svet, hteo ili ne, mora priznati da postoji blaga na-
petost između kolektivnog i individualnog razumevanja religioznosti. Za-
padna misao sve više ističe da je duhovnost privatna stvar pojedinca, dok 
je na istoku religioznost zavisna od kolektiviteta. Ova sprega u srpskom 
akademskom okruženju još ne odjekuje punim kapacitetom. No ipak, 
mnoga pitanja za probleme svakodnevice sve više ulaze u debatu u okviru 
javnog prostora. Na primer, početkom 2021. godine, veliku buru je u Sr-
biji izazvao Zakon o istopolnim zajednicama, koji je polarizovao srpsko 
društvo i izazvao debate o tome da li je ispravno u sekularnoj demokrat-
skoj državi promovisati verska uverenja. Upravo je to momenat kada treba 
da se zapitamo o slobodi verskih prava pojedinca u savremenom društvu. 
Jäger smatra da se „Verska sloboda u principu može definisati pre svega 
kao forum internum, tj. kao sloboda svakoga da ispoveda određenu veru 
i religiju, u koju nije moguće mešati treća lica, a posebno javne vlasti.... 
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Istovremeno, međutim, jasno je da ograničenje verskih sloboda na forum 
internum je nedovoljan, jer u odnosu na državu, ovo nije samo obaveza da 
se ne meša u osnovno pravo, već i obaveza da se aktivno obezbedi ostvari-
vanje osnovnog prava, posebno da se zaštiti ostvarivanje osnovnog prava, 
pravo od mešanja trećih lica“ (Jäger, 2012: 372). To je ujedno i momenat 
kada stupamo na područje Liberalne demokratije. O tome su dosta govorili 
Džon Lok i Džon Rols baveći se temom razdvajanja religije i politike. Oni 
su mišljenja da je neophodna separacija religije i politike, bilo na instituci-
onalnom nivou ili u odnosu između pojedinca i politike. Razdvajanje vere 
i politike na institucionalnom nivou znači da država ne sme da podržava 
nijednu Crkvu ili versku instituciju. Na nivou odnosa pojedinca i politike, 
to zauzvrat znači da su vernici dužni da ne diskredituju zakon osim ako 
nemaju i nisu voljni da ponude adekvatan sekularni razlog da ga podrže. 

Šta uostalom podrazumeva koncept liberalne demokratije? Pojedini 
autori liberalnu demokratiju nazivaju i „slobodna demokratija“. Svakako, 
izraz „liberalno“ u ovom kontekstu ne treba posmatrati kao protivno „kon-
zervativnom“ već obezbeđivanje slobode u najširem mogućem smislu. 
Uključujući slobodu medija, sređen pravni sistem koji štiti individualna 
prava, obezbeđuje sistem obrazovanja... Prema Audiu liberalna demokra-
tija mora obezbediti neophodne normativne koncepte, ističući da liberalno 
demokratsko društvo „zahteva barem ideale demokratije u smislu da svaka 
osoba ima jedan jednak glas; zahteva autonomiju u smislu samoopredelje-
nja; poštovanje ličnosti, što rezultira barem jednakim tretmanom pred za-
konom i pravnim sistemom koji promoviše samopoštovanje; i materijalno 
blagostanje“ (Audi, 1993: 687). To bi dalje značilo da stupamo na područje 
individualizma tj. individualne autonomije. Princip autonomije pojedinca 
(individualizam) podrazumeva da je individua u stanju da kontroliše samu 
sebe, prema svojim vrednostima, osećanjima i ciljevima. Dok sa druge 
strane te vrednosti država treba da štiti i poštuje (Christman, 2020). 

Pomenutu autonomiju filozofi i sociolozi religije (vodeći na ovom po-
dručju su: Robert Audi i Nikolas Wolterstorff) različito percipiraju. Ba-
rem su dve koncepcije u naučnom diskursu najčešće evaluirane. Radi se o 
kontrastu između liberalnih i konsocijacijskih pozicija. Kao primer mo-
žemo navesti sa jedne strane ’skupštinsku sednicu’ na kojoj se nakon ra-
sprave zaključci usvajaju većinom glasova. Na drugoj strani, mogli bismo 
iskoristiti primer tzv. ’sastanka kvekera’ čiji konsenzus zahteva saglasnost 
svih članova (Wolterstorff, 1997: 152). Prema Volterstorfu „promovisa-
nje liberalnog uređenja (liberalne demokratije) ne znači da osoba mora 
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istovremeno da podržava liberalnu poziciju ili liberalizam kao političku 
teoriju... To je način upravljanja državom koji svim ljudima pruža... istu 
pravnu zaštitu; koja svojim građanima daje istu zakonsku slobodu da žive 
sopstvenim životima i koja je neutralna među svim religijama i složenim 
perspektivama predstavljenim u društvu“ (Wolterstorff, 2001: 229; Wol-
terstorff, 1997: 70).

Prema tome, i za liberalne i za konsocijacijske pozicije određeno ra-
zumevanje slobode i jednakosti je suštinsko obeležje liberalne demokra-
tije. Za liberalnu poziciju, ključna karakteristika liberalne demokratije je 
autonomija pojedinca. Na drugoj strani, najvažnija karakteristika pozicije 
konsocijacijske demokratije je ravnopravan glas pojedinca u društvu (pri-
mer: Severna Makedonija (prema Ohridskom ugovoru iz 2001) ili Bosna i 
Hercegovina (prema Ustavu iz 1995)). S obzirom da su kolektivni identi-
teti dugoročne kategorije, koncosijacije su vrsta njihove reprodukcije gde 
se teži jačanju svesti o različitosti grupa. Damir Banović, navodi dve vrste 
konsocijske demokratije i to „Korporativna konsocijacija“ – preuzima et-
ničke ili verske identite kao esencijalne, te institucionalizira politički si-
stem na tim osnovama i „Liberalna konsocijacija“ – smatra da su i drugi 
oblici identifikacije mogući, te daje mogućnost zaštite i individua i indivi-
dualnih prava (https://www.pfsa.unsa.ba/pf/wp-content/uploads/2019/11/
Konsocijacijska_demokratija.pdf). Kolektivistička društva zbog toga u 
liberalnoj demokratiji vide „demona“. Za njih su izrazi poput „liberal“ ili 
„liberalno“ derogativni, koriste ih kao vrstu psovke te su postale sinonim 
za zlo – uglavnom „zlo sa zapada“. Ako se vratimo sada na područje reli-
gije, tu se nameću brojna pitanja o slobodi i pravu hrišćana ili hrišćanskih 
institucija (ili stavove neke druge religije) da li i u kojoj meri mogu da 
iskažu svoje dogmatske ili moralne stavove u društvenom diskursu? 

Mađarski premijer Viktor Orban budućnost vidi na drugom području. 
On je 2018. godine najavio kraj liberalne demokratije u Mađarskoj, koja 
bi trebalo da zameni ono što on naziva hrišćanskom demokratijom. To 
je oznaka za neliberalni režim koji pokušava da se probije u mejnstrim 
konzervativnu nomenklaturu. Orban kaže: „Sa sigurnošću izjavljujemo 
da hrišćanska demokratija nije liberalna... Liberalna demokratija stoji iza 
multikulturalizma, dok hrišćanska demokratija stavlja hrišćansku kultu-
ru u prvi plan; to je neliberalan koncept. Liberalna demokratija podržava 
imigraciju, dok se hrišćanska demokratija protivi imigraciji. Liberalna de-
mokratija je deo porodičnog modela koji se prilagođava, dok hrišćanska 
demokratija leži na temeljima koji čine hrišćanski model porodice. Njegov 
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cilj je da svoj režim smesti u „novu eru“ koju on definiše kao „duhovni po-
redak, preovlađujuće raspoloženje, možda čak i ukus – neku vrstu stava... 
određenog kulturnim trendovima, kolektivnim verovanjima i društvenim 
običajima“. Da li je to rešenje? U praksi je Orban pokazao svoju hrišćan-
sku demokratiju na taj način što je ostavljao gladne azilante, ili je branio 
da im se dostavlja hrana. To je druga krajnost hrišćanskog režima. Samo 
zahvaljujući Evropskom sudu za ljudska prava ovi ljudi nisu ostali gladni. 
(https://www.e15.cz/zahranicni/madarska-vlada-nechava-hladovet-neu-
spesne-zadatele-o-azyl-1350277) Hrišćanstvo ne sme dozvoliti da se in-
strumentalizuje vera u cilju suzbijanja osnovnih ljudskih prava. Poštova-
nje ljudskih individualnih prava i sloboda pojedinca mora biti prioritetna. 

Hrišćani i Jevreji smatraju da je nemoguće da pomire npr. zakonitost 
abortusa u većini demokratija sa onim što zahteva njihov verski identitet. 
Mnogi muslimani žele da se državne odredbe u nekoj zemlji po pitanju 
građanskog i krivičnog prava usklade sa odredbama Kurana ili Šerijatskog 
prava. Kada se takve ili slične odredbe ne nalaze ili ih nema sadržane u 
potrebnoj meri, često ne prihvataju relevantne delove pravnog poretka ze-
mlje. U takvoj situaciji slede različite standarde, odnosno verska pravila 
koja ih mogu dovesti u sukob sa pravom te države. Drugim rečima, ni uz 
primenu verske tolerancije, sukob između demokratske države i pojedinih 
verskih grupa neće nestati. 

Liberalizam ima svakako svoje pozitivne strane jer inkorporira versku 
i društvenu raznolikost i individualnost a to uspeva samo na temeljima 
tolerancije i lične slobode koji su srž ne samo verskih već i političkih vred-
nosti. Prema Stivenu Mekedu (Stephen Mecedo) u liberalne vrline spada-
ju „otvorenost za novo, priznavanje nasleđenih društvenih ideala, pravda, 
tolerancija, međusobno poštovanje i poštovanje ljudskih prava sa kojima 
se ne slažemo…“ (Macedo, 1990: 83). Isti autor tvrdi da liberalizam ni 
na koji način ne pomiče granice morala i odgovornosti; čak suprotno, li-
beralne vrline znače potčinjavanje javnim moralnim načelima. „Liberalni 
pluralizam, tolerancija, promene i sloboda ne znače moralnu prazninu pro-
izvoljnih vrednosti i volje za moć. Čak je i cilj javno opravdane liberalne 
politike ostvarenje zajedničke, osnovne moralne vizije“ (Macedo, 1990: 
33).

Analizrajući naučne radove klasika liberalizma stiče se utisak da indi-
vidualističke koncepcije na čelu sa neoliberalizmom optužuju autoritarne 
i totalitarne režime jer u svom fundamentu gaje kolektivističku ideologiju 
koja ne uvažava čoveka kao individuu. Primer toga danas uočavamo u 
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teoriji desničara Aleksandra Dugina, kopredsednik zabranjene Nacional-
boljševističke partije Rusije koji želi narode Evroazije ujediniti pod lider-
skom palicom Rusije. On je promovisao teoriju o „vodenoj kulturi“ koja 
je atlantska, američka, globalizovana, liberalna i individualistička i „suvoj 
kulturi“ koja je „sušta suprotnost i podrazumeva snažan konzervativni, 
antiliberalni, autoritarni kulturni krug“ (Dugin, 2004; Dugin, 2008). 

Na drugoj strani možemo videti odličan primer kompatibilnosti libe-
ralizma i društva, a nadasve u našem kontekstu liberalizma i religije u 
Sjedinjenim Američkim Državama. Amerikanci su duboko religiozni ljudi 
i isto tako snažno utemeljeni u liberalnoj tradiciji (demokratiji). Tu glavnu 
ulogu igra sloboda od i sloboda za religiju. Svaki vernik ima pravo da 
veruje i da praktikuje svoju religioznost bez bilo kakvog pritiska. Libe-
ralna tradicija tako vodi ka otvorenosti na izbor veroispovesti isto kao i 
na slobodu od bilo čega religioznog. Stoga, suštinski neprijatelj liberalnoj 
demokratiji ne može biti zdrava religija tj. vera sama po sebi, već samo 
verski fundamentalizam i nametanje klerofašističkih ideja. 

Zaključak

Savremeni život posmatran iz multinaučne perspektive, pogotovo in-
dividualizam kao element u lancu istorijskih događanja, sa sobom nosi 
brojne tenzije, nesigurnost, neizvesnost i mnoga pitanja. Ekonomski jaka 
manjina zahvaljujući bogatstvu i uticaju ima osećaj veće slobode i sigur-
nosti, ali istovremeno gubi osećaj pripadnosti. Na području politike, čini se 
da se o individualnoj nesigurnosti većinom ćuti ili ona tavori na obećanji-
ma o boljem sutra. Liberalna demokratija koja počiva na individualizmu, 
ne sme postati suparnik društva tj. kolektiviteta. Čak ni reformatori koji su 
vapili za religijskom slobodom, autonomijom individue i slobodom save-
sti nisu imali na umu da oslabe ideju kolektiviteta Crkve ili društva. To su 
kasnije radilaknije struje individualističke ideologije izopačili. Dakle, in-
dividualizam nikako ne smemo posmatrati kao egocentričnu izolovanost i 
samodovljnost. Individualizam je poštovanje posebnosti i autnomije, izraz 
da se ne rasprši u masi, već da se kroz individualnu originalnost ostvari i 
doprinese boljitku kolektiviteta. 

Protestantska reformacija XVI veka je stvorila socijalno političku i 
versku kulturu, u kojoj je na pijadestal došao individualizam, tolerancija, 
pluralističke ideje ali i društveni angažman. Čak je Max Weber zasnovao 
svoju teoriju kapitalizma na temeljima Kalvinizma i puritanizma. Sve je to 
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doprinela (Reformacija) zahvaljujući tezama o individualizaciji spasenja i 
raspadom predrefomacijskog univerzalizma. 

U radu smo potvrdili činjenicu da su danas libaralizam i hrišćanstvo 
u napetosti iako je temelj liberalizma – individualizam fundiran upravo 
na hrišćanskim krilima. Najbolje se to vidi u konstantoj sprezi verskih fa-
natika i fundamentalista koji su uglavnom zastupnici kolektivističke ide-
ologije i liberalnog zapada koji često svrstava religiiju na margine. Da se 
sukobi ne bi produbljavali i stvarao antagonistički prostor, potrebno je da 
i jedni i drugi, povedu dijalog koji će omogućiti balans između liberalnog 
temperamenta i verskih zahteva. Najvažnije je da politička teologija zauz-
me primarno mesto u ovom dijalogu, jer smatram da bi na tom nivou hri-
šćanstvo moglo naći zadovoljavajuće rešenje. Aktuelna politička kultura 
ne sme ostati distancirana od religioznih uverenja i suprotno. Dokle god 
bude desničarski liberalizam gurao religiju na periferiju društva neće doći 
do kvalitetnog dijaloga. Dokle god bude desni liberalizam gajio antitra-
dicionalne i antiklerikalne tendencije, dijalog će biti nemoguć. U liberal-
noj demokratiji koja zastupa ideje slobde i ljudskih prava mora se stvoriti 
prostor za verske slobode i čuti reč hrišćana u javnom diskursu. Isto tako 
Crkva ne može ostati zatvorena u svoja četiri zida, po automatizmu osu-
đujući sve što nije njeno ili sve što je novo. Obe strane moraju poraditi na 
kritičkom angažmanu ograničenom na konceptu osnovnih prava i sloboda. 
Istinski individualizam bi mogao biti pandam hrišćanskoj supsidijarnosti. 
Pre svega na nivou hrišćanske socijalne misli. 

Liberalna demokratija nije samo politika. To je i naša kultura. Indivi-
dualizam može da istakne vrednost svakog pojedinca, a istovremeno može 
da nagovesti ili stvori preduslove za uranjanje čoveka u sebe, u kome ot-
kriva svoj najdublji i jedinstveni potencijal. Tek tada postaje kvalitetan 
izvor vrednosti, koji svojim talentima doprinosi kulturi kolektiviteta, čime 
se zapravo zatvara krug davanja i primanja. Sve to vodi još jednom nivou 
liberalne demokratije a to je multikulturalizam. U njemu svaka individua 
može slobodno rasti i razvijati se bez da se oseća ugroženo pravima dru-
gih. To je slika zrelog društva – kolektiviteta.

I na kraju, individualizam treba posmatrati u svetlu prethodnog razvo-
ja, kao kontinuirani nastavak, i mora mu se dodeliti „pravo na postojanje“.
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IGOR ĐURČIK2

CHRISTIAN APPROACH TO INDIVIDUALISM
AND ITS INFLUENCE ON
LIBERAL DEMOCRACY

Summary

As focus of philosophy changes it’s view from God (metaphysics / ontolo-
gy) to human (anthropocentrism), there was more discussion (Nietzsche, Kant, 
Descart…) about subjectivism and individualism. Catholicism and Orthodoxy 
perceived egoism in said individualism as a threat to collectivism. Christian per-
sonalism usually sees a human as a person integrated in the community. This 
work will focus on understanding of the sources of individualism in the ideas of 
protestant reformer Martin Luther, and influence Reformation had on individual-
ism development. At the same time, this work will present complexity of modern 
inclinations of individualism in the frame of liberal democracy and will show 
outcome of development of modern individualism. 

Keywords: individualism, liberal democracy, liberalism, religiosity, collec-
tivism.
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VANJA STEPANOVIĆ1

INDIVIDUALNOST ISUSA HRISTA

Rezime

Rad se bavi odlikama ličnosti Isusa Hrista, opisanim u Bibliji, koji se mogu 
povezati sa pojmom individualnosti, kao i specifičnostima Isusove individualnosti 
i njenim razgraničenjem od drugačije shvaćene individualnosti. U tom razgrani-
čenju analizira se i Isusov odnos prema ljudima, društvenim i porodičnim auto-
ritetima, prijateljima, društvu i kolektivu uopšte, kao i kako je taj odnos usklađen 
sa Njegovom individualnošću.

Ključne reči: Isus Hristos, individualnost, karakter, nezavisnost, pobožnost.

Ličnost Isusa Hrista, opisana u Svetom Pismu, po mnogo čemu je je-
dinstvena. Kako je sam pojam individualnosti povezan sa jedinstvenošću 
neke osobe i njenom razlikovanju od drugih (Golovanova, 85), osvrt na 
Isusovu ličnost može biti više nego zanimljiv; on nam može pomoći i u 
samom definisanju pojma individualnosti, kao i njenom suprotstavljanju 
pojmu kolektiviteta. 

Četiri jevanđelja, četiri opisa Isusovog života sadržana u Novom za-
vetu, predstavljaju najbogatiji izvor podataka o Isusovoj ličnosti. Ovi izve-
štaji se, međutim, pozivaju i na starozavetne tekstove da dokažu da je Isus 
obećani Mesija, na osnovu čega možemo zaključiti da su ljudi tog vremena 
i u nekim starozavetnim tekstovima prepoznavali određene aspekte Njego-
ve ličnosti. Izveštaj iz Lukinog jevanđelja nagoveštava da je, pored stihova 
eksplicitno citiranih u jevanđeljima, moralo postojati i mnoštvo drugih koji 
su ljudi mogli povezati sa Isusovom ličnošću i Njegovim javnim radom. 
Tako je navedeno da je Isus dvojici svojih učenika ceo dan objašnjavao 
„šta je za njega (pisano) u svemu pismu“ (Biblija, Luka 24,27). 

Od svih navedenih izvora, Jevanđelje po Luki jedino prati hronologiju 
Isusovog odrastanja. Prvi Isusovi postupci opisani u ovom jevanđelju ve-
zuju se za period kada je imao 12 godina, upravo za vreme koje Jevreji i 
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danas smatraju početkom odraslog doba, doba u kojem čovek postaje „sin 
zakona“, lično odgovoran u svom odnosu prema Bogu. Moglo bi se ekvi-
valentno tome tvrditi da je to vreme kada čovek počinje da izgrađuje svoju 
individualnost, kao izvesnu nezavisnost od ljudskih autoriteta u svom od-
nosu prema Bogu.

Pomenutom insertu iz života dvanaestogodišnjeg Isusa, prethodio je 
njegov razvoj kao ličnosti u telesnom, intelektualnom i duhovnom pogle-
du. O ovome Luka govori: „A dijete rastijaše i jačaše u duhu, i punjaše 
se premudrosti, i blagodat Božja bejaše na njemu“ (ibid, 2,40). Ovaj opis 
nagoveštava da je zdrav razvoj Isusove ličnosti bio preduslov snažne i 
plemenite individualnosti ispoljene u kasnijem životu, a koju najpre za-
pažamo u opisu dečaka koji se bez roditelja zadržava u Jerusalimu posle 
praznika da bi razgovarao sa rabinima u jerusalimskom hramu. 

Isusov ostanak u Jerusalimu ostao je neprimećen od strane njegovih 
roditelja koji su krenuli pešice iz Jerusalima, jer su mislili da se Isus nalazi 
u istoj povorci u društvu svojih vršnjaka. Tek nakon celog dana počeli su 
da ga traže „po rodbini i po znancima“ (ibid 2,44), a onda su se vratili u 
Jerusalim i zatekli ga u razgovoru sa rabinima u jerusalimskom hramu. 
Iako nisu navedeni detalji ovog razgovora, opisana reakcija na njegova 
pitanja i komentare – „i svi koji ga slušahu divljahu se Njegovu razumu 
i odgovorima“ (ibid 2,47) - nagoveštava izuzetnu zrelost s kojom je Isus 
napustio rano dečačko doba. 

Luka u ovom događaju stavlja naglasak na Isusov odgovor na Mari-
jin prekor. Umesto postiđenosti, Isus na majčino prebacivanje odgovara 
rečima koje su se mogle razumeti čak i kao suptilan, a ipak smeo prekor 
svojim roditeljima: „Zašto ste me tražili? Zar ne znate da meni treba u 
onom biti što je oca mojega“ (ibid 2,49). Ovo pitanje istaklo je suprotnost 
između njihovog zanemarivanja od Boga poverene roditeljske dužnosti i 
njegovog savesnog ispunjavanja dužnosti prema Bogu, koga naziva svo-
jim ocem. Upravo ta savesnost je i pretpostavka individualnosti jer u čistoj 
savesti leži sila za odupiranje nelegitimnom pritisku društva i autoriteta, 
kao i mogućoj manipulaciji krivicom. Uverenje koje je Isus imao da se 
nalazi upravo „u onom... što je oca“ njegovog, dalo mu je snagu da i svoje 
roditelje pozove da se drže onoga „što je oca“ njihovog, tj. da se posvete 
svojoj misiji odgajanja spasitelja sveta.
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Ovo smelo ispoljavanje individualnosti u ranim Isusovim godinama čini se 
da je u suprotnosti sa ćutanjem jevanđelja o kasnijih 18 godina njegovog života. 
Isusova individualnost nije bila nametljiva ni upadljiva za razliku od raznih na-
stranosti na koje se često gleda kao na projavu individualnosti. Luka daje iskaz 
o vremenu koje je usledilo nakon ovog događaja koji je sličan opisu vremena 
koje je prethodilo njemu: „Isus napredovaše u premudrosti i u rastu i u milosti 
kod Boga i kod ljudi“ (ibid 2,52). Dok je Isusov razvoj u ranom detinjstvu bio 
pretpostavka njegove individualnosti, njegov kasniji razvoj može se sagledati 
kao posledica iste individualnosti smelo ispoljene u ovom Isusovom postupku. 

Rečima koje je kao dvanaestogodišnji dečak izrekao u jerusalimskom hra-
mu, Isus je osporio čak i svojim roditeljima pravo da se mešaju u njegov odnos 
sa Bogom. Sličan stav ispoljio je osamnaest godina kasnije kada je njegova 
majka, iako nenametljivo, izrazila svoje očekivanje da Isus učini čudo na svadbi 
u Kani, da bi spasao domaćine novonastale neprijatnosti, kada im je ponestalo 
vina. Isus je tom prilikom rekao: „Šta je tebi do mene, ženo, još nije došao moj 
čas“ (Biblija, Jovan 2,4).

Izrazom „još nije došao moj čas“ Isus je ponovo istakao da je Bog taj koji 
određuje njegove dužnosti. Njegova individualnost nije poticala od samovolje 
i nije se sastojala u borbi za lična prava, već je njome branio Božje pravo da 
određuje njegove dužnosti. Time što je čak i roditeljima osporio pravo da mu 
određuju dužnosti u životu, Isus je praktično postavio granicu svakom autori-
tetu. Nijedan autoritet nema prava da se meša u pitanja savesti, vere i odnosa 
čoveka s Bogom. O ovome je pisao i Alonzo Džons, istaknuti borac za slobodu 
veroispovesti s kraja XIX i početka XX veka: „Jer razum jednostavno govori da 
razumno stvorenje treba da prizna da sve duguje Stvoritelju, i da otuda Stvori-
telju svesno duguje potčinjenost i poštovanje. Razum isto tako jednostavno na-
laže da čovek, pošto njegov bližnji podjednako sve duguje Stvoritelju, u svemu 
poštuje svoga bližnjega, kao što bi sam želeo da bude poštovan“ (Džons, 71). 

Ovaj stav Isus je ispoljio kritikujući ne samo uvrežena pravila koja su bila 
u suprotnosti sa Božjim zapovestima navedenim u Bibliji Starog zaveta, već i 
sva ona pravila koja su bila samovoljno nametnuta od strane tumača zakona. 
„Teško i vama zakonicima“, rekao je on, „što tovarite na ljude bremena preteška 
za nošenje, a vi jednim prstom svojijem nećete da ih prihvatite“ (Biblija, Luka 
11,46). Isus je ustao protiv nerazumnih nameta koji su ne samo stavljali na ljude 
nepotreban teret, već su i u njihovim mislima doprinosile predstavi o Bogu kao 
tiraninu. 
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Štaviše, takve zapovesti pružale su su i lažnu sigurnost prekršiteljima 
Božjeg zakona, koji su smatrali da će ih poslušnost nekim od ljudi namet-
nutim obrednim propisima osloboditi obaveze poštovanja Božjeg zakona. 
Isus je smelo razvejao ovu lažnu sigurnost, objašnjavajući iz Pisma kako 
Bog gleda na to. Odbacivši optužbu fariseja i književnika upućenu njego-
vim učenicama za nepraktikovanje obrednih pranja koje su propisali rabi-
ni, Isus im je rekao: „Dobro je prorokovao Isaija za vas licemere, kao što je 
pisano: ovi ljudi usnama me poštuju, a srce njihovo daleko stoji od mene. 
No zaludu me poštuju učeći naukama, zapovestima ljudskim. Jer ostaviste 
zapovesti Božije a držite običaje ljudske, pranje žbanova i čaša; i druga 
mnoga takova činite“ (Biblija, Marko 7,6-8).

Isus tom prilikom razobličava jedan od perfidnih pokušaja derogira-
nja pete zapovesti Dekaloga, koja nalaže poštovanje prema roditeljima i 
brigu o njima u starosti. „Jer Bog zapoveda govoreći: poštuj oca i mater; 
i koji opsuje oca ili mater smrću da umre. A vi kažete: ako koji reče ocu 
Ili materi: prilog je čim bih ti ja mogao pomoći; može i da ne poštuje oca 
svojega ili matere. I ukidoste zapovest Božiju za običaje svoje“ (Biblija, 
Matej 15,4-6). Fariseji su, naime, učili da onaj koji zavešta svoje imanje 
u prilog službi u hramu, nije dužan da izdržava svoje roditelje u starosti. 
Povezujući nemarnost prema roditeljima sa navodnom brigom za Božju 
službu, fariseji su osveštavali sebičnost, nemoral i okrutnost. A s obzirom 
da su kroz to podsticali ljude da daju prilog hramu, njihovi motivi su u 
tome bili krajnje sebični.

S druge strane, Isus nije imao ličnih interesa dok se verbalno sukoblja-
vao s priznatim autoritetima. Štaviše, ovakav hrabar i principijelan odnos 
prema verskim autoritetima stavio ga je u veoma nepovoljan položaj. Uti-
caj tih autoriteta na narod bio je veliki, i kulminirao je u Njegovom hapše-
nju, suđenju i raspeću. Na krstu na kom je On bio razapet, bila je istaknuta 
cena istinske individualnosti. 

O slobodi mišljenja i njenoj ceni, pisao je i Đuro Šušnjić: „ponižena 
je svaka misao koja nije zvanična…. Ja mogu da mislim jedino ako se po-
mirim sa time da će me misao uvaliti u kakvu opasnost, tj. da će izazvati 
sukob sa vladajućim mislima“ (Šušnjić, 8). Prema ovoj zakonitosti, Isus 
nije mogao izbeći da se zameri tadašnjim priznatim verskim autoritetima. 

Međutim, „u mnogim situacijama izgledalo je kao da Isus traži sukob 
ili izaziva neprijatnosti“ (Kršić, 11). Jedna takva situacija bila je kada je 
iscelio oduzetog čoveka u subotu i još mu naložio da ponese „svoj odar“, 
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tj. prostirku na kojoj je do tada nepomično ležao (Biblija, Jovan 5,8). Znao 
je da bi zbog toga mogao da bude optužen da krši četvrtu zapovest dekalo-
ga, koja nalaže uzdržavanje od rada u subotu. Ovako Elen Vajt objašnjava 
Isusov postupak: „Mogao je da izleči bolesnog čoveka i u neki drugi dan 
sedmice, ili ga je mogao izlečiti a da mu ne naloži da ponese svoj ležaj. 
Ali, to mu ne bi dalo priliku koju je želeo. U osnovi svakog dela u Hristo-
vom životu na Zemlji nalazila se neka mudra namera. Sve što je činio bilo 
je važno samo po sebi i po svojoj poučnosti. Među nesrećnicima u banji 
izabrao je najteži slučaj na kome je iskazao svoju isceljujuću silu i naredio 
čoveku da ponese svoj ležaj kroz grad i tako objavi veliko delo učinjeno 
nad njim. Ovo će pokrenuti pitanje šta je zakonito činiti Subotom i otvo-
riće mu put da optuži jevrejska ograničenja u pogledu Gospodnjeg dana i 
objavi da je njihovo predanje ništavno“ (Vajt, 161).

Kao što nije tražio odobravanje verskih autoriteta, Isus nije tražio ni 
odobravanje mase. Nije prilagođavao svoje postupke i svoje govore ne-
principijelnim očekivanjima ljudi, kao što to mnogi čine u težnji da budu 
od svih prihvaćeni i cenjeni. Govorio je upravo ono što je ljudima bilo 
potrebno. Nasuprot svim populističkim propovedima koje su se mogle čuti 
od tadašnjih rabina, Isus nije govorio o Mesiji koji će pokoriti izraelske 
osvajače i učiniti Izrael vodećom nacijom na zemlji. Na početku svoje jav-
ne misije, Isus je, učestvujući u bogosluženju u rodnom Nazaretu, izabrao 
da pročita proročanstvo o Mesiji koji dolazi da objavi slobodu robovima 
greha: „Duh je Gospodnji na meni; zato me pomaza da javim jevanđelje 
siromasima; da propovjedim zarobljenima otpuštanje i slepima progleda-
vanje; da otpustim sužnje; i da propovijedam prijatnu godinu Gospodnju“. 
Potom je Isus izjavio „danas se izvrši ovo Pismo u ušima vašim“, čime je 
posredno ubrojao Izraelce u „sužnje“ kojima je potrebno oslobođenje, što 
je predstavljalo uvredu za gorde Nazarećane (Biblija, Luka 4,18.19).

Iako već suočen sa negodovanjem i nevericom izraženom u pitanju 
koje se moglo čuti: „Nije li ovo sin Josifov?“ (ibid 4,22), Isus ne propušta 
da dodatno opomene svoje zemljake poukama iz istorije izabranog naroda 
koje su otkrile i opasnost da Bog, kao i više puta u istoriji, mimoiđe Izrael 
u ostvarivanju svog dela milosti: „A zaista vam kažem: mnoge udovice 
bijahu u Izrailju u vreme Ilijino kad se nebo zatvori tri godine i šest me-
seci i bi velika glad po svoj zemlji; i ni k jednoj od njih ne bi poslan Ilija 
do u Sareptu Sidonsku k ženi udovici. I mnogi bijahu gubavi u Izrailju za 
proroka Jelisija; i nijedan se od njih ne očisti do Nemana Sirijanina“ (ibid, 
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4,25-27). Na ovo ponižavajuće podsećanje i nagoveštaj da bi delo Mesije 
moglo biti ostvareno na neznabošcima umesto na Izraelu, Nazarećani su 
reagovali kao i mnogi oholi religiozni fanatici u svim vekovima. „I ustavši 
isteraše ga napolje iz grada, i odvedoše ga navrh gore gde bejaše njihov 
grad sazidan da bi ga bacili odozgo“ (ibid, Luka 4,29).

Mogli bismo navesti još mnogo situacija u kojima je Hristos smelo 
razobličavao populistička shvatanja i tumačenja Svetog Pisma, ubedljivo 
argumentujući svoja shvatanja, povezivanjem različitih biblijskih stihova. 
U razumevanju Pisma, koje je smatrao otkrivenjem Božje volje i istine, 
Isus se očigledno nije oslanjao na mišljenja autoriteta. Nije se rukovodio 
kredom nijedne od verskih grupacija koje su postojale u Izraelu. Osuđivao 
je jednako i licemerstvo fariseja (Biblija, Matej 23,13), i neverstvo sadu-
keja (ibid 22,23-32), ali i povučen, monaški život esena (ibid 5,15). To ga 
nije odvelo u krajnost negiranja Božjeg izbora Izraela kao naroda preko 
kojega treba da se raširi spasonosna spoznaja (Biblija, Jovan 4,22). 

Sledeći savest i dužnost, Isus je bio spreman ne samo da uđe u sukob 
sa autoritetima od kojih je mnogo toga u društvu zavisilo, već da razočara 
čak i svoje pristalice. Mnogi koji su spremni da hrabro odolevaju pritisku 
svojih neprijatelja i društvenom pritisku, olako pristaju na neprincipijelne 
zahteve svojih prijatelja i pristalica. 

Apostol i jevanđelista Jovan opisuje događaj koji pokazuje Hristov 
principijelan stav i prema onima koji su ga poštovali i podržavali. On na-
vodi slučaj kada je Isus nahranio mnoštvo ljudi sa pet hlebova ječmenih i 
dve ribe, i opisuje reakciju prisutnih i samog Isusa: „A ljudi vidjevši čudo 
koje učini Isus govorahu: ovo je zaista onaj prorok koji treba da dođe na 
svet. A kad razumije Isus da hoće da dođu da ga uhvate i da ga učine ca-
rem, otide opet u goru sam“ (Biblija, Jovan 6,15). Izjava naroda „ovo je 
zaista onaj prorok koji treba da dođe na svet“ govori o prepoznavanju Isu-
sovog mesijanstva. Peta Mojsijeva knjiga sadrži proročanstvo o Mesiji kao 
naročitom proroku koga će Bog podići u sredini Božjeg naroda: „Proroka 
ispred tebe, između braće tvoje, kao što sam ja, podignuće ti Gospod Bog 
tvoj; njega slušajte“ (Biblija, 5. Mojsijeva 18,15). Šta Isus čini na vrhuncu 
narodnog oduševljenja njime kao Mesijom, čovekom sposobnim ne samo 
da bude učitelj, već i da čini čuda u korist svog naroda? Isus raspušta narod 
i povlači se u osamu, ne dozvoljavajući mu da od njega učine ono što što 
su oni smatrali da on treba da bude, zemaljski vladar. Raspoloženje svojih 
pristalica Isus kasnije i dodatno kvari optužujući ih da ga traže iz koristo-
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ljublja. „Zaista, zaista vam kažem, ne tražite me što čudesa videste, nego 
što jedoste hleba i nasitiste se“ (Biblija, Jovan 6, 26).

Isus je bio spreman da odoli pritisku čak i najbližih saradnika. Kada su 
Jakov i Jovan, dvojica od trojice Isusovih najbližih saradnika, zatražili za 
sebe najviša mesta u Božjem carstvu za koje su verovali da će ga Isus ubr-
zo osnovati, Isus im odgovorio: „Da sednete s desne strane meni i s leve, 
ne mogu ja dati, nego kome je ugotovio otac moj“ (Biblija, Matej 20,23). 
Isusova majka je, prema tradiciji, bila čak i sestra Jakovljeve i Jovanove 
majke. Isus, pak, odlučno poručuje da protekciji i nepotizmu nema mesta u 
Božjem carstvu i da „prava zajednica mora biti zasnovana samo na vrlini“ 
(Obradović, 25). Svojim slavoljubivim rođacima i saradnicima Isus tom 
prilikom otkriva da iz povezanosti sa njim neće imati ovozemaljske kori-
sti, već će imati prilike da učestvuju u njegovim stradanjima.

Na krstu na kom je bio razapet, Isus je pokazao cenu istinske indi-
vidualnosti. Napušten i od svojih učenika, odbačen od svih, i od mnogih 
doskorašnjih pristalica, Isus je sam ispijao čašu bola koja je ujedno bila i 
„predizborno obećanje“ dato njegovim sledbenicima. 

Isusova individualnost i društvenost

Isusova individualnost nikada nije bila u suprotnosti sa društvenošću. 
Kada se u pomenutom događaju iz svog detinjstva, Isus izgubio iz vido-
kruga svojih roditelja nakon praznika Pashe, oni su ostali bezbrižni čitav 
dan, „misleći da je s društvom“ (Biblija, Luka 2,44). Njihova očekivanja 
dokazuju da je Isus kao dečak bio društven, što potvrđuje i pomenuti opis 
njegovog napretka „u milosti kod Boga i kod ljudi“ (ibid, 52). 

Isus je bio izuzetno pristupačan za sve ljude, za neugledne, prezrene, 
prostitutke i gubavce, jednako kao i za Simona fariseja i Jaira, uglednog 
starešinu sinagoge. Prihvatao je pozive na gozbe i društvena okupljanja. I 
deca su mu slobodno prilazila. 

Verski autoriteti u Izraelu u to vreme dokazivali su svoju veličinu i 
svetost nadmenom nepristupačnošću prema siromašnima, grešnicima i ne-
voljnicima, pri čemu ih je pogrešna teologija navodila da u svakom nevolj-
niku vide grešnika vrednog prezira. Ovakav stav, između ostalih, naveo ih 
je da odbace pomisao da je Isus obećani Mesija. Javna optužba fariseja i 
književnika protiv Isusa bila je: „Ovaj prima grešnike i jede s njima“ (Bi-
blija, Luka 15,2). Kasnije obraćeni farisej Simon je, kada je Hristos prihva-
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tio izraze ljubavi i zahvalnosti od jedne grešnice, rekao u sebi: „Da je on 
prorok, znao bi ko i kakva ga se žena dotiče: jer je grešnica“ (ibid, 7,39). 
Čak i siromašni radnici bili su prezreni u tadašnjem jevrejskom društvu. 
„Zemljaci našeg Gospoda pokušali su da izazovu predrasude protiv njega 
u umovima ljudi: Nije li ovo drvodelja?“ (Henry, 901).

Od ovakvog lažnog shvatanja veličine ni Hristovi učenici nisu bili 
imuni, zbog čega su više puta terali od Hrista one koji, po njihovom mi-
šljenju, nisu bili dostojni njegove pažnje, kao što su to bila deca, ili žena 
neznaboškinja hananskog porekla, ili slepac koji je uporno vikao tražeći 
Isusovu pomoć. Hristos nije smatrao decu nedostojnom njegove pažnje ili 
onima koji ga ometaju u njegovoj značajnoj misiji. Svojim učenicima je 
rekao da ne brane deci da dolaze k njemu (Biblija, Marko 10,14), a veru 
žene Hananejke nagradio je iscelivši njenu kći (Biblija, Matej, 15,22-28).

Isusova društvenost nije bila samo izraz dobre volje prema svakom, 
već i želje da se svi spasu. I u javnim govorima i u ličnim razgovorima tru-
dio se da predstavi ljudima Božji karakter u pravom svetlu, i da ih navodi 
da izgrađuju spasonosnu zajednicu s Njime. Razlog zašto je sa nekima 
bio bliži i prisniji nije se sastojao u tome što je svojevoljno favorizovao 
određene ljudi ili grupacije, već u tome što je poštovao volju i individu-
alnost drugih, ne prilazeći ljudima više nego što bi oni to hteli. Isti prin-
cip ponašanja prepoznajemo i u savetu koji je Isus dao svojim učenicima: 
„Kada vas poteraju u jednom gradu, idite u drugi“ (Biblija, Matej, 10,23). 
Takođe, smatrao je da nije ispravno iznositi dragocene bisere iz riznice 
istine onima koji to neće ceniti, već će zloupotrebiti da obeščaste Boga i 
njegove sledbednike; rekao je: „Ne dajte svetinje psima; niti mećite bisera 
svog pred svinje, da ga ne pogaze nogama svojim, i vrativši se ne rastrgnu 
vas“ (ibid, 7,6). 

Iako društven, Isus nije javno delio svoja najintimnija razmišljanja i 
osećanja. Jovan piše „Isus ne poveravaše im sebe, jer ih sve znadijaše“ 
(Biblija, Jovan 2,24). Čuvanje ličnog dostojanstva i integriteta, ali i obzir 
prema slabostima drugih, definisali su granicu njegove otvorenosti. Svo-
jim učenicima je jednom prilikom rekao: „Još vam mnogo imam kazati, ali 
ne možete nositi“ (ibid, 16,12).
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Isusova priroda

Prepoznajući ljudska ograničenja, Isus je svoja najdublja razmišljanja i 
iskušenja delio s Bogom, koga je nazivao svojim Ocem. Ipak, da Isus nikad 
nije javno pokazao žalost zbog grešnosti ljudi, njegova poruka o čistoti Bož-
jeg karaktera, Njegovoj mržnji prema grehu a ljubavi prema grešnicima, bila 
bi nepotpuna. Štaviše, da nije svojim najbližim saradnicima poverio koliko 
mu je teško kad je bio suočen sa poslednjim velikim iskušenjem u životu, da 
nije izrazio i svoju želju i potrebu za njihovom podrškom u molitvi, koja bi 
ga ojačala u njegovoj duševnoj borbi (Biblija, Marko 14,34), mogli bismo 
pomisliti da je bio satkan od drugačijeg materijala i nosio drugačiju prirodu 
od ljudske. To bi značilo i da Hristova savršena individualnost, istovremeno i 
svestrana i lišena svega negativnog što se povremeno pod taj pojam podvodi – 
osobenjaštva, hirovitosti, nastranosti, sebičnosti – predstavlja nešto običnom 
čoveku nedostupno. 

Pismo, međutim, govori o Isusu koji je „rođen od žene“ (Biblija, Galati-
ma 4,4), koji je, dakle, primio ljudsku prirodu i nasleđe. Biološki i fiziološki, 
Isus je bio u istom položaju kao i drugi ljudi. U izgradnji svoje ličnosti i od-
brani svoje individualnosti morao je proći putem iskušenja, odricanja i patnji. 
U rečima psalma 69, Isusovi učenici prepoznali su Isusovo iskustvo revno-
sti za „Božju kuću“, ispoljeno u čišćenju hrama od verskih profitera. (Jovan 
2,17) Pomenuti psalam, međutim, odiše i tugom: „Jer tebe radi podnosim rug, 
i sramota popade lice moje. Tuđin postadoh braći svojoj, i neznan sinovima 
matere svoje. Jer revnost za kuću Tvoju jede me, i ruženja onih koji Tebe ruže 
padaju na me“ (Psalam 69,8.9). Žalostan ton ovog psalma otkriva da Isus nije 
bio neosetljiv na nerazumevanje, društvenu osudu i prezir s kojim se susreću 
oni koji, odupirući se pritisku društva, služe Bogu prema svojoj savesti.

Deo poruke apostola Pavla bio je da je Božji sin „postao u obličju čove-
ka“2, štaviše, da je „Bog poslao svog sina u obličju grešnog tela“, podložnog 
istim iskušenjima kao i drugi ljudi. Izveštaj o Isusovom kušanju zapisan od 
strane jevanđelista svedoči da je Isus bio kušan u istim stvarima u kojima se 
ljudi kušaju, u istim stvarima u kojima su, prema starozavetnom izveštaju, 
prvi ljudi sagrešili, a koje apostol Jovan definiše kao „želja telesna, želja očiju 
i ponos života“ (1. Jovanova poslanica 2,16). 

2  Stih iz Filibljanima poslanice 2,7, u prevodu Vuka Karadžića sadrži reči: „i na oči 
nađe se kao čovek“, a u originalu stoji ista reč prevedena kao „obličje“ u Rimljanima 
8,3, zato je korisno, u cilju povezivanja ova dva stiha, staviti doslovno „postao u obličju 
čoveka“. 
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Teolog Karl Barth o ovome govori: „On nije bio grešan čovek. Ali 
iznutra i spolja on se nalazio u položaju grešnog čoveka… dobrovoljno 
je stupio u položaj solidarnosti i neophodne povezanosti sa našom izgu-
bljenom egzistencijom. Samo na taj način će otkrivenje Boga nama, naše 
pomirenje s Njime, jasno postati događaj koji se odvija u Njemu i kroz 
Njega…. Ova spasonosna istina ne sme biti oslabljena niti zamagljena, 
istina o tome da je priroda koju je Bog u Hristu preuzeo identična sa našom 
prirodom koju sagledavamo u svetlosti pada u greh. Da to nije tako, kako 
bi Hristos mogao biti poput nas? Šta bi nam on uopšte značio?“ (Church 
Dogmatics, 152.153).

Na kraju svoje studije o Hristovoj ljudskoj prirodi, Harry Johnson za-
ključuje: „Možemo, dakle, zaključiti, da učenje o tome da je Hristos uzeo 
na sebe ‘palu ljudsku prirodu’ daje značajan doprinos hrišćanskoj misli. To 
je hristološko učenje koje pruža izvestan uvid u način na koji je Božji Sin 
postao jedno sa onima koje je došao da spase. Značaj tog učenja, ipak, nije 
ograničen na sferu hristologije, jer tu postoje duboke soteriološke implika-
cije. Hristova pobeda nad ‘palom ljudskom prirodom’ znači da On može 
zaista biti naš predstavnik, i u meri u kojoj smo ‘u Hristu’, Njegova pobeda 
postaje naša“ (Johnson, 220.221).

Individualnost i poštovanje autoriteta

Slika o Hristu koji neustrašivo zauzima poziciju nasuprot verskim auto-
ritetima bila bi nepotpuna da jevanđelisti nisu otkrili i drugo lice Isusovog 
odnosa prema vlastima. Dok je, tamo gde je to bilo potrebno, javno ili u 
ličnom razgovoru, izražavao neslaganje sa postupcima i učenjima tadašnjih 
versko-družavnih autoriteta, Isus im nije poricao i samo pravo vršenja vlasti 
u skladu sa zakonom po kome im je to pravo povereno, a to je bila Tora. 
Gubavce koje je izlečio Isus šalje, u skladu sa uputstvom iz Pisma, svešteni-
cima koji je trebalo da posvedoče da su oni isceljeni (Biblija, Luka 17,14).

Ovaj postupak baca svetlost na motive koje su Isusa pokretali u suko-
bima sa autoritetima. Tu nije bilo bunta, niti osvetoljubivosti prema onima 
koji su potkopavali njegov autoritet i poricali njegovu misiju. Upravo njima 
Isus šalje one koji su isceljeni, jer je tako pravo. Da je Isus učinio drugači-
je i porekao pravo koje su sveštenici, kao Aronovi sinovi, po Pismu imali 
(Biblija, Druga Mojsijeva, 29,9), učinio bi istu grešku koju su oni učinili 
osporavajući njegovu božansku misiju i njegovo mesijanstvo.
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Iako se individualnost ispoljava i u neslaganju sa neprincipijelnim postu-
panjem nosilaca vlasti, istinska plemenitost, ali i istinska individualnost, nisu 
povezane sa buntom protiv autoriteta kao takvog. Da je Isus takav bunt gajio, 
on bi mu smetao da postupi principijelno u slučaju isceljenja gubavaca. Nje-
govo postupanje nije bilo uslovljeno postupanjem nosilaca vlasti, čime je On 
upravo potvrdio svoju individualnost. 

Uvredljivost, kao i druge karakterne slabosti, sprečavaju ljude da postupa-
ju vođeni principima. Da je Isus gajio uvredljivost, ne bi imao moralne snage 
da prema onima koji su mu činili nepravdu postupi ispravno, pokoravajući svo-
ju volju Božjim principima i zauzimajući do kraja pošten odnos prema autori-
tetima postavljenim od Boga. Savršenu individualnost mora pratiti i savršeni 
karakter. 

Isusov stav bio je isti kao stav apostola Pavla, „da nema vlasti da nije od 
Boga“ (Biblija, Poslanica Rimljanima, 13,1). Čuvena je i njegova izjava u vezi 
sa obavezom plaćanja poreza rimskim vlastima: „Podajte ćesarevo ćesaru, a 
Božje Bogu“ (Biblija, Marko, 12,17). Nepravedno postupanje rimskih vlasti 
prema njemu nije ga u tom shvatanju pokolebalo. Rimskom sudiji koji mu je 
sudio rekao je „ne bi imao vlasti nikakve nada mnom, kad ti ne bi bilo dano 
odozgo“ (Biblija, Jovan 19,11). Takođe, za razliku od mnogih svojih sunarod-
nika, „Isus nije prezirao one koji su poštovali rimske vlasti, čak ni one koji su 
bili u službi Rima prikupljajući porez. Zamerali su mu što se družio sa takvim 
ljudima, tzv. carinicima“ (Stepanović, 102), na koje se gledalo kao na saradnike 
okupatora. 

Jedna od vlasti za koju je Isus verovao da dolazi odozgo, bila je i roditelj-
ski autoritet. Sa gnušanjem je Isus osudio rabinske propise koji su davali prava 
deci da zanemare svoje roditelje. Nakon opisa događaja iz Njegovog ranog 
detinjstva u kojem je odbio ukor svojih roditelja, jevanđelista Luka ne ostavlja 
čitaoca u dilemi u pogledu njegovog stava prema roditeljskom autoritetu kao 
takvom. On piše: „I siđe s njima (s roditeljima) i dođe u Nazaret, i bijaše im 
poslušan“ (Biblija, Luka 2,51).

Čak i izveštaj o Isusovom razgovoru s Marijom na svadbi u Kani bio bi 
nepotpun da Jovan nije naveo da je Isus, nakon što je osporio majci pravo da 
upravlja misijom koju mu je Bog poverio, rešio da će udovoljiti njenoj želji i 
nagraditi njenu veru u Njega. To je bilo svedočanstvo o karakteru Boga kome je 
služio, koji ceni one koji pokazuje poverenje u Njega i koji je spreman da takvo 
poverenje nagradi modifikujući svoje planove, da bi nesebične molitve ljudi, 
Njegovih saradnika u delu pomaganja čovečanstvu, našle svoje ispunjenje.
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Najzad, Isusov život obeležila je neograničena odanost Bogu kao naj-
višem autoritetu. U odbrani svog čina isceljenja oduzetog na dan odmora, 
Isus kaže: „Ja ne mogu ništa činiti sam od sebe; kako čujem onako sudim, 
i sud je moj pravedan; jer ne tražim volje svoje nego volju Oca koji me je 
poslao“ (Jovan, 5,30). Na predanje Bogu Isus nije gledao kao na odricanje 
od individualnosti, a Njegova neponovljiva ličnost je i dokazala da vera i 
predanje Tvorcu zapravo predstavljaju štit za čoveka, koji bez Božje sile 
ne bi mogao da ispuni svoju jedinstvenu životnu misiju. 

Zaključak

Isusova individualnost bila je povezana sa plemenitom nezavisnošću 
od mišljenja i očekivanja drugih ljudi, nezavisno od njihovog položaja u 
društvu ili pak prijateljskih veza s Njime. Ta individualnost bila je liše-
na sebičnosti, samovolje i bunta. Ona nije bila ispoljavanje nepobeđenih 
nastranosti ili ćudljivosti, već stavova oblikovanih dubokim ličnim raz-
mišljanjima i prepoznavanjem ličnog poziva i dužnosti. Ona nije bila po-
vezana sa borbom za lična prava, već za Božje neotuđivo pravo na čoveko-
vu službu.

Spoj Isusove individualnosti sa društvenošću, požrtvovnošću, pošto-
vanjem drugih i poštovanjem autoriteta kao takvih, nepristrasnošću u pro-
suđivanju i prijatelja i neprijatelja, pravičnošću i ljubavlju, čine Isusovu 
ličnost prototipom, kako istinske individualnosti, tako i istinske plemeni-
tosti. Putokaz ka tom uzoru su borbe, patnja i samodricanje kroz koje je 
Isus kao čovek prošao. 
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INDIVIDUALITY OF JESUS CHRIST

Summary

The paper deals with the characteristics of the person of Jesus Christ, de-
scribed in the Bible, which can be related to the concept of individuality, as well 
as with the specifics of Jesus’ individuality and its distinction from a differently 
understood individuality. This distinction is seen through Jesus’ relationship to 
people, social and family authorities, friends, society and the collective in gen-
eral; the paper also analyses how this relationship is harmonized with His indi-
viduality.
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BRANISLAV KOVAČEVIĆ1

BUDINA IDEJA DOBROG ŽIVOTA ZA SVE

Rezime

Suprotno uobičajenoj slici budizma kao duhovnog puta kojim se nadilazi 
ovaj svet, ovaj rad pokušava da ukaže na činjenicu, koja postaje očigledna ako 
pažljivo i temeljno čitamo Budine govore. Naime, oni sadrže pravu riznicu sasvim 
praktičnih ideja i saveta vezanih za odnos pojedinca i društva koje ga okružuje. 
Ti govori jasno odslikavaju Budinu živu interakciju ne samo sa svojim zaređenim 
učenicima, već sa najširim krugom laika, čije je brige svakodnevice pokušao i 
često uspevao da odagna svojim do kraja promišljenim i praktičnim savetima, ali 
i da ih odatle povede ka višim, duhovnim dimenzijama njihovih života.

Tokom dva i po milenijuma postojanja budizma kao religije, Budine ideje 
bile su razmatrane, obogaćivane i proveravane u praksi. Otuda u drugom delu 
rada dajemo jedan primer takve plodonosne primene i transformacije drevnih 
Budinih ideja unutar savremenog društva. Tako smo razmotrili učenje nedavno 
preminulog vijetnamskog zen monaha i pisca Thich Nhat Hanha, jednog od naj-
većih savremenih budističkih učitelja i začetnika pravca socijalno angažovanog 
budizma, koji svoje plodonosne izdanke ima kako u Aziji, tako i na Zapadu, oličen 
u nizu istaknutih pojedinaca i organizacija.

Ključne reči: pojedinac, zajednica, Buda, Thich Nhat Hanh, angažovani bu-
dizam.

Pred sam kraj života, Buda je svom ličnom pratiocu Ānandi dao po-
slednju, danas čuvenu i često citiranu poruku: „Budi sam sebi ostrvo, 
Ānanda, budi sam sebi utočište!“ Ona je ukazivala na činjenicu da osloba-
đanje od patnje, kao glavni cilj budističkog puta, jeste zadatak koji jedino 
mi sami možemo da obavimo, oslanjajući se na sopstveni napor i proniclji-
vost. Naravno, mnogi mogu da nam pomognu na tom putu, ali niko drugi 
ne može da ga pređe umesto nas. Međutim, nisu bili retki oni koji su taj 
savet, koji je nastavio da rezonira kroz vekove sve do naših dana, pogrešno 

1 Theravada budistička zajednica u Srbiji, Novi Sad, ja_sam_branko@yahoo.com
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razumeli kao poziv na mentalno i fizičko izolovanje od sveta, beg u osamu 
pustinje ili džungle i prekidanje svih kontakata sa spoljašnjim svetom. 

Ako se još za trenutak zadržimo na Budinoj metafori ljudskih bića 
kao ostrva, videćemo da je važno razumeti u kojoj meri način na koji gle-
damo određuje i ograničava to šta i kako vidimo. Tako je, recimo, grupu 
ostrva moguće posmatrati iz više perspektiva. Jedna je sasvim uska, gde 
ona predstavljaju tačke u sred pučine, izolovane jedna od druge i od glav-
nog kopna. Ali ako malo proširimo svoj način gledanja, videćemo da veza 
među njima i te kako postoji, jer u dubinama mora sva ona jesu međusob-
no povezana i zapravo čine jedan zajednički, jedinstveni reljef. Isto je sa 
individuama, koje su upravo to – individue, svaka specifična na svoj način, 
ali ipak na mnogostruke načine povezane međusobno, kao i sa širom za-
jednicom u kojoj žive. 

Naravno, za okrepljujuću praksu pročišćavanja srca i uma periodi osa-
mljivanja jesu veoma važni, jer nam dopuštaju da se fokusiramo na ono 
što je zaista bitno, oslobođeni ometanja kakva predstavljaju mnogobrojne 
obaveze svakodnevnog života i socijalne interakcije. Ali savetujući Ānan-
du, Buda nije mislio na prekid fizičkih, već onih unutrašnjih, emocionalnih 
vezanosti. Da je to tako, govori nam već samo ustrojstvo monaške zajedni-
ce kakvu je uspostavio, a koja je upravo to, zajednica, saṁgha, živi orga-
nizam, a ne skup izolovanih pojedinaca. U skladu sa tim, ta zajednica svoj 
život manifestuje kroz niz kolektivnih činova i praksi, kao što su zaređe-
nje, recitovanje monaških pravila (patimokkha) svake dve nedelje, grupno 
recitovanje delova kanona u posebnim prilikama, svakodnevna zajednička 
meditacija, zajedničko obedovanje itd.

Sem toga, saṁgha je ustrojena tako da je egzistencijalno vezana za 
laičku zajednicu. Budističkim monasima je zabranjeno da obrađuju ze-
mlju i na taj način sami za sebe obezbeđuju hranu. Dakle, oni su potpuno 
zavisni od hrane koju će im darovati budistički vernici. Razlog za ovo je 
vrlo jednostavan: Buda je vrlo dobro znao da će takva zavisnost na najbolji 
način osigurati nastojanje svakog monaha da bude dostojan takvih darova. 
Niko ne želi da hrani monaha koji krši pravila, pre svega ona etička, jer 
karmičke zasluge koje stičemo poklanjajući hranu i druge darove mona-
sima, isticao je Buda, direktno su srazmerne etičkoj čistoti onoga ko te 
darove prima. Tako manastiri u kojima su obitavali Buda i njegovi učenici 
nisu podizani na vrhovima planina i drugim teško pristupačnim mestima, 
već na obodu velikih gradova kao što su bili Sāvatthī, Rāđagaha, Vesālī ili 
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Kosambī. Čak i danas ima monaha i monahinja theravada tradicije u Mjan-
maru (Burmi), Tajlandu ili Šri Lanki koji ujutru odlaze u ono što mi na 
Zapadu zovemo prošenje hrane, ali iz budističke perspektive predstavlja 
pre „razmenu darova“, materijalnih i karmičkih. Iako funkcionišu na osno-
vu strogih monaških pravila, pogrešno je budističke manastire jugoistočne 
Azije zamišljati poput manastira na Zapadu, opasane visokim zidovima, 
a monahe odvojene od svojih braća i sestara u svetovnom svetu. Reč je o 
potpuno otvorenim mestima, koja su često glavna institucija u selu, ono 
što bismo mogli nazvati nekadašnjim „domovima kulture“, mesta na koja 
se redovno dolazi da bi se čula mudra reč ili donela odluka važna za čitavu 
zajednicu.

I ako je povezanost budističkih monaha sa društvom oko njih neop-
hodna, ugrađena u same temelje saṁghe, to još više važi za budističke 
laike. Naime, iako je svaki pojedinac, ne samo po budističkom shvatanju, 
jedinstven fenomen, on ne može egzistirati sam. Jedan od naziva kojim 
Buda označava nezaređenog sledbenika, kulaputta, „potomak klana ili fa-
milije“ ukazuje na tu činjenicu. On je u isto vreme deo jedne šire zajednice. 

Dalje, Budine poglede na odnose društva i pojedinca, baš kao i ostale 
delove njegovog učenja uostalom, karakteriše pre svega jedan dosledno 
primenjivan stav pragmatičnosti, sposobnost da sasvim praktična, svakod-
nevna pitanja sagleda sa neobično dubokim uvidom i direktnošću. Iako je 
za sebe i svoje zaređene učenike usvojio način života samaṇe, askete koji 
stoji izvan svih socijalnih institucija, on je ipak sa te distance pogledao 
unazad, na mesto odakle dolazi, na institucije svoga vremena i sugerisao 
određene ideale i odnose koji bez sumnje unapređuju psihološku, duhovnu 
i fizičku dobrobit svakog pojedinca još uvek uronjenog u poslove ovoga 
sveta. Pri tome je bio dosledan staroj indijskoj ideji da ključ održavanja 
zdravlja jednog društva leži u tome da svaki njegov član ispunjava svoje 
socijalnim statusom određene dužnosti prema drugim članovima. To ta-
kvom društvu donosi pre svega predvidivost, a onda i stabilnost. Tako je 
sam društveni poredak video kao gusto isprepletenu mrežu međuljudskih 
odnosa, koja svakom članu zajednice nameće određene obaveze prema 
onima koji su na drugom polu svakog od tih odnosa.
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Saveti Sigali

 U svom čuvenom govoru mladom brahmanu Sigali,2 Buda na zani-
mljiv način slika društvo kao sačinjeno od šest parova odnosa: roditelja 
i dece, muža i žene, prijatelja međusobno, poslodavca i radnika, učitelja 
i učenika, duhovnika i laika. Za svaku od tih veza Buda predlaže pet (u 
jednom slučaju šest) osnovnih dužnosti koje bi svako trebalo da ispunjava 
prema drugoj strani. Tako on svakog pojedinca vidi kao osobu koja stoji 
na tački gde se ukrštaju ovih „šest strana sveta“. Kao deo društva, ta osoba 
je obavezna da se okrene prema svakoj od njih i ispuni ono što se od nje 
očekuje, kako bi s pravom mogla isto to očekivati od druge strane. 

Buda je porodicu smatrao osnovnom polugom socijalne integracije i 
adaptacije. Pogotovo je blizak, ljubavlju ispunjen odnos između roditelja 
i dece video kao važan preduslov za negovanje vrline i osećaja ljudske 
odgovornosti, tako važnih za izgradnju harmoničnog socijalnog poretka. 
Unutar porodice, ove vrednosti se prenose sa jedne na drugu generaciju, te 
se otuda kvalitet življenja u jednoj zajednici u velikoj meri zasniva na od-
nosu roditelja i dece koji karakterišu ljubav i poštovanje. Iz takvog odnosa 
se prirodno razvija duboki osećaj zahvalnosti dece za ono što su roditelji 
učinili za njih. O njemu Buda ovako kaže:

Monasi, dve su osobe za koje kažem da im se nije lako odužiti. 
Koje dve? Majka i otac. Čak i kada bi neko nosio majku na jednom 
ramenu i nosio oca na drugom ramenu, pa tako poživeo stotinu godina, 
dočekao starost od stotinu godina; i ako bi ih pri tome mazao mele-
mima, masirao, kupao, trljao i ruke i noge, a oni pri tom čak na istom 
mestu mokrili i vršili veliku nuždu - čak ni to ne bi bilo dovoljno da 
se odužite svojim roditeljima... A zašto? Roditelji toliko toga čine za 
svoju decu: podižu ih, hrane i vode kroz ovaj svet. 

Ali onda dodaje i ovo:

Ali kada nečijim roditeljima manjka vere, a on ih ohrabruje, bodri 
i učvršćuje u veri; kada su nečiji roditelji nemoralni, a on ih ohrabru-
je, bodri i učvršćuje u vrlini; kada su nečiji roditelji tvrdice, a on ih 

2  Sigālovāda sutta, DN 31, prev. Branislav Kovačević. https://srednjiput.rs/pali-kanon/
sutta-pitaka/digha-nikaya/dn-31-sigalovada-sutta/
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ohrabruje, bodri i učvršćuje u velikodušnosti; kada su nečiji roditelji 
nepromišjeni, a on ih ohrabruje, bodri i učvršćuje u mudrosti - takav 
je, monasi, dovoljno učinio za svoje roditelje, odužio im se, i više nego 
odužio za to što su učinili za njega.3 

Kada imamo na umu ove ideje, ne možemo a da se ne osvrnemo na 
stanje u savremenim društvima, gde problem usamljenosti, bespomoćnosti 
i patnje starih osoba koje su izgubile vezu sa svojom decom postaje sve 
veći. Otuda bi bilo dobro da svako od nas zastane za trenutak i zapita se: U 
kojoj meri ispunjavam obaveze prema svojim roditeljima? Kakav primer 
takvim odnosom dajem svojoj deci, koja će za deceniju-dve biti tu gde sam 
ja sada, a ja biti u poziciji mojih roditelja danas?

U skladu sa starom indijskom simbolikom vezanom za četiri strane 
sveta, plus zenit i nadir, Buda u Savetima Sigali odnos roditelja i dece 
označava kao istok. Mesto na kojem se rađa sunce je simbolički isto kao i 
mesto na kojem se rađa život, a to su roditelji. A onda svom sagovorniku 
daje sledeći savet:

Na pet načina, mladi domaćine, dete treba da se stara o svojim rodi-
teljima kao o istoku: pošto su oni mene othranili, i ja ću njih izdržava-
ti; preuzeću njihove obaveze; nastaviću porodičnu tradiciju; načiniću 
sebe dostojnim svoga nasleđa; sem toga, udeliću nevoljnima u čast 
svojih predaka.4 Na pet načina, mladi domaćine, roditelji o kojima se 
njihovo dete tako stara kao o istoku iskazuju svoju ljubav: odgovaraju 
ga od zla, ohrabruju ga da čini dobro, obrazuju ga za neku profesiju, 
pripremaju ga za prikladan brak, u pravom trenutku prepuštaju mu 
svoj imetak. Na ovih pet načina, mladi domaćine, dete se stara o svo-
jim roditeljima kao o istoku, a roditelji iskazuju svoju ljubav prema 
njemu. Tako oni pokrivaju istok i on je bezbedan i osiguran. 

3  Anguttara nikāya 2:34, prev. Branislav Kovačević. https://srednjiput.rs/pali-kanon/
sutta-pitaka/anguttara-nikaya/an-ii-33-42-samacitta-vaggo/

4  Ovo je važan običaj gotovo svih arhajskih naroda da se nikad ne zaboravljaju preminuli 
preci. Tako se ova tradicija još uvek verno poštuje među budistima na Šri Lanki, koji 
donose ceremonijalne ponude monasima u manastiru osmog dana posle pogreba, posle tri 
meseca i na svaku godišnjicu smrti svojih roditelja. Zasluge za ova svoja dobra dela posle 
ceremonije potomci usmeravaju za dobrobit preminulih, koji su se preporodili u nekom 
drugom svetu. Sem toga, posle svakog dobrog dela (puñña-kamma) predani budista neće 
propustiti da pomisli na svoje roditelje i dobrobit proizašlu iz učinjenoga posveti njima. 
To je još jedan primer odanosti i zahvalnosti prema roditeljima kakvu je savetovao Buda. 
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Kada su u pitanju obaveze supružnika, Buda muževljeve obaveze pre-
ma ženi ovako vidi: muž je poštuje, ne omalovažava je, veran joj je, pre-
pušta joj vođenje domaćinstva i s vremena na vreme je obraduje nekim 
poklonom, uključujući i nakit. Sa druge strane, obaveza žene prema mužu 
je da savesno obavlja svoje kućne poslove, gostoprimljiva je prema onima 
koji dolaze u kuću, verna je, čuva porodični imetak, ne rasipa ga, vešta je 
i energična u upravljanju domaćinstvom. Imajući u vidu ovakve principe, 
nije čudo da se ljubav između muža i žene naziva sadāra brahmaćariya, 
sveti supružnički život, i da se jedna takva veza posmatra skoro kao kolek-
tivni religijski čin.

Imetak ispravno stečen

Buda je slično većini drugih velikih religijskih učitelja etiku, moral, 
stavio u središte svoga učenja i označio osnovom svakog drugog napretka 
u čovekovom životu. Potpuno svestan da saobraziti svoj život, naročito 
van monaške zajednice, tim pravilima nije nimalo lako za nekoga ko svo-
jim radom treba da prehrani i sebe i svoju porodicu, davao je vrlo ekspli-
citne savete koji su to ispravni načini zarađivanja za život. Tako kaže da je 
domaćina koji sam stiče svoj imetak moguće hvaliti ako ispunjava četiri 
kriterijuma:

Prvi razlog za pohvalu je da do imetka dolazi na ispravan način, bez 
prevare i nasilja. Drugi da onim što ima sebe i članove svoje porodice čini 
srećnim i zadovoljnim. Treći razlog je da jedan deo svog imetka iskoristi 
da učini dobra dela, pomogne onima u nevolji. Četvrti je da za taj imetak 
nije vezan, nije njime opsednut i zaslepljen, vidi opasnost u gramzivosti i 
razume gde je iz svega toga izlaz. Na taj način, prirodna potreba da stiče-
mo i tako osiguramo sebi sigurnost ne postaje rušilačka energija, koja nas 
gura u rat svih protiv svih, već upravo suprotno, još jedan faktor socijalne 
harmonije i stabilnosti.

Kao što vidimo, nije bitno samo to kako stičemo svoj imetak, već je 
podjednako važno i na koji način ga koristimo. Opasnost o kojoj Buda 
govori je činjenica da vrlo lako postajemo opijeni onim što posedujemo. 
U izvesnom smislu, ono poseduje nas, umesto obrnuto, i u nama budi one 
loše, umesto najboljih osobina. Često počinjemo na sebe da gledamo kao 
na osobu višu u odnosu na one koji imaju manje. Zato nam je neophodna 
mudrost, da ne bismo upali u tu klopku. 
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Isto tako je zanimljivo Budino eksplicitno nabrajanje zanimanja ko-
jima se ne bi trebalo baviti, zato što idu nasuprot osnovnom principu ne 
samo njegovog učenja, već i harmoničnih odnosa u jednoj zajednici, a to 
je nepovređivanje, nenasilje. Tako, govoreći o ispravnom zarađivanju za 
život (sammā āđīva), kao delu sistema oplemenjivanja uma i srca koji je 
nazvao plemeniti osmostruki put, on kaže:

Monasi, pet je poslova kojima moj nezaređeni sledbenik ne bi tre-
balo da se bavi. Kojih pet? Trgovina oružjem, trgovina živim bićima, 
trgovina mesom, trgovina alkoholom i trgovina otrovima.5

Kao što se lako može videti, i ovde je nit koja povezuje ideja nepovre-
đivanja, ni sebe, ni drugih. Dakle, Buda je razumevao da život svakog od 
nas ima i svoju ekonomsku dimenziju, neophodnost da na ispravan način 
zarađujemo za sebe i svoju porodicu. Ali je takođe shvatao da ta dimenzija 
može biti i deo individualne prakse negovanja vrline i na taj način dopri-
nositi, a ne remetiti stabilnost jednog društva. Svako od nas veći deo dana 
provede na poslu i zato je veoma važno da procenimo na koji način taj 
posao utiče na naš um i srce. Na koji način tome što radimo možemo dati 
smisao, umesto da se borimo sa rutinom i monotonijom koja nas uništava? 
Kako naša profesija može biti podrška, a ne prepreka duhovnom razvoju 
– mesto na kojem se naša svesnost i dobrota bića produbljuju, a ne venu i 
uništavaju?

Bitka u kojoj je teško pobediti

I u svim ostalim slučajevima socijalnih veza koje Buda opisuje, osnov-
ni princip je uzajamno poštovanje, tako da pojedinac šta god da radi mora 
biti svestan posledica koje to ima za njegovo neposredno, kao i šire okru-
ženje. Naravno, to nije uvek lako, pogotovo kada naše egoističke težnje 
i porivi narastu u tolikoj meri da nam potpuno iskrive percepciju ili nas 
učine slepim za bilo kakvo dublje promišljanje. Pri tome, treba da budemo 
vođeni principom uzajamne podrške, a ne sukobljavanja iz sebičnih razlo-
ga, jasno shvatajući da sukob koji izvire iz egoizma donosi štetu obema 
stranama. Sreća, ističe Buda, nikada ne može nastati na osnovu sebičnosti. 

5 Vaniđđa sutta, AN 5:177, prev. Branislav Kovačević. https://srednjiput.rs/pali-kanon/
sutta-pitaka/anguttara-nikaya/an-v-175-candala-sutta/#s177
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Onaj ko ljutitom čoveku uzvraća ljutnjom,
na taj način stvari pogoršava i za sebe.
A ko ljutitom čoveku ne uzvraća ljutnjom,
pobednik je u bici u kojoj se teško pobeđuje.

Takav postupa za dobrobit obojice –
sopstvenu, kao i onoga drugoga –
jer kada vidi da suparnik mu je srdit,
sa svesnošću održava mir u sebi.

Kada tako izlečenje postigne za obojicu –
sopstvenu, kao i onoga drugoga –
oni koji ga zbog toga budalom smatraju
zaista ništa o Dhammi ne znaju.6

Jednu od velikih prepreka socijalnoj harmoniji Buda je video u besu i 
ogorčenju. Bes jeste koren iz kojeg izrasta neprijateljstvo, a ono onda sledi 
sopstvenu, sasvim iracionalnu putanju. Otuda ne čudi da je Buda u procesu 
ličnog treninga uma posebnu pažnju obratio na uočavanje i neutralisanje 
besa. Zahvaljujući svom dubokom psihološkom uvidu, jasno je prepoznao 
i onda opisao uzroke nastanka besa, poteškoće i probleme koje on sobom 
donosi, ukoliko mu podlegnemo, kao i niz praktičnih protivotrova na koje 
se možemo osloniti. Glavni lek za bes jeste strpljenje, koje je Buda ispolja-
vao i u najtežim situacijama, otelovljujući tako ideal kojem svako od nje-
govih sledbenika pojedinačno treba da teži: „Onaj ko zauzdava nadolazeći 
bes k’o kočiju kad prebrzo krene, toga ja kočijašem zovem. Ostali samo 
uzde pridržavaju“.7 „Mirom bes pobedi, loše dobrim pobedi, tvrdičluk da-
rovima pobedi i lažova rečju istine“.8

Angažovani budizam

Kada govorimo o socijalnim idejama koje je iznedrio rani budizam, 
zanimljivo je osvrnuti se na načine na koje se te ideje manifestuju u naše 

6  Akkosa sutta, SN 7:2, prev. Branislav Kovačević. https://srednjiput.rs/pali-kanon/
sutta-pitaka/samyutta-nikaya/sn-vii-1-dhanandani-sutta/#s2

7  Dhammapada – Reči mudrosti, prev. Branislav Kovačević. Theravada budističko 
društvo „Srednji put“, Novi Sad, str. 153.

8  Isto, str. 153.
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vreme. Tu, između ostalog, dolazimo do jednog zanimljivog fenomena 
koji je nazvan socijalno angažovani budizam. Reč je o relativno novom 
budističkom pokretu, koji naglašava ulogu društvenog aktivizma i nena-
silnog delovanja, kao dela našeg individualnog duhovnog rasta. Javio se 
sredinom prošlog veka, kada nastaje niz organizacija, kako u Aziji, tako 
i na Zapadu, koje promovišu socijalnu ideju „dobrog života za sve“, a 
kao alatke u njenom ostvarivanju koriste tradicionalne budističke prakse 
odustajanja od povređivanja živih bića, krađe i laganja, zatim negovanje 
blagosti i saosećanja, kao i razumevanje međusobne zavisnosti kao osno-
ve delovanja u ovome svetu, pogotovo u zajednici kojoj pripadamo. Sve 
to ima za cilj zaštitu ljudskih i svih drugih bića od patnje i povređivanja. 
Tako smo bili svedoci do tada nepoznatih, formiranja širokih oblika or-
ganizovanja, kakve su recimo Međunarodna mreža angažovanih budista 
(International Network of Engaged Buddhists) ili Budistička zajednica za 
mir (Buddhist Peace Fellowship).

Ovi principi poslužili su kao vodič u delovanju niza budističkih lidera 
i zajednica na različitim poljima, počev od antiratnog aktivizma, promo-
cije ljudskih prava, pomoći žrtvama socijalnog ugnjetavanja i ekonomske 
nejednakosti, pa sve do rada sa zatvorskom populacijom i ekološkog akti-
vizma. Veliki napori na ovom polju nisu ostali nezapaženi, pa su tako dva 
istaknuta promotera angažovanog budizma dobitnici Nobelove nagrade za 
mir. Dalaj lama, duhovni i politički vođa Tibetanaca, tu je nagradu primio 
1989, a Aung San Suu Kyi, harizmatična liderka opozicije vojnom režimu 
u Mjanmaru, dobila ju je 1991. godine.

Međutim, za ovu priliku i kao ilustraciju ovakvog trenda unutar budiz-
ma, opisaćemo ukratko glavne elemente aktivizma čuvenog vijetnamskog 
monaha i pisca Thich Nhat Hanha (1926-2022), koji je prvi upotrebio ter-
min socijalno angažovani budizam 60-tih godina XX veka, u vreme kada 
se angažovao na okončanju tragičnog rata u Vijetnamu. Zbog tih aktiv-
nosti mu, posle kraćeg boravka u SAD, gde je promovisao mirno rešenje 
konflikta, nije odobren povratak u domovinu, te je naredne četiri decenije 
proveo u egzilu. Na jugu Francuske osniva monašku zajednicu Šljivino 
selo i iz te baze narednih godina neumorno putuje po svetu, prenoseći svo-
ju poruku o potrebi razvijanja svesnosti, svesnog pridržavanja pet pravila 
vrline za budističke laike i praktikovanja angažovanog budizma. 

Ključni Nhat Hanhov pojam, koji je rano prihvatio i nastavio da ga 
promoviše čitav svoj život, jeste ideja „biti mir“, postati to za šta se zala-
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žemo i tako ga manifestovati na najvidljiviji i najsugestivniji mogući na-
čin. Tako on piše: „Angažovani budizam ne znači samo koristiti budistič-
ke ideje u rešavanju socijalnih i političkih problema, protestvovati protiv 
bombardovanja i nepravde u društvu. Pre svega, moramo budizam uneti 
u svoj svakodnevni život“.9 To znači da moramo početi da praktikujemo 
budizam, prvo na jastučetu za meditaciju, a potom kroz ostale situacije u 
koje nas dovede naša svakodnevica i na kraju u društvu šire. „Ako znate 
kako da budizam primenite u vreme dok jedete, radite i spavate, tada će 
on prožeti čitav vaš život. A to će imati ogroman uticaj i na šira, socijalna 
pitanja“.10 Ovde je ideja da za sve što činimo osnova jeste čitava osoba, 
ne konkretno čovekov um, kako se to često ističe u tumačenjima Budi-
nog učenja, već čitav način njenog postojanja. Za Nhat Hanha, iz osnove 
tog postojanja izviru svi postupci jedne osobe, kako oni vođeni svesnom 
namerom, tako i oni nesvesni, vođeni impulsima. Otuda je najvažnije da 
sami dostignemo stanje smirenja ili unutrašnjeg mira: „Ako niste u stanju 
da osetite saosećanje prema samome sebi, neće biti u stanju ni da istinski 
saosećate sa drugima“.11 

Potom lagano taj mir počinje da prožima našu interakciju sa drugima 
i na taj način lagano transformiše same te odnose. Veliki deo naše prakse 
da postanemo mir zasniva se na budističkim vežbama koje Nhat Hanh vi-
soko ceni, naročito vežba svesnosti, prisutnosti u sadašnjem trenutku, koji 
je jedini stvarni trenutak našeg života. To vežbanje moguće je na različite 
načine: svesnost sopstvenog daha, svesnost svakog koraka, svesnost čul-
nih senzacija, svesnost dok jedemo ili se oblačimo itd. Međutim, on ističe 
i neke dodatne faktore. Jedan od njih jeste osećaj sreće – svakodnevna 
sreća: „Buda govori da je svesnost izvor sreće i radosti... Uvid koji stiče-
mo kroz meditaciju svesnosti može nas osloboditi straha, strepnje i besa, 
dopuštajući nam da budemo istinski srećni“.12 Naša sposobnost da drugi-
ma donesemo sreću zavisi od toga da li je sami posedujemo. Nemoguće 
je deliti ono što nemamo. „Ako sami nismo srećni, ako sami nismo mirni, 
ne možemo deliti mir i sreću sa drugima, čak ni sa onima koje volimo“.13 

9 Thich Nhat Hanh, Being Peace, prir. Arnold Kotler (Berkeley, CA: Parallax Press, 
1987), str. 53.

10  Nhat Hanh, Being Peace, str. 54.
11  Nhat Hanh, Being Peace, str. 40.
12  Thich Nhat Hanh, Happiness: Essential Mindfulness Practices (Berkeley, CA: 

Parallax Press, 2009), str. X.
13  Nhat Hanh, Being Peace, str. 3.
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Moramo se pobrinuti prvo za sebe, da bismo bili u stanju da se pobrinemo 
za druge, da nešto dobro uradimo za društvo u celini.

Dalje, pojam koji Nhat Hanh naziva „među-bivanje“ (interbeing) klju-
čan je za njegovo razumevanje ličnog i socijalnog razvoja i promene. Otu-
da pronalaženje sopstvenog mira nikada nije cilj sam po sebi, jer svi mi 
živimo u zajednici i kroz interakcije sa drugima. Cilj je „među-bivanje“, 
koje povezuje pojedinca i društvo, kao dva entiteta koji konstruišu i de-
terminišu jedno drugo. I zato lečiti i negovati jedno znači lečiti i negovati 
i ono drugo. Njima se priključuje i svet prirode, čineći trijadu koja je, uz 
pojam među-bivanja, ključna za Nhat Hanhovu kritiku savremenog shva-
tanja ekonomije i njezine modifikacije u pravcu harmonizacije, a ne anta-
gonizovanja. Dok dominantna ekonomska teorija gleda na individuu kao 
na izolovano biće koje nastoji da maksimizuje ličnu korist, ne obazirući 
se na druge, gledište među-bivanja u prvi plan stavlja povezanost interesa 
individue sa interesima kako drugih, tako i sveta prirode. Preovlađujući 
ekonomski model slobodnog aktera koji maksimizuje sopstvenu korist i 
sa time paralelan pojam korporacija koji maksimizuju svoju dobit, previđa 
negativne efekte na druge postupaka koje čine pojedinac ili korporacija, 
jer se ti efekti vide kao nešto spolja, izvan ekonomskog sistema, i manje 
važno. Sve to vodi do ekonomske teorije koja ni na koji način ne meri, niti 
čak prepoznaje, „cenu“ po društvo i svet prirode takvih stvari kao što su 
zagađenje okoline, klimatske promene, ugrožavanje zdravlja ljudi i mno-
go drugog. Umesto toga, Nhat Hanh predlaže „ekonomiju među-bivanja“, 
koja prepoznaje fundamentalnu važnost i vrednost ili održavanja integrite-
ta ili, još bolje, unapređivanja integriteta svakog sistema. Svaki ekonomski 
čin se tako meri/vrednuje u odnosu na to kakav uticaj on ima na integritet 
ekosistema, integritet socijalne pravde, integritet psihološkog i fizičkog 
zdravlja pojedinca itd. 

Ovakav pristup nas zapravo usmerava ka onoj vrsti ekonomske teorije 
koja ima smisla ako je zasnovana na među-bivanju i pri donošenju odluka 
uzima u obzir znatno širi skup elemenata. Važno je ovde zapaziti da Nhat 
Hanh nije protiv svakog biznisa i stvaranja profita. Međutim, ono što on 
želi je da vidi socijalno i ekološki svesniji, saosećajniji biznis, ono što i 
kod nas danas počinje da se uočava kao potreba barem velikih kompanija 
da ističu svoju društvenu odgovornost. 
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Nije neophodno da se otarasimo profita. Saosećanje može doneti 
finansijski... uspeh. Verujem da je dobar biznis jednostavno to da u 
svoja razmatranja uključimo sve načine na koje utičemo jedni na dru-
ge i na ovu našu planetu. Biznis koji inteligentno kombinuje pravljenje 
profita i brigu za ovaj svet ima srećnije uposlene i zadovoljnije mušte-
rije, a u isto vreme donosi više novca.14

Na kraju, možemo se zapitati šta uraditi sa jednim od najvećih proble-
ma današnjeg društva: neravnomernom distribucijom društvenog bogat-
stva, gde bogati postaju sve bogatiji, a siromašni sve siromašniji? Jedno od 
pravila etičkog življenja koje je Nhat Hanh promovisao glasi: „Ne gomilaj 
bogatstvo dok milioni ostaju gladni... Živi jednostavno i deli svoje vreme, 
energiju i materijalne resurse sa onima kojima je to potrebno“. Slično nizu 
drugih socijalnih mislilaca budističke provenijencije, i Nhat Hanh vođen 
saosećanjem veruje da osnovne ekonomske potrebe svake osobe treba da 
budu zadovoljene, kao i da je nemoralno da grupa odabranih gomila ogro-
mna bogatstva, dok veliki broj drugih nema dovoljno ni za život. Otuda 
on zagovara distributivnu pravdu, sve dok u društvu postoji siromaštvo, a 
njena glavna poluga jeste jednostavnost življenja i potreba, obuzdavanje 
tog snažnog impulsa u svakom čoveku da se ima još i još i još... To obuz-
davanje je ujedno glavni sastojak sposobnosti svake individue da sama 
postane mir, koji toliko priželjkuje, kao i da pronalazi načine da pomogne 
onima u nevolji.

Sve počinje od nas samih

Budizam, dakle, ličnu transformaciju vidi kao ključ svake istinske 
transformacije društva. Društvo u kojem dominiraju mir i harmonija ne 
može biti nametnuto odgore, nekakvim zakonima ili dekretima koje bi do-
neo bilo kakav moćni autoritet. Ono može nastati samo u onoj meri u kojoj 
su ljudi u stanju da pročiste svoje umove od egoističnih tendencija i pri-
hvate nedestruktivne standarde ponašanja, upravo zato što shvataju da je to 
u njihovom najboljem interesu. Otuda, zadatak unapređivanja socijalnog 
sklada mora započeti ličnom transformacijom. A ona se odvija kroz proces 
vežbanja, koji obuhvata kako vidljivo ispoljavanje ispravnog ponašanja, 
tako i rad na unutrašnjem pročišćenju. Sledeći tradicionalnu budističku 

14  Thich Nhat Hanh, The Art of Power (New York: HarperCollins, 2007), str. 4.
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shemu, put te transformacije čine tri faze: velikodušnost, etička samodis-
ciplina i razvijanje uma kroz vežbe meditacije. Svakoj od njih Buda je u 
svojim govorima posvetio veliku pažnju, razrađujući do detalja načine na 
koji one individualno, ali i u međusobnoj sinergiji, doprinose harmonič-
nom odnosu među pojedincima, ali i onom između pojedinaca i društva 
kojem pripadaju.
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BRANISLAV KOVAČEVIĆ15

BUDDHA’S IDEA OF A GOOD LIFE FOR ALL

Summary

Contrary to the usual image of Buddhism as a spiritual path that transcends 
this world, this paper tries to point out the fact, which becomes obvious if we 
read Buddha’s speeches carefully and thoroughly, that they contain a treasure 
trove of very practical ideas and advice on individual relations in society… These 
speeches clearly reflect the Buddha’s living interaction not only with his ordained 
disciples, but with the widest circle of lay people, whose daily worries he tried 
and often managed to dispel with his thoughtful and practical advice, but also to 
lead them to higher, spiritual dimensions of their life. 

During the two and a half millennia of Buddhism as a religion, the Buddha’s 
ideas were considered, enriched and tested in practice. Hence, in the second 
part of the paper, we give an example of such a fruitful application and transfor-
mation of ancient Buddha ideas within modern society. Thus, we considered the 
teachings of the recently deceased Vietnamese Zen monk and writer Thich Nhat 
Hanh, one of the greatest modern Buddhist teachers and the originator of social-
ly engaged Buddhism, which has its fruitful offshoots in both Asia and the West, 
embodies in a number of prominent individuals and organizations. 

Keywords: individual, community, Buddha, Thich Nhat Hanh, engaged Buddhism.

15  Theravada Buddhist Community in Serbia, Novi Sad, ja_sam_branko@yahoo.com
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INDIVIDUALNOST - RAZVIJANJE ILI
UNIŠTAVANJE OD STRANE CRKAVA,

VERSKIH ZAJEDNICA I DRŽAVE

Rezime

Rad se bavi individualnošću i s njom povezanim pravom na slobodu misli, 
savesti i veroispovesti, razmatrajući pravni položaj pojedinca u odnosu na druš-
tvo, crkve, verske zajednice i državu, kao i (ne)legitimnošću pojedinih zahteva 
pomenutih entiteta prema pojedincima i načinom na koji oni razvijaju ili uništa-
vaju individualnost čoveka. Iz ove perspektive analiziraju se neka pozitivnoprav-
na rešenja u pravnom poretku Republike Srbije.

Ključne reči: individualnost, sloboda savesti, crkve, država, pravo.

Invazija poretka na pojedinca
(kolonizacija pojedinca od strane poretka)

U savremenim društvima ostvarena je invazija autoritarnih poredaka 
na autonomiju i ličnost pojedinca. Ona se realizuje ili putem represivnih 
ili putem manipulativnih mehanizama: države, političkih partija i drugih 
institucija, masovnih medija (industrije svesti koja kreira svest ili čak pod-
svest ljudi), porodice, obrazovanja, nauke, umetnosti i crkve. Rezultat de-
lovanja ovih otuđujućih mehanizama jeste nezdravo društvo u kojem je 
na delu: „alijenacija u funkciji eksploatacije“, „jednodimenzionalnost“ i 
„serijalizovanje ljudi“, „represivna tolerancija“ i preventivna kontrarevo-
lucija“, „bekstvo od slobode“, „diktatura nad potrebama“, „industrija sve-
sti“ i „ribarenje ljudskim dušama“ (Šušnjić). Drugim rečima, u modernom 
društvu ostvaruje se invazija savremenog poretka na autonomiju i ličnost 
pojedinca. Jer poredak mora da stvori ljude koji će odgovarati njegovim 

1  Centar za empirijska istraživanja religije (CEIR), Novi Sad, zeljkostepanovic7@
gmail.com
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zahtevima, podanike koji su prividno nezavisni i slobodni, spremni da 
čine ono što se od njih očekuje. Ovo je planetarni trend… (Trkulja, 1999: 
53,54; 84, 85).

Kako zaustaviti ovaj trend? U Bibliji nalazimo poučne primere iz isto-
rije, kao i pravni osnov za slobodu misli, savesti i veroispovesti. Pravna 
teorija, takođe, poznaje učenje o prirodnim neotuđivim pravima, datim od 
Boga ili jednostavno postojećim po prirodi stvari. To su tzv. ljudska pra-
va, koja „nisu pozitivnopravnog već moralnog porekla. Ona proističu iz 
normativnog poretka koji je iznad države i država ih mora poštovati bez 
obzira na to da li ih je izričito prihvatila (da li je na to izričito pristala)“ 
(Paunović, 2002: 10; Dimitrijević, Paunović, Đerić, 1997: 26). Uporedi-
ćemo savremena pravna rešenja sa božanskim pravom opisanim u Svetom 
pismu i sa prirodnim pravom.

Božansko i prirodno pravo

Prva zapovest Dekaloga, tj. Deset Božjih zapovesti, govori o indivi-
dualnosti. Njoj prethodi preambula, poput onih sadržanih u savremenim 
ustavima, koje sadrže ideološka polazišta i razloge donošenja konkretnog 
opšteg pravnog akta. Ta preambula glasi: „Ja sam Gospod Bog tvoj koji 
sam te izveo iz zemlje Egipatske, iz kuće ropstva“ (2. Mojsijeva 20,2). 
Bog se prvo otkriva kao spasitelj. Egipat je simbol života u grehu. Bog se 
otkriva kao spasitelj od ličnih greha kojima je čovek robovao. Činjenica 
spasenja rađa i moralnu obavezu poštovanja moralnih principa datih od 
Boga, spasitelja, principa koji otkrivaju Njegov karakter, a opisani su u 
Dekalogu. Ali i više od toga, ova preambula upućuje i na jedinu silu kroz 
koju čovek može držati ovaj zakon, Božju silu, koja se otkrila u spasenju 
jevrejskog naroda od egipatskog ropstva.

Prva Božja zapovest glasi: „Nemoj imati drugih bogova osim mene“ 
(2 Mojsijeva 20,3). Ona govori o individualnosti, obraćajući se svakom 
pojedincu. Bog jedini ima pravo na prvo mesto u čovekovom životu i služ-
bi, jer je jedini On – stvoritelj i spasitelj – toga dostojan. Niko drugi, dakle, 
nema pravo da zauzme to mesto, što znači da ova zapovest zabranjuje 
pojedincima, porodici, društvu, političkim strankama, masmedijima, ali 
jednako tako i crkvama, verskim zajednicama i državi da zauzmu prvo 
mesto u čovekovom životu time što će mu zapovedati ili određivati šta će 
verovati, učiti i govoriti drugima. Niko od njih, znači, nema pravo uništa-
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vanja te individualnosti njenim podređivanjem sebi umesto samo i jedino 
Bogu. Savest podređena samo Bogu i Božjoj reči (Svetom pismu - Bibliji), 
ne bilo kojoj osobi, ne savest podređena porodici, ne savest potčinjena cr-
kvi ili verskoj zajednici, ne savest potčinjena političkoj stranci, ne savest 
potčinjena izveštajima masmedija, ne savest potčinjena naciji, ne savest 
potčinjena državi. Samo je tada savest slobodna kada nije potčinjena niko-
me i ničemu osim Bogu. 

Ovo podrazumeva i da „U pitanjima savesti većina nema nikakvu 
vlast“ (D’Aubigné, 691), tako da većina građana neke države ne može da 
odluči nešto čemu treba neko da se pokori ako mu je to protiv savesti. Čo-
vek je stvaranjem i otkupljenjem Božji. Kako je on stvoren kao moralno, 
a time nužno i slobodno biće, činjenica Božjeg stvaranja i otkupljenja ne 
oduzima čoveku slobodnu volju i čovek može da izabere da ne postupa po 
Božjoj volji. Ali je moralna struktura čoveka takva da samo potčinjenost 
savesti Bogu donosi istinsku slobodu, a potčinjenost savesti čoveku dono-
si istinsko ropstvo. I u jednom i u drugom slučaju čovek može upotrebiti 
slobodnu volju da se ne potčini ni Bogu niti navedenim kolektivitetima.

Potčinjavanje savesti ne treba mešati sa potčinjavanjem vlastima, po-
rodici, organima u crkvi (vernik u odnosu na crkvu ili versku zajednicu) 
itd. u onome što je dobro, sve dok se to ne sukobljava sa Božjim načelima 
u zakonu Deset zapovesti i sa čovekovom savešću. Dok ono što je „ca-
revo“, po rečima Isusa Hrista, treba vratiti caru, ono što je Božje čovek 
duguje samo i jedino Bogu (Matej 22,22).

Osnovno ljudsko pravo na slobodu misli, savesti i veroispovesti rađa 
dužnost vlasti, porodice, crkava i verskih zajednica, ali i svih ljudi kao 
pojedinaca, da omoguće čoveku da postupi po svojoj savesti. Kada su u 
pitanju društvene institucije, ova obaveza podrazumeva obavezu da se ne 
donose pojedinačni ili opšti akti na štetu ovih sloboda. Međutim, čak i 
ako takvi akti budu doneti, prirodno pravo čoveka ima primat. Svaki po-
jedinačni ili opšti pravni akt države, crkve ili verske zajednice, političke 
stranke, kojim se krši pravo čoveka da savesno postupa, pravno gledano 
je ništav. S druge strane, nijedan pravni akt kojim se pojedincu priznaje 
pravo na slobodu savesti i veroispovesti nema konstitutivno dejstvo, već 
deklaratorni karakter. To znači da nijedan pravni akt ne daje, tj. ne stvara 
pravo čoveka na slobodu savesti i veroispovesti, već on samo to pravo 
prepoznaje, priznaje i oglašava.
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Alonzo Džons objašnjava da verska sloboda prirodno proističe iz 
činjenice da nisu ljudi, već je Bog pravi objekat religije, tako da verske 
dužnosti čovek ne duguje ni crkvi, ni porodici, ni vlastima, ni društvu. 
„Religija je obaveza koju dugujemo svom Stvoritelju i način na koji je 
ispunjavamo“ (Džons, 2016: 5).

Prema Džonsu, Božje zapovesti predstavljaju neku vrstu Božjeg „pri-
rodnog prava“: „Pošto je Bog stvorio čoveka, po prirodi stvari, prvi od 
svih odnosa je odnos prema Bogu; a prva od svih dužnosti ne može da 
bude ništa drugo do dužnost prema Bogu“. Međutim, Džons primećuje da 
je Bog kao prirodni imalac prava na službu svojih stvorenja, čoveka stvo-
rio slobodnim da to pravo prizna ili porekne. „Bog je čak i u toj prirođenoj 
obavezi stvorio svako razumno stvorenje slobodnim – slobodnim da tu 
obavezu prizna ili ne prizna, slobodno da tu dužnost ispuni ili ne ispuni, 
kako samo odluči. U skladu s tim je zapisano: ‘Izaberite sebi danas kome 
ćete služiti’ (Isus Navin 24,15). ‘I ko hoće neka uzme vodu života zabada-
va’ (Otkrivenje 22,17)“ (Džons, 2016: 6-7).

Biblija, dakle, izvodi dalekosežne moralne i pravne implikacije po-
stojanja Boga kao ličnosti, i akta stvaranja čoveka kao inteligentnog mo-
ralnog bića. Biblijsko pravo, izuzetno napredno i zanimljivo, kod nas je 
nepravedno zanemareno iako je zajedno sa rimskim pravom deo baštine 
čovečanstva (Stepanović, 2013: 7). Upravo su biblijske ideje u osnovi mo-
derne demokratije i modernog društvenog sistema koji omogućava veće 
lične slobode i sigurnost, smatra dr Andrija Gams, uvaženi profesor prava 
(Gams, 1988: 3).

Uništavanje individualnosti vernika od strane državnih vlasti

Verska sloboda je kraljica sloboda, na vrhu piramide sloboda (kao 
deo slobode misli i savesti) jer bez nje čovek ne bi bio to što jeste, razumno 
i moralno slobodno biće, baš kao što je objasnio Džons. Svoju argumenta-
ciju o pravu čoveka na ovu slobodu Džons nalazi u Bibliji. Njene proročke 
knjige predstavljaju bogat izvor argumenata za to da Bog Biblije podržava 
i brani ovu slobodu. Tako dok prorok Jeremija beleži da je Bog čitav niz 
naroda i zemalja pokorio vavilonskom caru Navuhodonosoru (Jeremija 
27,6-8), ta Bogom dana vlast nije obuhvatala pravo da se vlada nad save-
šću ljudi. Jevrejske mladiće osuđene na smrt zbog nepoštovanja naredbe 
suprotne Božjem zakonu, Bog čudom spasava (Danilo 3). Slično se dešava 
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i u vreme vladavine Medopersije, koja je zamenila vavilonsku imperiju, na 
osnovu volje Boga koji „smeće careve i postavlja careve“ (ibid, 2,21). U to 
vreme Bog interveniše da spase proroka Danila koji mu se klanja nasuprot 
novodonesenom zakonu na osnovu kojeg niko nema pravo da se klanja 
drugom bogu osim caru Dariju (ibid, 6). Ovde je verska sloboda pojedinca 
uzdignuta iznad svakog pravnog akta, ne samo pojedinačnog, već i opšteg 
pravnog akta, poput zakona. I zakon koji ukida versku slobodu, kakav je 
bio zakon donet od strane cara Darija, jednako je ništav kao što bi to bila 
pojedinačna odluka vladara.

Prorok Danilo, nakon što je spasen iz jame s lavovima, izjavljuje da 
je nevin za kršenje medopersijskog zakona, i to ne samo pred Bogom, 
već i pred carem: „Bog moj posla anđela svog i zatvori usta lavovima, te 
mi ne naudiše; jer se nađoh čist pred Njim, a ni tebi, care, ne učinih zla“ 
(ibid, 6,22). Komentarišući čudesno izbavljenje Božjeg proroka i njegovu 
kasniju izjavu, Džons komentariše: „I time je zauvek savršeno pokazano 
da je svako, ko se ne obazire na zakon kojim se pokušava uticati na služe-
nje Bogu, nevin pred Bogom, jer ne čini zla ni caru, ni državi, ni društvu, 
niti ijednom principu zakona ili vlasti. Ovo je božanska istina, koja opet 
pokazuje da nijedna zemaljska vlast nema nikakvo pravo niti nadležnost u 
pogledu religije; to jest, što se tiče dužnosti prema svom Stvoritelju i na-
činu na koji se ona izvršava (upražnjava). U ovom slučaju postoji dodatni 
dokaz da nijedna vlast nema pravo da u propise unese zakon koji se tiče 
religije, i onda da ukazuje na nadmoćnost i važnost tog „zakona“; i kako 
to onda „nije prvenstveno pitanje religije nego samog zakona“, što navod-
no znači da „mi u odnosu na vrhovnu vlast zakona ne tražimo poslušnost 
određenoj religiji, već samo poštovanje zakona“. U slučaju Danila i „nad-
moćnosti midskog i persijskog zakona“, božanski odgovor na sve takve 
pozive jeste da ništa što se tiče religije ne može da ima bilo kakvo uporište 
u zakonu“ (Džons, 2016: 21).

Uništavanje individualnosti vernika od strane crkava i
verskih zajednica

Pravo da vlada savešću vernika ili njihovom ličnom službom Bogu 
nema ni crkva kao zajednica vernika. Pouku o tome nalazimo već u sta-
rozavetnoj jevrejskoj zajednici, kada je Isus Navin tražio od Mojsija da 
zabrani dvojici starešina da „prorokuju“ u izraelskom logoru, mimo onih 
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koje je Mojsije – kao priznati verski vođa – izveo pred njihovu svetinju 
da prime Duha Božjeg. Mojsije je ukorio Isusa: „Zar zavidiš mene radi? 
Kamo da sav narod Gospodnji postanu proroci i da Gospod pusti duh svoj 
na njih!“ (4. Mojsijeva, 11,29). Gotovo identičnu situaciju srećemo u vre-
me Isusa Hrista, kada Jovan u svojoj revnosti izveštava Isusa: „Učitelju! 
Videsmo jednog gde imenom Tvojim izgoni đavole, i zabranismo mu, jer 
ne ide s nama za Tobom“. Isusov odgovor predstavlja poziv na poštovanje 
verske slobode: „Ne branite mu; jer ko nije protiv vas, sa vama je“ (Luka 
9,49.50). Ovo nije samo poziv na uzdržavanje od kontrolisanja tuđeg ver-
skog postupanja, već i na promenu paradigme koju je stvorila ljudska is-
ključivost, uskogrudost i nepoštovanje ličnosti, paradigme koja bi se mo-
gla sažeti u jednoj obrnutoj floskuli: „Ko nije sa nama (tj. deo naše priče, 
našeg sistema, pod našom kontrolom), protiv nas je“.

Tako i nakon Isusove smrti, apostolu Petru i Jovanu jevrejski svešte-
nici nalažu da ne propovedaju o Isusu. Petar i Jovan ovako odgovaraju 
sveštenicima, predstavnicima verske zajednice kojoj su i sami pripada-
li: „Sudite je li pravo pred Bogom da vas većma slušamo nego Boga?“ 
(Dela 4,19). Ovim su Petar i Jovan argumentovano osporili pravo vođama 
i predstavnicima verskih zajednica da gospodare savešću svojih (sa)ver-
nika. Kada su Isusovi učenici nastavili da hrabro da propovedaju o Isusu 
kao Mesiji koji je ustao iz mrtvih, čuda isceljenja pratila su njihovo pro-
povedanje, što je isprovociralo novi progon od strane verskih vođa: „Ali 
ustade poglavar sveštenički i svi koji bijahu s njim, od jeresi sadukejske, 
i napuniše se zavisti. I digoše ruke svoje na apostole i metnuše ih u opšti 
zatvor. A anđeo Gospodnji otvori noću vrata tamnička, i izvedavši ih reče: 
‘Idite i stanite u crkvi te govorite narodu sve reči ovoga života.’ A kad oni 
čuše, uđoše ujutro u hram, i učahu“ (ibid 5,17-20).

Nakon ovoga, apostoli su dovedeni da odgovaraju pred najviše versko 
telo, Sinedrion. Na pitanje samog poglavara svešteničkog: „Ne zapretismo 
li vam oštro da ne učite u ovo ime?“, apostoli spremno odgovaraju: „Već-
ma se treba Bogu pokoravati nego ljudima“. Kao i prvi put, Isusovi učenici 
opet se pozivaju na svoju dužnost prema Bogu, kao najvišem autoritetu, u 
čije vršenje nemaju pravo da se mešaju čak ni oni koji su izabrani da pred-
stavljaju Boga i da vode Njegov narod na zemlji (ibid, 5,29).

„Isto tako sigurno kao u slučaju izraelske crkve protiv Gospodnjih 
apostola i učenika, takođe je na božanski način pokazano da nijedna cr-
kva, ni sabor ni odbor niti neki drugi skup ili društvo zvaničnika ili dru-
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gih, nikada ne može da ima pravo da ijednom članu čak i svoje sopstvene 
zajednice zapoveda šta bi trebalo da veruje ili ne veruje, poučava ili ne 
poučava“ (Džons, 2016: 37).

Treba li reći da težnja da se verovanje i praksa jedne verske zajedni-
ce uniformiše i kodifikuje ne doprinosi verskoj slobodi pojedinca? Takve 
težnje ne ohrabruju ni plemenite težnje da se bolje i dublje shvate sveti 
spisi. Milioni savesnih vernika stradali su u vreme mračnog srednjeg veka. 
Lafboro je o tome pisao: „Prvi korak ka otpadu je da se uspostavi kredo, 
koji govori u šta treba da verujemo. Drugi korak je da se kredo uspostavi 
kao test pripadnosti. Treći korak je da se članovi prosuđuju prema kredu. 
Četvrti je da se oni koji ne veruju u taj kredo proglase jereticima i da se 
takvi počnu progoniti“ (Lafboro, 148).

Društvo može bez problema da funkcioniše bez obzira koje versko 
ili drugo uverenje ima neka osoba. Da li crkva ili verska zajednica može 
bez problema da prihvati da pojedinac ima pravo na svoje versko ili drugo 
uverenje, tako da crkva ili verska zajednica ne određuje ili zapoveda šta 
će verovati, poučavati ili nepoučavati neka osoba? U pozadini želje da se 
ozvaniče pojedina verovanja na štetu slobodne razmene misli i ideja neret-
ko stoji strah od kritičkog preispitivanja prihvaćenih stavova, koje može 
dovesti do moralne obaveze da se ti stavovi napuštaju ili modifikuju, što 
narušava mit o savršenoj zajednici, nepogrešivoj crkvi. U želji da se ovo 
spreči, vernicima se nameće strah od kritičkog preispitivanja. Posledice 
kritičkog mišljenja neretko su osuda od strane crkve ili verske zajednice 
kojoj pojedinac pripada. Hristos se nije bojao toga. On je napustio poje-
dina verovanja zajednice vernika kojoj je pripadao, kao što su npr. bila 
shvatanja o dolasku Mesije kao cara koji će pokoriti gordi Rim i sve na-
rode dovesti pod političku vlast izabranog Božjeg naroda. Time je ostavio 
primer da svaka osoba ima pravo da sledi put koji joj Bog pokaže, da ima 
pravo da istražuje, preispituje uverenja svoje religije i da ostane pri svom 
uverenju ili ga promeni ili da se uopšte ne izjašnjava o svojim verskim ili 
bilo kojim drugim uverenjima, kao što kaže Ustav Srbije u članu 43.

Crkva i država ujedinjene?

Ujedinjenje crkve i države u srednjem veku doprinelo je da verski 
progon postane i građanski, tako da je epilog tog progona bio strašan. Više 
vekova pre ovih dešavanja sličan scenario vidimo u hapšenju, suđenju i 
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raspeću Isusa Hrista, čime on postaje prototip žrtve ovakve neprirodne i 
neprincipijelne saradnje.

Naime, Isusovom hapšenju prethodio je dogovor zapisan od strane 
više jevanđelista: „I izašavši fariseji odmah učiniše za njega veće s Iro-
dovcima kako bi ga pogubili“ (Marko 3,6). Fariseji, kao verska stranka, 
i Irodovci, kao politička stranka na vlasti, inače ljuti neprijatelji, sada se 
ujedinjuju (ujedinjenje crkve i države) da bi iznudili priznanje od Hrista 
za njegovu osudu.

Fariseji su bili inicijatori ovog saveza jer su bili isprovocirani Isusovim 
postupanjem, koje nije bilo usklađeno s njihovim verskim shvatanjima, 
propisima i tumačenjima svetih spisa, što je potkopavalo njihov autoritet. 
Isusov autoritet i ugled u narodu neprekidno je rastao na račun ugleda koji 
su uživali fariseji kao verski čistunci, zbog čega će i Pilat kasnije primetiti 
da je zavist bila vladajući motiv koji je pokretao progon Isusa. Namera fa-
riseja bila je da iskoriste građanske vlasti da likvidiraju Isusa: „I pažahu na 
njega i poslaše vrebače, koji se građahu da su pobožni, ne bi li ga uhvatili 
u reči da ga predaju poglavarima i vlasti sudijinoj“ (Luka 20,20).

Zanimljivo je da i Irodovci, koji nisu bili Isusovi ogorčeni protivnici 
– kao ni sam Irod – pristaju u savez protiv Isusa. Možemo naslutiti da je 
politički interes ove partije bio da ojača svoj ugled u narodu povezujući se 
sa verskim autoritetima. Njihov motiv je političke prirode. Slično će i Irod 
iskoristiti priliku da se u sudskom procesu protiv Isusa pomiri sa rimskim 
namesnikom Pilatom i osigura odnose koji će mu omogućiti da svoju vlast 
utvrdi (Luka 23,12). Ovakvi nečasni i neplemeniti motivi uvek su pokretali 
ujedinjenje crkve i države. Zato lažnu religiju poslednjeg vremena Biblija 
naziva bludnicom, a vezu koju ona uspostavlja sa „carevima zemaljskim“, 
tj. sa svetovnom vlašću, bludom (Otkrivenje 17,1.2).

I više nego samo sa političkom strankom, jevrejske verske vođe pove-
zuju se direktno sa zvaničnim Rimom. Ovo čini još jedan neprincipijelan 
potez: „Nije bilo važno što je ta vlast bila rimska; nije bilo važno što su 
tu rimsku vlast mrzeli iznad svega na svetu i nisu bili spremni da je do-
brovoljno priznaju – sve se to moralo zaboraviti s obzirom na užasnu mo-
gućnost da vide kako u crkvi nestaje njihovo dostojanstvo i moć“ (Džons, 
2016: 26).

Najzad, politički motivi koji su pokretali fariseje i Irodovce u njiho-
vom postupanju prema Isusu, pokrenuli su i samog Pilata, rimskog sudiju, 
da uprkos svom slobodnom sudijskom uverenju o tome da je Isus nevin, 
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donese protiv Njega osuđujuću presudu. „Tako je učinjen najveći zločin 
i najglasniji greh u istoriji cele vasione, a to je omogućeno ujedinjenjem 
crkve i države – crkve koja je kontrolisala građansku vlast, koristeći njenu 
moć da ostvari svoju zlu volju i svoj opaki cilj. Ta užasna činjenica pot-
puno je dovoljna da stalnom i trajnom osudom i večnom sramotom obe-
leži takvu povezanost bilo gde i zauvek. I upravo sa takvim primerom na 
umu, nije čudo da se to ujedinjenje crkve i države – crkve koja kontroliše 
svetovnu vlast – pokazalo i mora uvek pokazati najvećim prokletstvom za 
ljude i nacije, ma gde se pojavilo i u sva kasnija vremena. Otuda je isti-
na, potpuno potvrđena, da je svetovna vlast dokazano sotonski dar crkvi“ 
(Džons, 2016: 29).

Neka pozitivnopravna rešenja

Ustav Srbije jemči „slobodu misli, savesti, uverenja i veroispovesti, 
pravo da se ostane pri svom uverenju ili veroispovesti ili da se oni prome-
ne prema sopstvenom izboru“. Štaviše, „niko nije dužan da se izjašnjava o 
svojim verskim i drugim uverenjima“ (Član 43, stav 1 i 2).

Ovo je bitna stvar jer se od građana zahteva da zauzmu stav o nekim 
pitanjima sa DA ili NE, međutim vidimo da Ustav Srbije govori da niko 
nije dužan da se izjasni o bilo kom svom uverenju, npr. da li je vakcinisan 
ili nije vakcinisan i sl. Odgovor na to pitanje niko nije dužan da daje čak 
ni državnim organima. Tako piše u Ustavu, a Ustav je iznad zakona i iznad 
drugih propisa koje država donese jer je najviši pravni akt države. Ovo 
je ključno za vreme koje dolazi. Zanimljivo je da se Hristos nije direktno 
izjašnjavao kada su ga pitali za porez, da li treba davati porez caru: da ili 
ne? (Marko 12,14) Pitanje je bilo zamka, kao što je zamka pritiskati bilo 
koju osobu da se izjašnjava o svojim uverenjima, jer je to mogući izvor 
zloupotrebe i kršenje prava individualnosti te osobe.

U Ustavu Srbije takođe piše: „Crkve i verske zajednice su ravnoprav-
ne i odvojene od države“ (član 44, stav 1).

Crkve i verske zajednice su ravnopravne samo na papiru jer je Zako-
nom o crkvama i verskim zajednicama ostvarena diskriminacija. Naime, 
sedam tradicionalnih crkva i verskih zajednica „igraju u prvoj ligi“, kako 
je govorio tadašnji ministar vera Milan Radulović, dok ostali „igraju u 
drugoj ligi“ (parafraziram govor pre donošenja zakona 2006. godine). Da 
bi opravdao nejednaki tretman verskih zajednica, Radulović obrazlaže da 
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sedam tradicionalnih verskih zajednica čine duhovnu elitu (Radulović, 
2022). Kao predstavnik države, on se ne libi da se meša u verski život i 
procenjuje duhovnu vrednost pojedinih crkava i verskih zajednica prema 
kriterijumima koje sâm postavlja. Jedan od tih kriterijuma je brojnost te 
verske zajednice, ali ne na svetskom nivou, već na nivou Srbije. Sledeći 
takav nakaradni nacionalni kriterijum, vlasti zapadnih zemalja trebalo bi 
da u drugu ligu smeste Srpsku pravoslavnu crkvu na svom području. Drugi 
kriterijum je tradicija, tj. kontinuitet postojanja. Po oba kriterijuma, Radu-
lović nesvesno stavlja u drugu, a možda i u treću ligu mladu hrišćansku 
zajednicu prvoga veka, izraslu iz judaizma, koja je u društvu u kome je 
nastala činila ubedljivu manjinu, a bila je i bez ikakve tradicije koja bi joj 
bila priznata od strane ljudi.

Ljiljana Nestorović, narodni poslanik, u vezi sa ovim pitanjem, izjav-
ljuje: „Smatram da ova podela crkava, odnosno verskih zajednica na tradi-
cionalne i ostale jeste u suprotnosti sa članom 13 Ustava Srbije. Podsećam, 
član 13 glasi: Građani su jednaki u pravima i dužnostima i imaju jednaku 
zaštitu pred državnim i drugim organima bez obzira na rasu, pol, rođenje, 
jezik, nacionalnu pripadnost, veroispovest, političko ili drugo uverenje, 
obrazovanje, socijalno poreklo, imovinsko stanje ili koje lično svojstvo.

To je ono što stoji u članu 13 Ustava i ako primenimo član 13 Ustava 
na ovaj član zakona vidimo da oni nisu u skladu, kao što ovako pred-
loženi član 4 nije u skladu ni sa stavom 3 člana 3 Povelje o ljudskim 
i manjinskim pravima, koji ne pravi razliku između tradicionalnih i 
drugih crkava i verskih zajednica.

Član 4 suprotan je i načelu jednakosti izraženom u članu 6. Predlo-
ga zakona, a dovodi u sumnju i načelo zabrane diskriminacije izraženo u 
članu 2, a o tome smo takođe govorili, ne moram da podsećam. Svaka ka-
tegorizacija je opasna, makar ona bila i deklarativna“ (Nestorović, 2022). 

Zakon koji proklamuje verski elitizam u suprotnosti je i sa članom 44 
Ustava, prema kojem su crkve i verske zajednice ravnopravne i odvojene 
od države. Ustav kao najviši pravni akt derogira svaki pravni akt koji mu 
se suprotstavlja. Utoliko više to čini prirodno pravo pojedinca na slobodu 
savesti i veroispovesti.

Tako je Zakon o crkvama i verskim zajednicama očigledni rezultat 
nedozvoljenog odnosa između crkve i države. Još jedan rezultat ovakvog 
odnosa između crkve i države predstavlja uvođenje veronauke u škole 
2001. godine. U vezi sa ovim, Jovica Trkulja, profesor Pravnog fakulteta 
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Univerziteta u Beogradu, izjasnio se i pre nego što je ovaj zakon izglasan: 
„1) Uvođenjem veronauke u škole silom državne volje, negira se civiliza-
cijska tekovina novovekovnog društva po kojoj su crkva i država odvojeni 
entiteti. Istorija nas upozorava da je sporno i opasno ako se crkva i država, 
odnosno njihove vrhuške, poistovećuju u vršenju vlasti. To nije donosilo 
dobra ni crkvi ni državi. Posao države nije da se bavi širenjem (bilo koje) 
religije, već da stvara uslove da pojedinci slobodno i neometano ispove-
daju svoju veru. Tu se posao države završava. Religija je intimna stvar 
svakog čoveka. Škole koje su već laicizirane ne bi trebalo uvoditi u te 
vode. To je posebno opasno u multietničkim i multikonfesionalnim druš-
tvima. 2) Princip moderne laičke države podrazumeva neutralnost države 
koja se ne može koristiti za promociju bilo koje koncepcije dobrog života i 
pogleda na svet. 3) Uvođenje veronauke u škole predstavlja grubo kršenje 
republičkog i saveznog ustava koji u svemu izjednačavaju građane Srbije 
i SRJ, bez obzira na versku i nacionalnu pripadnost… školske vlasti nisu, 
niti će biti u mogućnosti da svim nacionalno-verskim grupama omoguće 
nastavu iz veronauke“ (Trkulja, 2002: 135-136, prethodno objavljeno u 
listu Danas, 19. 6. 2001.).

Princip odvojenosti crkve od države (član 44, stav 1 Ustava Republike 
Srbije), dakle, nalaže da crkve i verske zajednice ne drže veronauku u ško-
lama već samo u svojim verskim objektima. Zašto? Jer je prioritet verona-
uke da stvara vernike (Šušnjić, 1995: 161, citirano prema: Kuburić, Dačić, 
2004: 48), pa njenim održavanjem u državnim školama država potpomaže 
stvaranje vernika! To nije zadatak države.

Profesorka nacionalne istorije na Pravnom fakultetu Univerziteta u 
Beogradu Olga Popović-Obradović navela je da sa pravnog aspekta ni na 
koji način država ne sprečava obrazovanje i negovanje verskog duha de-
teta. „Ovde je samo reč o konceptu laičke, odnosno sekularne države, u 
kojoj je crkva odvojena od države, u kojoj pravo na versku nastavu nije 
sporno, ali ono se ne ostvaruje u okviru državnih škola, nego u okviru 
verskih zajednica i svaki roditelj može u verskim školama da obrazuje 
svoje dete u religijskom duhu. To pravo mu niko ne osporava“, objasnila 
je Popović-Obradović (Popović-Obradović, 2001).

Ona takođe primećuje da religijsko obrazovanje od strane države krši i 
ustavno pravo neizjašnjavanja o verskim i drugim pitanjima. „Reč je o pot-
punoj privatnosti u verskim pitanjima. Ustav Savezne Republike Jugosla-
vije, upravo poštujući to načelo, propisuje da se niko ne može prisiljavati 
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na izjašnjavanje u verskim pitanjima. Dakle, niko ne može biti doveden u 
situaciju da mora da se izjasni o tome da li veruje ili ne veruje, u kog boga 
veruje i kojoj veroispovesti pripada. A ako uvedemo veronauku u škole, 
takvu situaciju ne možemo izbeći.“

Profesorka Obradović dalje objašnjava da, kako je na Balkanu u na-
cionalni identitet utkan element konfesionalnog, izjašnjavanje o verskoj 
pripadnosti povlači sa sobom izjašnjavanje i o nacionalnosti. Ona navoda 
da to otvara druge problem, pošto je međunacionalna netrpeljivost na ovim 
prostorima zapravo verska netrpeljivost. „Nakon svih ovih iskustava, ra-
tova koji su imali versku komponentu – podsetiću vas da su genocidi i 
zverstva u ovom ratu vršeni u ime vere – ja prosto ne mogu da zamislim 
da izjašnjavanje dece o veroispovesti u školi neće doneti novo podvajanje 
i međusobno sukobljavanje“, rekla je Popović-Obradović.

Ovi profesori govorili su to pre uvođenja veronauke u državne škole, 
ali nije postojala ozbiljna javna rasprava, nije se reč struke ozbiljno i do-
voljno uzela u obzir, mišljenja stručnjaka za ljudska prava i stručnjaka za 
ustavno pravo. Deo javnosti koji nije pružao podršku za uvođenje verske 
nastave burno je reagovao, a pale su i ostavke u Ministarstvu prosvete.

Tako je na više načina, davanjem prednosti nekim verskim zajedni-
cama prekršeno pravo drugih verskih zajednica i pravo na individualnost 
njihovih članova. Čak da je i svima omogućena veronauka u školama, to 
je opet rušenje odvojenosti crkve od države i gruba povreda Ustava Srbije. 
I vladika Nikolaj je govorio da „pokušavajući da ujedinimo crkvu i državu 
mi pokušavamo da ujedinimo ono što je Bog rastavio od početka sveta“ 
(Ranković, 2011: 29).

Sam Hristos je rekao „Dajte Bogu Božje, a caru, carevo“ (Matej 22,21). 
Dakle učenje o Bogu, kao Božja sfera, nije u nadležnosti države – jer Bož-
je ide Bogu – kao što nije u nadležnosti crkava i verskih zajednica da ulaze 
u sferu države, koristeći državu da nameću svoja učenja i svoj autoritet.

Najviše pravno načelo nije načelo zakonitosti, već načelo pravedno-
sti. (Lukić, Košutić, 2003: 467) Nije, dakle, dovoljno da je nešto legalno, 
usklađeno sa zakonima, potrebno je i da je pravično. Ovo načelo pravič-
nosti postavlja prirodno pravo iznad normativnog poretka države. Ovo je 
opšte prihvaćeno shvatanje o ljudskim pravima, bilo da se ona razumeju 
kao da postoje po samoj prirodi stvari ili da se smatra da su ona Bogom 
dana. Čak i kada bi sam ustav, kao najviši pravni akt, dopuštao duhovni 
elitizam i gore pomenute prakse, bio bi apsolutno ništav.
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Zaključak

Sloboda misli, savesti i veroispovesti prirodno je i Bogom dano pravo 
čoveka. Ono je u skladu sa najvišim načelom u pravu – načelom pravično-
sti, koje ga stavlja iznad normativnog poretka države. Da bi se ovo pravo 
ispoštovalo, potrebno je dosledno sprovoditi princip odvojenosti crkve od 
države. Neophodno je preispitati pozitivnopravna rešenja i prakse u Repu-
blici Srbiji koje krše taj princip ili ne priznaju prirodno pravo na slobodu 
veroispovesti, u nekim njegovim dimenzijama.

„Dolazi dan, i nije daleko, kada će autokratija, nadmoćnost i krutost 
zakona vlasti, ujedinjena crkva i država, pa i same crkve, svi stajati ujedi-
njeni i pokretani istom mišlju, zahtevati pokornost i uniformnost u religiji, 
i uništiti svaku naznaku individualnosti u tom pogledu, kao i svaku vrstu 
prava na nju“ (Džons, 2016: 61).
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ŽELJKO STEPANOVIĆ2

INDIVIDUALITY - ITS DEVELOPMENT OR
DESTRUCTION BY CHURCHES,

RELIGIOUS COMMUNITIES AND THE STATE

Summary

The paper deals with the issue of individuality and the related right to free-
dom of thought, conscience and religion, considering the legal position of an in-
dividual in relation to social entities such as churches, religious communities and 
the state, as well as the (il)legitimacy of their demands from an individual, and 
the way they develop or destroy the individuality of man. From this perspective, 
some substantive legal solutions in the legal order of the Republic of Serbia are 
analyzed.

Keywords: individuality, freedom of conscience, churches, state, law.
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DRAŽEN PAVLICA1

O NEKOJ VRSTI SOCIOFAGIJE 
OVOVREMENOG KAPITALIZMA

Rezime

Ovaj rad je prilog kritici opravdanja društvene nejednakosti. Istovremeno, 
namjera je da se vrijednosti suštinske društvene jednakosti vrati teorijski i druš-
tveni značaj. U neoliberalističkoj fazi kapitalizma imamo dekonstrukciju društva 
i podsticanje individualizma. U pitanju je varijanta individualizma koja se zasni-
va na ekonomskoj logici. Na pojedincu je da se snađe u jednom takvom svijetu, 
da se što je bolje moguće opremi za tržišno takmičanje. Imajući u vidu ovakvu 
konstelaciju, postavlja se pitanje kohezije tako atomiziranog društva. 

Ključne riječi: sociofagija, neoliberalizam, kapitalizam, društvena nejedna-
kost, individualizam.

Nekoliko uvodnih riječi

Ovaj je rad jedan od priloga mapiranju obrazaca opravdavanja druš-
tvenih nejednakosti. Preduzeto mapiranje biće protkano kritičkim nabo-
jem, i to onim u kome se slivaju epistemički i aksiološki vektori. Egalitari-
janca će zdušno podržati egalitarista, i vice versa, spoznajni manevri neće 
se, na datim čvorištima, snebivati da stanu u odbranu svjetonazora u čijem 
se središtu nahodi suštastvena jednakost. Ne samo za zaklete egalitariste, 
nešto je duboko iritantno i rastužujuće u grogiranosti emancipatorskih te-
žnji. Od negda tako lakokrilih uzdanja došli smo do toga da danas ispotiha, 
skoro se izvinjavajući, pokušavamo da umjerimo vratolomne društvene 
nejednakosti. 

1  drazenpav@gmail.com
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Da u naslovu stoji antisociodiceja, računajte, ne bi bilo pogrešno

Sve mi se odnekud čini da Burdijeovom (Pierre Bourdieu, 1930-2002) 
pojmu sociodiceja, u stvari, manjka odrični predmetak. Naime, naznače-
nim je pojmom francuski agent provocateur2 denotirao ideologeme koje, 
u krajnjem, opravdavaju društvene nejednakosti (Burdije, 1999: 48). Kako 
ne bi bilo nejasnoća, u ovom se spisu sociodiceja opojmljuje po etimološ-
koj osi, što znači da je riječ o osobenom društvoopravdanju. Naime, pojam 
sociodiceja valja rastumačiti kao jezičko rješenje koje nastoji da sačuva 
vrijednost društva für sich. Mimo davnašnjih, sholastičkih, gnoseoloških 
spekulacija, kao i potonjih socioloških disputa, ovdje se nudi neka vrsta 
postulatornog sociusa. Nezavisno od protivstavljenosti (sociološkog) re-
alizma i nominalizma, od primarne je važnosti da se prepozna izvjesna 
svjetonazorna evazivnost, preko rastvaranja društva podriva se i nagnuće 
ka jednakosti svih onih koji ga tvore.

To mi je u jednom trenu postalo jasno, ovaj tekst je u dosluhu sa se-
gmentom studije Odsutni Bog. „Izvan društva nema spasenja“ stoji tamo u 
poglavlju Socioarhija, a to bi bila svojevrsna varijacija na onu idejnu tra-
diciju koja obićetvoruje društvo (Pavlica, 2016: 55). Ovdje će na djelu biti 
drugačija ontologija, ona koja društvu odriče suštastvenost i izbaviteljsku 
možnost. Društvo se, bilo ono poimano kao tlapnja ili ne, doživljava kao 
smetnja za bilo kakvu ličnu sotiriologiju. Najbolje bi bilo da se društvo 
prepozna kao ispražnjeni topos, time se raščišćava scena za uprizorenje 
toržestvenog samoizbavljenja. O nekoj vrsti spone (kvazi)religijskog i 
estetskog je tu riječ, nema spasenja bez insceniranog samovajanja. Negda 
bijaše (samo)dostatna beata solitudo, danas se radi o tištećoj, kapsuliranoj 
samosti kojoj tek predstoji osvrhovljenje, i to pod pretpostavkom da se 
prethodno iščupa iz veriga kontingentnosti. 

Razabire se da narativi opravnosnaženja društvenih nejednakosti, po 
pravilu, posežu za nominalističkim obrascem, o čemu govori i primjer Mar-
garet Tačer (Margaret Thatcher, 1925-2013). Ne može biti slučajno to što 
je Tačerova, svojevrsni spiritus agens neoliberalnog zaokreta, atomizovala 
društvo na individualne muškarce i žene, jednovremeno priznajući zaseb-
nost i porodici. Šta će ako ne porodica (heteronormativna, razumije se) biti 

2  Kao izazivaču ustaljenog pravovjerja i podstrekaču na otpor svekolikom nasilju, 
Pjeru Burdijeu, kao što su to pojedini njegovi proučavaoci i primijetili, itekako pristaje 
nazvanje agent provokator (Grenfell, 2004: 3). 
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taj posljednji, neprobojni, štit od razvalina države blagostanja. U razgovo-
ru za izvjesni britanski lifestyle časopis, u broju iz 1987, Margaret Tačer 
veli: „Znate, ne postoji takvo nešto kao što je društvo. Postoje samo po-
jedinačni muškarci i žene, i postoje porodice“ (Crines, Heppell i Dorey, 
2016: 131). Kao da je Tačerova naslutila dublju srodnost neoliberalizma, 
desupstancijalizacije društva i potkopavanja vanporodične solidarnosti. 
Ovdje već biva unekoliko jasnije zašto se u naslovu ovog članka našla 
kovanica sociofagija, pošto se tu kanda i radi o jednoj vrsti epistemičkog i 
svjetonazornog društvožderstva. 

Kada su posrijedi društvenjački epohalni teorijski sklopovi, neolibe-
ralni svjetona(d)zornici daju ključan doprinos dvostrukom potiskivanju. 
Dva izvorno nepomirljiva sociološka teorijska takmaca, marksizam i funk-
cionalizam, bivaju u jednom trenutku podjednaka smetnja za neoliberali-
stička prezaposjedanja. Dok je za marksizam to razumljivo po sebi, funk-
cionalizam zazornim čini to što se u njemu, u krajnjem, naglasak stavlja na 
društvenu integraciju (Katunarić, 2007: 24). Rastakanje samog predmeta 
izučavanja, dakle, biva propraćeno i obesnaženjem (tadašnjih) središnjih 
socioloških teorijskih paradigmi. Uostalom, čemu naučna disciplina za ne-
što što nije ništa do nomen, a naročito što sociologija zadjeva ljubopitlji-
vost kada je riječ o poprirođenim konfiguracijama moći i resursa. 

U srži neoliberalnog upravljaštva ne nalazi se, kao što je to bilo u kla-
sičnom liberalizmu, neka vrsta recipročne razmjene, već takoreći ludički 
rivalitet pojedinaca. Homo neoliberalus nije neko ko se samo djenuo u 
potragu za sopstvenim šićarom, on je, štaviše, mutirao u ljudski kapital 
(Brown, 2015: 33). Posrijedi je samousavršavajući i (samo)evaluirajući 
ljudski kapital koji se odmah ratosiljao zablude kako će i biti u prilici da na 
duže vrijeme dane dušom u zavjetrini od kompetitivnog vira. 

Lukavošću neoliberalističke ideološke mimikrije, ukupna društvena 
konfliktnost naprečac se raspršila u agon ličnih dispozicija. Time su si-
multano pokrenuti razni ekonomski, politički i kulturni mehanizmi, i to 
oni koje su neumitno vodili uvećanju nejednakosti. Odvijalo se postepeno 
i učinkovito razmontiranje države blagostanja, aksiologija antivelferizma 
je zagospodarila sociohistorijskom pozornicom. Kontratransferom je od-
govornost sa negdašnjeg kolektivnog adresata nesućutno natovarena na 
grbaču pojedinca. Vrijeme je da se vrati ono što je, smatra članica Teksaš-
kog odbora za obrazovanje3, bilo zanemareno, a to je lična odgovornost 

3  Već na temelju ovog zapažanja lako je razabrati njeno svjetonazorno stajalište, 
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za donošenje životnih izbora (McKinley Jr, 2010). Ono što je umnogome 
puka iznudica nastoji se u dotičnim diskurzivnim obradama prikazati kao 
plod čistog htjenja i, štaviše, sušte ukrijepljenosti. Kakogod, pojedincu je-
dino ostaje da se pokaže uhodanijim i obučenijim od drugih pri korišćenju 
priručnog repertoara samopomoći. 

Tako sljedstveno, izdavaštvo je odgovorilo na vapijuću potrebu, smje-
sta su se priručnici za samopomoć našli na policama knjižara, i bilježili su, 
po pravilu, zavidne tiraže u društvima „nove nesigurnosti“. Nipošto nije 
slučajna, primijećuje i sociološkinja Mekgi (Micki McGee), podudarnost 
antivelferističkog zaokreta i proliferacije dušebrižničkog i sinkretističkog 
self-help štiva. Dovoljno je pomenuti da je klasik literature ličnog razvo-
ja4, Put kojim se rjeđe ide Skota Peka5 (Morgan Scott Peck, 1936-2005), 
objavljen 1978. godine, a tada neoliberalizam dobija na punom zamahu 
(McGee, 2005: 56). 

I dalje cvjeta literatura koja nudi brzopotezne recepte za egzistencijal-
nu autosotiriologiju. Ako se o spasenju uopšte i može nešto promucati u 
(navodnoj) vaskolikoj razomađijanosti, zbilja je uzaludno očekivati da ono 
stigne od ražalovanog vrhunaravnog staratelja. Nadasve svojstvena ovo-
dobnoj američkoj kulturi, razna spisanija za samopomoć, kao što je već 
i ukazano, poslovično previđaju šire društvene sklopove. Takvo štivo ne 
samo da pojedincu poručuje da ni od koga ne može iskati pomoć, već ga i 
zajedljivo p(r)oziva da bude skoro pa razdragan dok se cjeloživotno tetura 
od nemila do nedraga. Mimo eventualnog doprinosa za povoljan ishod, 
„optimizam, pozitivnost i veselost“ vide se kao moralni i emotivni mi-
ljokazi za samoizbavljenje (Alessandri, 2019). U jednom se trenu zadato 
psihoetičko trojstvo razotkriva i kao predohrana potencijalno eksplozivnoj 
ogorčenosti i razgnjevljenosti zbog klasnoslojnih dispariteta. 

konzervativno libertarijanstvo. Otuda se ne treba čuditi što je dotična Teksašanka, između 
ostalog, našla za shodno da zamjeri sociologiji težnju da svu krivicu svali na društvo. 
Kako ne bi ostalo nedorečeno, napominjem da su konzervativni članovi Teksaškog 
odbora za obrazovanje tom prigodom i isposlovali preinaku kurikuluma kada su posrijedi 
društvene discipline (povijest, ekonomija) (McKinley Jr, 2010). 

4  Uz sve izvjesne značenjske razlike, naizmjenično se mogu upotrebljavati odrednice 
samopomoć (self-help), lični razvoj i popularna psihologija. 

5  Mnogi su mi u prvoj polovini 90-ih godina prošlog vijeka, kada smo bili uvrtloženi 
u svekoliko postjugoslovensko pustošenje, svjedočili kako su u Putu kojim se rjeđe ide, 
kao i u njegovom nastavku Dalje putem koji se rjeđe ide, pronalazili nemalu utjehu i 
egzistencijalni kompas. 
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O jednoj vrsti kafkijanstva

Nekoga ko je stranstvujući u (sopstvenom) životu, poput Kafke (Franz 
Kafka, 1893-1924), moguće je prikazati, što je u dosluhu sa narečenim, i 
kao „svjesnog pariju“. Tokom Drugog svjetskog rata Hana Arent (Hannah 
Arendt, 1906-1975), i sama prognanica, piše tekst Mi izbjeglice6, u kome 
Kafku ubraja u „svjesne parije“7, u kreposniju manjinu među Jevrejima. 
To bi bili oni „Jevreji koji nisu žudeli za naglo osvojivim društvenim po-
zicijama“, oni koji su, pojašnjava Arentova, „pristajali na status svjesnih 
parija“ (Arendt, 2015). Transponujući postavku pomenute filozofkinje na 
zacrtanu putanju izlaganja, istog trena uviđamo nekongruentnost samo-
izbavitelja i „svjesnog parije“. Obavezao se „svjesni parija“ na samou-
mjeravanje, dok samoizbavitelju to, još uvijek, ne izgleda kao primamljiv 
egzistencijalni dispozitiv. 

Sve mi se više nameće zaključak da ima i nečeg kafkijanskog u zami-
sli autosotiriologije ovlaš ocrtane u prethodnim redovima. Kada to pišem 
nadasve imam u vidu znamenitu Kafkinu mitopoetičku parabolu Pred za-
konom8, obnarodovanu u jeku Prvog svjetskog rata. Ukratko, u njoj „čo-
vjek sa sela“ godinama nastoji da stupi „u zakon“, a pred čijim ulazom 
dreždi vratar koji ga odvraća od tog nauma. Otvorena kapija ka poznaniju 
(vječnog) zakona mami seljanina, ali on presmotreno i sramežljivo drži 
„da je bolje sačekati dozvolu za ulazak“, a koja nikako da stigne, nego uz-
moći hrabrosti i naprosto se oglušiti o krajnje apsurdnu vratarevu zabranu. 
Na pedalj od smrti, sada već ostarjeli i pogruženi seljanin još jednom, po 
ko zna koji put, dolazi pred ulaz „u zakon“, gdje mu, onako nagluvom i 
slabovidom, vratar dovikuje kako je „ovaj ulaz bio određen samo za tebe“ 
(Kafka, 2011: 193-194). Shodno svojim nadležnostima, vrataru nakon 
svega ništa drugo nije ni preostalo već da zauvijek zamandali kapiju preko 

6  Već u prvoj rečenici spisa, Arentova podvlači da je njemačkim Jevrejima bilo 
mrsko kada su ih nazivali izbjeglicama, tako da su se oni uzajamno zvali pridošlicama 
ili imigrantima, a „svoje novine glasilom Amerikanaca koji govore nemački“ (Arendt, 
2015). 

7  U hvalevrijedno društvo ga je uvrstila Arent, tu su Hajnrih Hajne (Heinrich Heine, 
1797-1856), Rahela Varnhagen (Rahel Varnhagen, 1771-1833), Bernard Lazar (Bernard 
Lazare, 1865-1903), Šolem Alejhem (Scholem Aleichem, 1859-1916), Čarli Čaplin 
(Charles Chaplin, 1889-1977). Najzad, neka bude rečeno i to da Arentova sintagmu 
„svjesne parije“ preuzima od jednog od pobrojanih „nedodirljivih“, Bernarda Lazara 
(Arendt, 2015). 

8  Ova je priča docnije uvrštena u Proces, gdje je dobila važnu funkciju (hermeneutičku, 
dramaturšku...). 
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čijeg praga, uslijed opčinjenosti blistavilom koje iz srca zakona ižaruje, 
niko nikada neće ni kročiti. 

Ne samo iz ugla propovjednika autosotiriologije, Kafkin presuzdržani 
seljanin beskrajno odlaže ono što je otprve valjalo smjelo zgrabiti, a to je 
izvjesna sloboda da se bira i samooblikuje (Hejstad, 2018: 335). Zakoniti 
učinak jedne takve ontološke mrtvorođenosti, čujemo li to neutihli glas 
istog tog propovjednika samoizbavljenja, biva i društvena uskraćenost. 
No, ne bi valjalo da se previdi kako u Kafkinom kazivanju imamo vra-
tara, zakonočuvara, koji se ispriječava između umoljavajućeg seljanina i 
neumoljivog zakona. Za potrebe ovog rada sociologizovaću vratara, tog 
„slugu zakona“, kako ga u Procesu doslovce naziva sveštenik pri razgovo-
ru sa bezrazložno „oklevetanim“9 Jozefom K. (Kafka, 2011: 199). Naime, 
vratara valja tumačiti kao ovlašćenog, diskretnog posrednika, kao nekoga 
ko bitno određuje društvenu mogućnost da pristupimo onome ka čemu, šta 
god da je posrijedi, vraški težimo. Najzad, sociolog se nikada neće umoriti 
od ponavljanja, raznovrsni i kontingentni materijalni uslovi opredjeljujuće 
uplivišu na klasnoslojna (pre)slaganja. 

Iz izvjesnog teorijskog i svjetonazornog ugla, ono o čemu ovde go-
vorimo moglo bi se nazvati i antikomunitarizmom. Osobeno shvaćeno li-
bertarijanstvo postulira nesputanog pojedinca koji se svesrdno upinje ne 
bi li raskinuo sa (autoritarnom) zajednicom. Libertarijanstvo je tu nedvo-
smisleno, ono i naznake egalitarističkog htjenja vidi kao veliku prijetnju 
samovlasnom činjenju pojedinca. Ako je zjapeća društvena nejednakost 
ceh koji se mora platiti za tako zamišljenu slobodu, nema za libertarijance 
mnogo mjesta za nedoličnu sentimentalnost. Uostalom, da li je opravdano 
ovlastiti državu da se arbitrarno upliće u svojevoljni izbor pojedinaca na 
tržištu? Klasično negativno određenje slobode kod libertarijanaca se redu-
kovalo na hinjenu slobodu da biramo na ekspanzivnom tržištu. Ovdje se 
nazire razgraničenje libertarijanaca i liberala, pošto su prvopomenuti sklo-
ni da slobodu pojedinca omeđe ekonomskim poljem (Hejvud, 2005: 94). 

Volja za posjedovanjem i op(s/r)esivnost

Da neoliberalizam predstavlja srazmjerno cjelovitu cezuru potvrđuje 
se i u slučaju obličja koji u njemu poprima klasičnom liberalizmu saobra-

9  „Neko mora da je oklevetao Jozefa K, jer iako nije učinio nikakvo zlo, jednog jutra je 
bio uhapšen“, tako glasi lucidna uvodna rečenica u Procesu (Kafka, 2011: 5). 
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zni individualizam. Kako bi se što jasnije objelodanilo šta nam to novo 
donosi neoliberalizam, neophodno je da se nabroje i druge gradivne sa-
stavnice liberalističkog svjetonazora. Ne samo kod engleskog političkog 
filozofa Greja (John Gray), liberalizam je, mimo individualizma, osovljen 
na načelima egalitarnosti, univerzalnosti i meliorizma10 (Gray, 1999: 12). 
Djeluje mi da ćemo se očas složiti kako je individualizam pronašao pribje-
žište i u neoliberalističkim sklopovima, ali se to ne može do kraja kazati i 
za preostale tri kardinalne liberalističke vrijednosti. Pritom, ovovremenost 
iziskuje izvjesna preudešavanja i individualizma, ta on se sada porađa u 
konzumerističkom, privatizovanom i neoliberalizovanom svijetu. Premda 
bi se prethodnom nizu mogle pridodati još neke11, hotimice sam izdvojio 
ove odrednice koje Eliot (Anthony Elliott) i Lemert (Charles Lemert) sma-
traju odlučujućim za „novi individualizam“ (Elliott i Lemert, 2005). 

Tržište se vidi kao locus na kome izrasta posjednički individualizam. 
Njega kao suštinsku odrednicu neoliberalizma ističe, kao što se to može 
vidjeti i u spisu Za lijevi populizam, i belgijska filozofkinja Šantal Muf 
(Chantal Mouffe) (Muf, 2019: 24). Samu sintagmu posjednički individua-
lizam, uputno je naglasiti, dugujemo Mekfersonu (Crawford Brough Ma-
cpherson, 1911-1987) koji je prije više od pola stoljeća napisao studiju Po-
litička teorija posjedničkog individualizma. Ono što je pomenuti kanadski 
politikolog smatrao sržnom odlikom socijalne filozofije, primjerice, Hobsa 
(Thomas Hobbes, 1588-1679) i Loka (John Locke, 1632-1704), a to je 
posjednički individualizam, u docnijem liberalizmu se zatamnjuje. Izme-
đu protoliberalizma i neoliberalizma uspostavlja se idejni luk, u njima je 
suveren pojedinac koji je istovremeno obezdruštvljen i potržišnjen (Ma-
cPherson, 1981). Slatka i vibrantna slutnja šta sve dotični pojedinac jeste, 
a nadasve u šta sve pod povoljnim okolnostima može da uzraste, okljaštri 
se na težnju ka bezmjernoj aproprijaciji. Nemalo je onih koji u prethodnoj 
rečenici prepoznaju moralizatorsku pridiku zavidljivaca, no stvari nisu ni 
upola raščivijane posezanjem za uprošćenom i opanjkavajućom psiholo-
gizacijom. Kada je riječ o posjedničkom individualizmu, sociolog briguje 
nad fragilnom teksturom društva koje počiva na takvom individualizmu, 
dok je antropolog, razumljivo, podozriviji prema njegovoj jednostranoj i 
otrcanoj slici čovjeka. 

10  Filozofsko stanovište po kojem društveno stanje zavisi od ljudskog činjenja, tako da 
je moguće da se ono neprestano poboljšava, usavršava (Pojman, 1999: 553). 

11  Sjetimo se samo Lešovog (Christopfer Lasch, 1932-1994) narcizma i Tejlorovog 
(Charles Taylor) ekspresivizma kao ključnih određenja tog ovovremenosti primjerenog 
individualizma. 
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Iz dobro znane svjetonazorne tačke gledišta stiže i jedna posredna od-
brana društvenih nejednakosti. Tu su povezani striktno nalaganje da se 
svi koji uzimaju učešće u društvenim interakcijama pridržavaju izvjesnih 
pravila sa indiferentnošću prema njihovim ishodima. Shodno tome, nema 
ništa alarmantno u tome što se produbljuju društvene nejednakosti, ako 
je postojeći normativni okvir pravosnažan. U jednom takvom stanovištu 
nije neočekivano da se preduzme i dekonstrukcija samog pojma društvene 
pravde. I sam pojam klasnog društva se razgrađuje, otuda i ukazivanje na 
društvene nejednakosti biva sve više teorijski i naučnoistraživački pacifi-
kovano. Istodobno, u neoliberalnoj se eri, nimalo slučajno, pojavljuje, ili 
možda oživlja, pojam potklase (underclass) koji sam po sebi vrišti o vidno 
nejednakom položaju izvjesnih socijalnih kategorija (Hobsbaum, 2002: 
260). 

Maločas okrznuh indiferentnost, tu, rekao bih, izuzetno važnu psi-
hosocijalnu dimenziju neoliberalnih prezaposjedanja. Nije se indiferen-
tnost - nešto što spaja ravnodušnost, poželjno i hladnokrvnost, i neodre-
đenost - nehotice zapatila u neoliberalizmu, pošto se ona, kao preduslov 
njegove djelotvornosti, sistemski proizvodi. „Traganje za učinkovitošću, 
tehnička ekspertiza, preimućstvo instrumentalne racionalnosti“, svi ti, i ne 
samo oni, neoliberalistički postavi iziskuju i polučuju svedostižnu indife-
rentnost (Hibou, 2015: 93). 

Pominjanom potržišnjenju bezmalo svih društvenih odnosa odgovara 
i osobeni koncept pravde. Ako se tu o bilo kakvom obliku (društvene) 
pravde i može nešto zaustiti, njeni graničnici najdalje sežu do pravom za-
jamčene jednakosti. Osvrnuvši se par decenija u prošlost, u eru kada su 
nas počele pohoditi neoliberalne peripetije, zapažamo da je po ukidanju 
socijalnih funkcija države nejednakost vidno porasla. Kao dodatna poslje-
dica svega toga, i nesigurnost se potiho, gotovo pa nečujno, uvlači u svaku 
česticu, krhotinu društvene zbilje. Raspršila se i vjera da držimo dizgine 
budućnosti u svojim rukama, a to pride raslabljuje djelatnu volju za podri-
vanjem konfiguracija nejednakosti. Bez obzira na svjetonazornu prove-
nijenciju, malo ko nalazi da se na čuvstvu neizvjesnosti i bespomoćnosti 
može sazdati umnije i čovječnije društvo. 

Kada se nešto na planu (ne)sigurnosti i preduzima to, po pravilu, spada 
u ono što tek prije par godina pronalazi svoje rogobatno i anksiozno nazva-
nje. U dotičnom obezbjednjavanju (engl. securitization) sve je pod prismo-
trom i svakočasno nadgledano, baš ništa ne može da promakne nevidljivim 
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svevidećim okularima. Saglasan sam sa Baumanom (Zygmunt Bauman, 
1925-2017), obezbjednjavanje je i svojevrsna podvala, time se odvlači pa-
žnja od (suštinskih) problema koje vlast ne može, ili ne uspjeva, otkloniti 
(Bauman, 2018: 28 i 33). Najzad, takav digitalizovani panoptikon svjedoči 
kako svi ćutimo nezaštićenost, izloženi smo i egzistencijalno razgolićeni 
bez presedana. Ne bi trebalo da se čudimo ako moralna tupost i emotivna 
zaravnjenost budu neki od zloćudnijih učinaka te i takve sekuritizacije. O 
saosjećanju, sapatništvu i besudbinstvu izlišno je i govoriti, gotovo opiplji-
va tjeskoba utuljuje proplamsaje čovjekoljublja i pravdoljublja. 

Postmoderno idejnopolitičko preoblikovanje nosi, povrh ostalog, i 
svojevrsnu estetizaciju razlika. U tom ramu i društvene se nejednakosti 
svode na jednu od beskonačno uvišestručenih i ekvivalentnih sociokultur-
nih razlika. (Ne)namjeravani ishod takvog epistemološkog zahvata jeste 
neki vid teorijske i društvene nevidljivosti nejednakosti. Mimo čisto sa-
znajne ravni, društvene nejednakosti valja posmatrati, izgleda da je i to 
nužno naglasiti, sa društvenomoralnog stanovišta. Na kritičkoj je misli da 
otkloni te nerijetko larpurlartističke postmoderne igrokaze razlika, pošto 
nam one zakljanjaju pogled na perzistentne (i razrastajuće) društvene ne-
jednakosti. No, samim tim što od 70-ih godina prošlog stoljeća nisu u epo-
halnoj žiži, to nikako ne znači da se u međuvremenu narasle nejednakosti 
neće bučno vratiti u epicentar društvenopovijesnih i teorijskih prevoja. I 
bez uvećavanja društvenih nejednakosti u posljednjih nekoliko desetljeća, 
držim kako bi se spoznajno i aktivističko klatno pomjerilo od difference 
ka egalite. 

Nije samo daleka teorijska slutnja u pitanju kada u psihijatriji, sa nje-
nom antipolitičkom suštinom, vidimo mehanizam otupljivanja društve-
nokritičke svijesti. Neoliberalizam ne može da ima ništa protiv onog druš-
tva koje se sveprisutnom medikalizacijom dodatno atomizira, naprotiv. U 
tome što ovovremena psihijatrija biologizuje mentalne tegobe, nema ni-
čega što bi moglo da pokoleba razne laudatore i skoroteče neoliberalizma 
(Carr, 2018). Proglašavajući neurobiologiju kadrom da odgovori na kušnje 
raznih mentalnih iskliznuća, društvo se amnestira od odgovornosti ili, da-
leko bilo, krivice. Ergo, nije tamo neki apstraktni, dehumanizujući druš-
tveni poredak onaj koji generiše mentalne razdešenosti, već je to, recimo, 
neka degeneracija na korteksu. 
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Moralni rigorizam

Sasvim oprečno od prve pomisli, u neoliberalističkim moralnim za-
sadima nema mjesta za neku vrstu laksizma. Da ne bi bilo nedoumica, 
naglašavam da se ovo skoro isključivo odnosi na komunitaristički i (neo)
konzervativni krak neoliberalizma. Donekle neočekivano, upravo Hajek 
(Friedrich Hayek, 1899-1992), u svojim poznim spisima, izražava nesla-
ganje sa libertarijanskim načelom svedopustivosti. Razni samonikli en-
titeti, moral i (prirođene) zajednice, više su nego potrebni, oni u svojoj 
naporedosti tvore utemeljavajuće okrilje tržišnih konfiguracija (Gamble, 
2007: 3177). Tržišni apsolutizam biva smekšan, uostalom, i sama teleolo-
gija tržišta ne bi bila moguća bez tih društvenomoralnih kakvoća. Takvom 
tržišnom realizmu potrebna je restriktivnija, bigoterijska, na samoj granici 
džangrizavosti, inačica morala, bez čega bi dotična zamisao i praksa bili 
nesvrhoviti. 

Letimično sam već naznačio kako stvari stoje sa slobodom po sebi u 
neoliberalističkim prezaposjedanjima. Ugrubo rečeno, mada slobodu za-
htjeva u privređivanju, neoliberalizam je krajnje podozriv prema njenoj 
koekstenziji u svekolikim društvenim okvirima. Neoliberalizam je jedna 
vrsta naknadne ideološke samosvijesti o tome da rasprostiranje kulturne 
i političke slobode škodi profitonosnim pretenzijama. Ako je već tako, 
nije se čuditi što su se u moralnokulturno zaleđe neoliberalizma infiltrirali 
(neo)konzervativni nanosi, koji su nerijetko i neprikriveno reakcionarni. 
Nema tu ničega neobičnog, društvenointegrativne ideologeme i služe da 
premoste insuficijenciju sistema kada se radi o njegovoj djelotvornosti. U 
isti mah, zatečena ili domišljena tradicija biva neprestano uzdrmavana od 
strane svih onih tržišnih kompozicija koje su izdanak neoliberalnih strate-
gija (Gray, 2007: 131). 

Sa sistemske tačke gledišta, koji je moralno najcjelishodniji odgovor 
na nejednakosti koje sve više hvataju zalet? Na to pitanje teško je dati jed-
noznačan odgovor, ali prečesto nailazimo na osobeno moralno čistunstvo 
u neoliberalnim društvenim opitima da bi to bio puki sticaj okolnosti. Ned-
vosmislen je, primjerice, Duzinas (Costas Douzinas), u studiji Filozofija i 
otpor, kada tvrdi da je „moralizam protestantski saputnik neoliberalizma“ 
(Duzinas, 2016: 56). Pokazalo se da u moralnoj rigidnosti ima prilično 
društvenointegrativnog kapaciteta, posebno kada razrastuju društvene ne-
jednakosti. Dok se na jednom kraju stimuliše privatnoprivredno pregnu-
će, na suprotnom jačaju, modernitetu umnogome strane, moralne stege. 
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Prizvaću u sjećanje ranosociološki pojmovnik i krajnje uslovno kazati da 
se ovdje može govoriti o nekoj vrsti društvene fizike. I pored toga što se 
nalaze na različitim polovima i sazdane su na oprečnim načelima, dvije na-
značene silnice (privatno preduzetništvo i moralni rigorizam) konsolidu-
ju društvenu reprodukciju. Razumljivo je otuda zašto je Benet (William 
Bennett), bivši ministar u administraciji američkog predsjednika Regana 
(Ronald Reagan, 1911-2004), spisku „tradicionalnih vrlina“ (poštenje, 
moralnost, patriotizam) pridodavao i preduzetnički etos (Apple, 2014: 65). 

Iz prethodno rečenog je jasno da je na djelu vrijednosni obrt, neokon-
zervatizam podupire datu socioekonomsku infrastrukturu. U mjeri u kojoj 
salutiraju neomeđenom tržišnom klinču, ništa manje su neokonzervativci 
prestrašeni od nepokornog slobodoumlja i razigrane uobrazilje. Nije po-
srijedi samo epohalno konvergiranje neopuritanizma i neoliberalne „eko-
nomske teologije“ - kako ju je nazvao britki historičar Hobsbaum (Eric Ho-
bsbawm, 1917-2012) - već se tu radi o nečem kudikamo dalekometnijem 
(Hobsbaum, 2002: 137). Uostalom, šta i preostaje nečemu što odagnava i 
samu ideju društvene solidarnosti sem da nametne u(pre)podobljeni javni 
moral? U mjeri u kojoj materijalne nejednakost bivaju izraženije, društve-
ne se raštimovanosti pacifikuju u moral(izatorskom)nom i kultur(al)nom 
domenu. 

Sve se nekako čini da u neoliberalnim preosmišljavanjima biva na-
novo, u presudnoj mjeri i protivrječno, prizvan duh kapitalizma o kome 
je nenadmašno pisano u Protestantskoj etici i duhu kapitalizma (Veber, 
2011). Nikako u rastrošnom plodouživanju, čak ni kada je neupitni plod 
lične prilježnosti ili pregnuća, već u čuvarnom, štedljivom, na samoj ivici 
tvrdičluka, odricanju usržava se duh neoliberalizma. Ako se ima u vidu 
da je ovovremena ekonomija hiperpotrošačka, onda je očevidno zašto je 
naznačeno da je Veberovo (Max Weber, 1864-1920) portretisanje kapi-
talističkog duha na protivslovan način udjenuto u neoliberalistički ram. 
Očito, neoliberalizam je po tom pitanju nedorečen, u njemu nisu izglađene 
napetosti između samocjelishodne preduzimljivosti i povinovanja konzu-
merističkoj (p)omami. U svakom slučaju, Veberova minuciozna razlaga-
nja etosa kapitalizma upotrebljiva su i pri opravdavanju društvenih nejed-
nakosti. Kada bi se odveć otišlo u društvenom ujednačavanju, ekonomisti 
plahovito izražavaju bojazan, kobno bi se istanjilo neodstupno psihoetičko 
jezgro kapitalizma.
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Sve što ću u narednim redovima napisati valja protumačiti u okvi-
ru Holove (Stuart Hall, 1932-2014) postavke po kojoj tačerizam ujedno 
„artikuliše i zgušnjava protivrječne neoliberalne i konzervativne elemen-
te u jedinstven hegemonijski projekat“ (Reyes, 2005: 100). Dok rastvara 
društvo kao takvo, Margaret Tačer pravi retrotemporalni opkoračaj da bi 
prizvala viktorijansku aksiologiju. Za jednu po svemu sudeći staromodnu 
Engleskinju, upravo su torijevske vrijednosti koheziona alka sredobjež-
nih pojedinaca. Pri preoznačavanju društva (iza ovog nomena kriju se, u 
stvari, pojedinačni muškarci i žene), Tačerova evocira rodni i porodični 
režim viktorijanskog doba. Razumije se, nemoguće je mehanicistički pre-
saditi viktorijansku aksiologiju u novonastalo društvo i kulturu, ali to ne 
predstavlja prepreku da se tu obavi jedno ekstrahovanje. Izlišno je bilo i 
pomisliti da je moguće odjelotvoriti patricentrično viktorijansko načelo 
„odvojenih sfera“ muškarca i žene. Uz podršku izraelskog historičara Lan-
de (Ishay Landa), podsjećam da je viktorijanska antropologija bezostatno 
uraznoličavala muškarce i žene, i to ništa manje kulturno no prirodno12 
(Landa, 2018: 115). Viktorijanski polni/rodni binarizam mora se u značaj-
noj mjeri izostaviti, ali klupko romantizovanih slika o viktorijanskoj poro-
dici i ćudoređu zgodno će poslužiti kao okosnica britanskog neoliberalnog 
moralnokulturnog imaginarijuma. 

Viktorijanska kulturna galaksija ustupa neoliberalizmu još jednu, po 
mnogo čemu i krucijalniju, ideologemu. Onomad je Metju Arnold (Matt-
hew Arnold, 1822-1888), viktorijanski kulturni žrec, domišljao kako da 
se zauzdaju mase koje zatutnjaše historijskim podijumom i odvažno zai-
skaše pravicu. Svrha viktorijanske kulture, usržene u onom Arnoldovom 
sweetness and light, sastojala se u stišavanju i u(s)mjeravanju narastajućih 
egzistencijalnih potraživanja sve brojnijeg industrijskog radništva (Arno-
ld, 2006). Istrajavajući na polnom binarizmu, viktorijanska apologetika 
je stremila da raščini klasni sukob, da se razračuna sa radništvom, štro-
kavim siročetom (rano)industrijskog društva. U neuslovnim tvornicama 
i tijesnim rudnicima tiskala se besprimjerno izrabljivana (radnička) klasa 
po sebi, a kohorte viktorijanskih svjetona(d)zornika su se upinjale da ona 

12  Ne samo da se za viktorijanskog vremena postulira polna/rodna dihotomija, već 
se i žena posmatra kroz bazični ambigvitet. Viktorijanski durbin vidi ženu kao „slabu, 
površnu, sentimentalnu, histeričnu“, ali ništa manje ona se ukazuje kao „čista, neporočna, 
kao gotovo svetačko biće“. Shodno narečenoj raspolućenosti ženske ontologije, od 
prototipskog viktorijanskog muškarca se „zahtjeva zaštita i divljenje“ prema ženama 
(Landa, 2018: 50). 
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ne postane eruptivna klasa za sebe. Kako to veli Teri Iglton (Terry Eagle-
ton), radništvo se doživljavalo kao „mračni kontinent u srcu Evrope, po-
tencijalno buntovnička sila koju je odgajila civilizacija, ali koja je u stanju 
da je potopi bez traga“ (Iglton, 2017: 96). U svjetlu navedenog, moguće 
je zaključiti da se iza rastvaranja društva od strane Margaret Tačer krije 
naum da se zatupi oštrica klasne borbe. Promućurne li diskurzivne alhemi-
je, naime, preko nje se jednovremeno rastvara društvo i obesnažuju klasni 
antagonizmi. 

Par završnih riječi

Preumorni su i smoždeni otroci neoliberalizovanog kapitalizma, ali 
oni cinični (sebe radije nazivaju trezvenima) drže kako je pozivanje na 
jednakost samo pusta i samozavaravajuća utjeha depriviranih. Takvi su 
negdašnje predstave o pravdi nebolećivo, slavodobitno i gromko otposlali 
u starinarnicu ili, štaviše, na groblje ideja. Još uvijek preteže takav pristup, 
otuda je izuzetno važno da se preispita varljiva jednodušnost oko tog pita-
nja. Moralnospoznajni zadatak ne sastoji se samo u bezinteresnom rasuđi-
vanju, već i u stremljenju da se takvo stanovište podrije. Ne samo kada se 
radi o poimanju društvenih nejednakosti, poželjan je odvažan iskorak ka 
postneoliberalističkim vidicima. Neoliberalni je hegemon vidno narušio 
ionako krhku ravnotežu samoživih ekonomskih pobuda i protivslovnog 
kategoričkog imperativa društvene jednakosti. Da ne bude zabune, sve ono 
što važi za neoliberalizam, uz izvjesne nijanse, važi i za ono što ga nado-
dređuje, a to je kapitalizam. 
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ON SOME KIND OF SOCIOPHAGY
OF THE CONTEMPORARY CAPITALISM

Summary

This paper is a contribution to the critique of vindicating of social inequality. 
On the other hand, the intention is to return the value of essential social equality 
to theoretical and social significance. In the neoliberal phase of capitalism we 
have the deconstruction of society and individualism is being encouraged. This 
type of individualism is based on economic logic. It is up to a individual to cope 
in such a world, to equip himself as well as possible for market competition. 
Bearing this constellation in mind, the question of cohesion of such an atomized 
society arises.

Keywords: sociophagy, neoliberalism, capitalism, social inequality, individ-
ualism. 
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СТЕВО ЛАПЧЕВИЋ1 

ИНДИВИДУАЛНА ПОБУНА И ТЕХНИЧКО 
ДРУШТВО (О ХРИШЋАНСКОМ

АНАРХИЗМУ ЖАКА ЕЛИЛА)

  
Резиме

У раду се разматра питање могућности индивидуалног отпора тех-
ничком друштву као видљивој структури насталој на трагу логичких, ра-
ционалистчких алгоритама чији је циљ остварење максималне ефикасно-
сти, што у пракси доводи до гушења аутономије личности и образовања 
друштва тоталитарних карактеристика. Индивидуални отпор посматра 
се кроз концепт хришћанског анархизма који нуди Жак Елил, а који се, неги-
рајући политички активизам, своди на концепт „не-моћи“, односно свесног 
одбацивања „понуда“ које личности у замену за њено утапање у колектив 
нуди техничко друштво.

Аутор настоји да објасни шта техничко друштво јесте, на који начин 
структура тежи укидању аутономије личности, као и корене хришћанског 
анархизма и коначно, да укаже на то у којој мери је овај вид отпора могућ 
и зашто. 

 
Кључне речи: структура, колектив, техника, анархија, аутономија, 

Бог, слобода.

Увод

Разматрање односа колективитета и индивидуалности једна је од 
фундаменталних области у политичкој теорији и од прворазредног је 
значаја за политичку праксу. Ако се сложимо да је у његовој основи 
заправо слобода схваћена као аутономија личности која стоји спрам 
поља политике и одлуке која суспендује нашу аутономију (принуда), 
то бисмо у одговору на питање у каквом односу колективитет и ин-

1  Универзитет у Београду, Факултет политичких наука; Mузеј Срема, lapcevicst@
gmail.com
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дивидуа стоје, шта је, ако нешто јесте прече, могли да се усмеримо и 
на анализу односа структуре и делања, при чему би колективитет на 
себе нужно преузео улогу структуре која ствара околности у којима се 
дефинише сваки акт, док деловање разумемо не само као просто опо-
нашање воље структуре, већ и као опирање истој, у чему се открива 
потреба очувања аутономије личности2.

Постављање питања на овој разини није само могуће, већ и нужно, 
тим пре што савремени политички процеси у својој тежњи за сталном 
рационализацијом (како би се обезбедила већа ефикасност) исказују 
јасне тенденције ка потпуном препуштању структурама. Став да су 
структуре те које доминирају простором не само практичног делања, 
већ и токовима дефинисања идеја3, да су отуда једина стварност, док 
је све друго „апстракција“, толико омиљен међу класичарима марк-
сизма, доминира и савременим либерализмом4 који све мање акценат 
ставља на идеје и делање, на аутономну вољу личности, а све више 
управо на структуре5 чији је циљ обезбеђивање максималног ефекта 
уз минимално расипање ресурса.

Тиме сукоб између колективитета и личности прелази физичке 
гарнице, изједначавајући се са сукобом на релацији стварност-идеја 
при чему се структуре и колективи као њихови заштитници сматрају 
једино постојећим, док делање као израз аутономије личности, поста-
је оно што су некада биле идеје – тек могућа стварност која, упркос 
сопственој логичкој конзистентности, „постаје“ пошто следећи је, и 
сама прерасте у структуру (појединац вреди само онда када се при-
клони колективитету). То што некомпатибилност о којој овде говори-
мо не исходи нужно из „погрешних идеја“ већ и из једнако погрешне 
стварности, (не из аутономије личности, већ лоших структура) поли-
тици која као интерсубјективни процес одлучивања ослоњен на на-

2  Та аутономија је присутна чак и онда када се појединац слаже. Јер, ако то чини 
и под принудом, ипак се од њега очекује да на неки начин изрекне или посведочи 
слагање.

3  Тежња колективитета да себи потпуно потчини личност.
4  Ова појава приметна је чак и у политичкој теорији у којој је нормативни приступ 

политици у значајној мери смењен емпиријским истраживањима и статистиком. 
Расправа о идејама постаје све мање важна, управо због тога што оне не теже 
(искључиво) објашњењу утицаја структура (и на структуре), већ (између осталог) 
нуде могућност промене парадигме, што се често разуме управо као „апстракција“.

5  Политичке и финансијске којима су ове прве подређене управо захваљујући 
вери у њихову научност.
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учно-техничка достигнућа и знања (Habermas 1986) укида саму себе, 
одавно не значи превише.

Свођењем стварности на науку (Lenox, 2019), а потом науке на 
идеологију6, на „лик од крви и меса“: (Habermas 1986: 89) савремена 
политика кренула је стопама класичног марксизма који је све више 
чини робом структура7, што за последицу има појаву готово потцењи-
вачког става према сваком делању и идеји који као израз аутономије 
личности показују тенденцију да буду независни од структуралног 
детерминизма8. О њима се (поново) говори као о погрешним (јер ну-
жно доводе до застоја у испоручивању жељених резултата, чиме се 
директно утиче на ефикасност9 која је постала базични принцип ле-
гитимитета савремене политике10), немогућим и напокон утопистич-
ким, јер у коначници излаз нуде у трагању не за променом унутар дате 
структуре, већ у настојању да се дође до нове парадигме у којој таква 
врста детерминизма неће бити нужна. Како прва тенденција подразу-
мева кретање унутар колективитета и његово очување, а друга нуди 
могућност изласка из зачараног круга, то је више него јасно не само 
да су структура и колектив постали једно, већ и да у будућности те-
шко можемо очекивати саморазвлашћење колектива у име личности.

6  Ступајући у интеракцију са социјалним светом наука и техника постају 
идеолоија. (Habermas 1986: 88)

7  Својевремено, Жак Елил је у том односу налазио основ новог тоталитаризма. 
Сличног става био је и Бакуњин који је у Берну 1869. говорио да она политичка 
концепција која почива на детерминизму у пракси нужно доводи до централизоване 
ауторитарне државе (Плеханов 1968: 224) што се у доброј мери поклапа са 
критиком технике коју ће готово век касније изрећи управо Жак Елил, констатујући 
да детерминизам ефикасности ограничава могућност избора, што у пракси нужно 
доводи до тоталитаризма којем је свака помисао на интерсубјективно одлучивање 
мрска. Више о томе: Елил, Жак: Техника или улог века, Београд, 2010.

8  У том кључу може се посматрати и „проблем“ екологије или пак инвестиционог 
урбанизма у Србији данас.

9  Ефикасност разумемо је као принцип функциоинисања структуре. Уједно, она 
је основни чинилац и по својој суштини је материјална. Зависна је од структуре, коју 
и сама ствара, па отуда у контексту сталне прогресије која се сматра императивом, 
настоји да се од структуре одвоји и постане вредност. Суштински, она је анти-
вредност, пошто, бивајући материјална представља само једну од варијабли.

Специфична карактеристика ефикасности јесте нетрпељивост према аутномији 
личности која је склона да исту успорава или чак ограничава у настојању да 
реализује своју аутономију – слободу у односу на структуру.

10  Више о томе: Андерс, Гинтер Застарелост човека Нолит, Београд, 1985.
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Има ли у таквим околностима личност било какву могућност да 
очува своју самосталност и да на њој изгради сопствену слику света 
која неће бити одбацивана као утопијска (Плеханов 1968: McClellan 
1964) већ ће бити мерена искључиво сама собом, слободна од мера 
структуре против које је усмерена (Хелер, 1983)? Нама се чини да 
излаз постоји, али да је, да би се до њега дошло, потребно испунити 
два предуслова.

 Први је окретање ка радикално супротстављеном концепту (Ман-
хајм, 1978) који подцртава постојећи сукоб, а други скретање фокуса 
ка радикалном питању, као тачки у којој личност настоји да (ре)дефи-
нише себе спрам структуре и колектива као њеног заточника (Хелер, 
1983). У првом случају, стојимо чврсто на ставу да је једини теоријски 
концепт, довољно радикалан у односу на структурални колективизам 
индивидуални анархизам који разумемо у морфогенетском кључу 
(Marsh, Stoker 2010), док се у другом случају, као апсолутној опози-
цији према рационалном свету, морамо ослонити на теологију.

Чинећи тако долазимо до позиција које је за нас прокрчио Жак 
Елил (Елил 2010, Ellul 2011.) указавши нам на крају пута којим смо 
ишли, безлични колективитет, конгломерат држава и институција које 
творе целину: једносмерну, апсолутну структуру са сопственим ду-
хом - „технику“. (Елил 2010) 

Управо техника као колективитет који ствара нова друштва чију 
суштину тек треба да схватимо, постављена је насупрот аутономној 
личности која своју слободу налази у Богу као речи која, за разлику 
од структуралног детерминизма нема једну димензију – обавезујућу 
– већ се креће у два смера, остављајући личности не само аутономију, 
већ и веру да због избора услед деловања исте неће сносити (тешке) 
последице. (Ellul 2011)

1.  Техничко друштво: (не)видљива структура 

Техника није технологија, иако је из ње проистекла. Она није 
прости рад машина већ невидљива структура која ствара видљиву: 
хладна рационална логика која стоји у позадини тог рада – дух у ма-
шини; „свеукупност рационално разрађених метода које (на датом 
степену развоја)11 поседују апсолутну ефикасност у свакој области 

11  Курзив: Жак Елил.
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људске активности“. (Елил 2010: 15) Kao таквој, примењивој и изван 
индустријског живота, машина јој је потпуно подређена и представља 
један њен део. 

Дошавши у контакт са државом као изразом видљиве структуре, 
техника је брзо престала да буде „пасивни елемент“ под њеном кон-
тролом (Елил 2010) и почела је да је мења. Техничке процедуре које 
„апстрахују појединце и траже црте заједничке масама људи и масов-
ним феноменима“ (стр: 85, 175) тежећи уништењу аутономије лич-
ности, уколико не постоји могућност њеног претапања у квантитет 
(у колектив), учиниле су државу тоталитарном без обзира на њен ка-
рактер. (Елил 2010) „Чак и када је држава одлучно либерална и демо-
кратска, она не може а да не постане тоталитарна. Она постаје таква 
или директно или, као у Сједињеним Државама, преко посредничкх 
ентитета. Али, упркос разликама, сви такви системи имају на крају 
исти исход.“ (Елил 2010: 174)

Та „нова тоталитарна држава“, као израз потпуне доминације 
колективитета над аутономијом личности, своју снагу усмерава ка 
коначном преобликовању човека, чиме по први пут остварује дубљи 
продор у поље свести. Уместо на голу силу техничко друштво се 
ослања на техничаре-оптимисте, насмејане либерале и социјалисте, 
на колективну свест потчињену простој вери у позитиван исход ау-
тономног рациоинализма. У њему нема (нужно) мучења и масовних 
политичких убистава, али не зато што је хуманије од класичних то-
талитарних режима, већ зато што технички процењује да такав начин 
управљања не даје жељене резултате. (Елил 2010) Техничко друштво 
нема чак ни тоталитарне теорије (Елил 2010). Идеје „крви и тла“, 
„расе“, „класе“, „пролетаријата“ су му стране и оптерећујуће, јер ус-
поровају рад и чине га неефикасним. (Eлил 2010: 175-176) 

Суштину техничког друштва, новог колектива насталог потпу-
ним стапањем невидљиве и видљиве структуре (Елил 2010, Дамња-
новић 2018) карактерише и најбоље описује сазнање да је најбоља 
она техника „која се најмање осећа и представља најмањи терет“. 
(Елил 2010: 68) У таквом друштву, структура више ни не покушава 
да овлада телом. Занемарујући материју, дух машине одавно је фокус 
померио ка аутономији, ка слободи коју и даље схвата искључиво као 
„онострано“, метафизичо. 

То је сукоб са Духом као таквим. 



192 Стево Лапчевић

1.1  Техника и Дух: ружичасто ропство и црна слобода

Настанак нове тоталитарне структуре, Жак Елил је најавио још 
у мају 1945. када је у недељнику Reforme поручио савезницима да 
је рано за радовање и да је Хитлерова победа, ма колико се чинило 
другачије, готово извесна. (Ellu1 1945) Победничка Европа је са под-
смехом читала његове речи. Страхујући од новог успона аутономне 
структуре која се успоставља не директном силом, насиљем, уби-
јањима, застрашивањем и физичким ликвидацијама, већ све већим 
утицајем технике-техничара и последично технологије у државама 
развијеног света, Елил је интелектуалну јавност спремио на оно што 
ће неколико деценија касније, трагајући за узорима нихилизма дваде-
сетог века констатовати и Свети Серафим Роуз: човечанство је својим 
скретањем од Бога ка човеку направило тек први корак, да би одатле, 
неверујући више ни праведном човеку, све своје интелектуалне и ду-
ховне капацитете поверило на чување и развој ученом технологу и 
праведној технологији чији ће хладни рацио у будућности на добро 
сменити узаврелу људску страст (Роуз 2019). 

Лишен духовности, вредности симбола и претходних епоха човек 
се, „ослобођен“ на крају и сопственог права на аутономију, припрема 
за футуристички, хладни тоталитаризам нове надзорне еопохе (Зу-
боф 2020) који више неће карактерисати интерперсонални односи и 
одавно превазиђени осећаји блискости и удаљености, већ апсолутна 
контрола коју ће над животима у име и за рачун технике спроводити 
модерна држава као њен изданак и слуга. (Ellu1 1945) „Држава преу-
зима све и све обавља преко техничара. Шта је то, ако не диктатура? 
У сваком случају, то је оно што је успостављено у Енглеској и Амери-
ци… о Русији да и не говоримо. Апсолутистичка држава. То је примат 
техничара.“ (Ellu1 1945: 4)

Лишен аутономије и подјармљен техником: владања, писања, 
сликања, љубави, размножавања, ратовања… живљења, уплашен тех-
ником изумирања која подмазана да не шкрипи, не нуди никакав из-
лаз из нихилистичког очаја који неуморним окретањем турбине прои-
зводи централни генератор, појединац је остављен да се поново пита 
за значења оних појмова од којих све почиње (долазак до радикалне 
позиције, рекла би Агнеш Хелер). Такав човек у трагању за помо-
ћи, усмерен од стране колектива на сопственог, технички савршено 
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уштиманог и технолошки напредног убицу, аутономну структуру: др-
жаву и њене колективистичке химере, олако прихвата инсталиране 
доктрине. (Ellu1 1945, Зубоф 2020) 

Уместо да ослоњен на Дух као на извориште аутономије потражи 
излаз из кавеза у који је запао, појединац се предаје колективној ми-
стици која служи злу, предаје се лажној сили (пропаганди) која срца 
више не испуњава револуционарним гневом упереним против струк-
туралног детерминизма већ ентузијазмом, до са пуним усхићењем 
жртвовања Молоху државе. (Ellu1 1945)

Питање односа индивидуе и колектива, делања и структуре, ау-
тономије и детерминизма, коначно се кристалише као питање сукоба 
Духа и технике – Смисла и нихилизма. Позивајући на буђење, Сера-
фим Роуз истиче да победа надзорног техничког друштва, уколико 
до ње дође, неће бити оличена у вулгарној диктатури, већ у „слобо-
ди“ и „прогресу“ (Роуз 2019: 101) на исти онај начин на који се ни 
ђаво пред човеком не указује у свом правом обличју. „То неће бити 
свеопшти концентрациони логор, јер неће бити никаквих зверстава. 
То друштво неће изгледати безумно, јер ће све бити уређено, а мрље 
људских страсти ће се изгубити у сјају метала и стакла. Више нећемо 
имати шта да изгубимо, нити да добијемо. Наши најдубљи нагони и 
наше најскривеније страсти биће анализирани, обелодањени и иско-
ришћени. Бићемо награђени свиме што су наша срца икада пожелела. 
А врхунски луксуз друштва техничке нужности биће пружање прили-
ке за јалову побуну и осмех мирења са судбином.“ (Елил 2010: 255)

Биће то ружичасто, лако прихватљиво ропство изобиља, спрам 
којег ће стајати црна, нежељена и тешка слобода. 

Управо овде долазимо до тачке обрта: ако је проблем техничког 
друштва као израза колетивне рационалне свести суштински духов-
не, а не материјалне природе, онда и његово разрешење мора бити 
опозитно ономе чему уче мајнстрим политичке школе техничког 
друштва. Ту истину, коју структури предани појединац не прихвата, 
сведочи и сама техника, па тако и не чуди што се сама помисао на 
духовност као извориште аутономије личности у „прогресивним“, 
нужно „научним“ и „атеистичким“ круговима доживљава искључиво 
као „мрачна сила“, „догма“, као „кочничар“ и „вечити проблем“. Тео-
лошки поглед на свет нужно мора бити „злонамеран“. 
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У изразу техничког друштва, духовност није простор слободе, већ 
управо супротно – главни узрочник проблема који колективном раци-
онализму дају могућност да кривицу за лоше последице сопственог 
деловања пребаци на други терен. Уместо духовности и потраге за 
аутономијом личности као првом и последњом линијом одбране пред 
насртајима структуралног детерминизма, као „спас“ нуди се колекти-
витет: техничка држава (Елил 2010: 248) којој се при томе додељује 
статус једине стварне религије нашег доба. (Елил 2010: 249)

Свесно да аутономија личности долази из сфере коју још увек 
не контролише у довољној мери, техничко друштво развија читаву 
лепезу начина којима врши одбацивање и цензурисање слободе. Се-
куларно инсистирање на духовности као приватној ствари, лишеној 
сваке могућности да постане покретачка основа која треба да доведе 
до потпуне промене наратива, са циљем њеног коначног стављања у 
службу колективног рационализма, најважнији је међу њима. 

Ова, својеврсна кастрација религије (Елил 2010), започела је сво-
ђењем духовности на пуки израз „мистичне воље за поседовањем и 
доминацијом“ (стр: 253) коју је техника релативно лако укинула омо-
гућивши човеку да ту потребу „задовољи“ без Бога. Створивши тако 
темељ идеалног атеистичког „Човека“ начињен је први значајан корак 
ка потчињавању сфере духовности. 

Како је овај први корак, испоставило се, једини за сада могући, 
страхујући од човековог доласка до радикалне позиције, (Хелер 1985) 
техничко друштво понудило је политички активизам као вид отпора. 
Заправо, ради се о Тројанском коњу структуре, инструменту борбе 
који, завистан од технике пред човека не поставља радикално питање, 
(Хелер 1981) већ је унапред осуђен на пропаст. (Ellu1 1945)

 „Не постоје никаква политичка и техничка средства којима би 
се тај процес могао зауставити. Тој плими која уништава све духовне 
вредности и сâмог човека, тако што га окива златним ланцима, могу 
одолети само људи, који, управо зато што ће у потпуности бити људи, 
неће допустити да их апсорбује ова цивилизација, нити ће пристати 
на ропство.” (Ellu1 1945: 6.) 

Тој плими потчињавања духовног структури као остварењу пот-
пуне доминације рационалистичког колективног над аутономјом лич-
ности, може се одупрети само нови, радикализовани Човек који ће 
успети да изађе из „матрикса“ и преуми сопствену оданост структури 
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(да уместо ружичастог ропства пригрли црну слободу). „Човек Исус 
Христ, који је сам изменио судбину света, који је сам ућуткао Молоха, 
и сутра ће сам ослободити људе од ропства, које нам свет већ данас 
припрема.“ (Ellu1 1945: 6) 

1.2  Политики отпор као заблуда: техника у покрету

Уплив технике у политику, њено свођење на исту и последич-
но одвајање од симбола, односно потребе за познавањем дубинског 
смисла као суштинског елемента аутономије личности, догађај је без 
преседана у људској историји. Политика техничког друштва, „осло-
бођена“ духа, постала је омотач у којем се ствара нови живот, сред-
ство којим се објашњава и морално оправдава техника. (Елил 2010) 
„Она више не представља циљ: циљ је одређен аутономним делова-
њем техника. Она више није критеријум деловања: једини критеријум 
деловања састоји се из сазнања да ли је техника исправно употребље-
на или не, а ниједна политичка теорија нам то не може рећи“. (Елил 
2010: 172) Тиме политика сведочи потпуно одсуство аутономног про-
мишљања актера и последично сопствену исрпазност.

Политика којој се човек предаје са надом да ће га избавити роп-
ства за које не схвата да је у основи независно од класних или било 
којих других спољашњих карактеристика механизма против којег се 
устаје, већ да је проблем унутрашњи, „одражава, транспонује технич-
ко друштво“. (Елил 2015: 24) Нема политике, а да својим деловањем 
не „производи карактеристике друштва којем жели да пружи отпор“ 

(Елил 2015: 24) савршено се потом уклапајући у њега, на исти начин 
на који добро одабран шараф гради машину. У њој је све строго учи-
тано у организацију техничког друштва (Елил 2015) па ни не чуди 
што је суштина политике постало наметање самонегације појединцу 
кроз јачање осећаја немогућности самосталног овладавања ситуаци-
јом која се дефинише као лоша. 

 Политика и политички активизам као вид борбе против струк-
туралног детерминизма су заблуда (Елил 2015) која се „нужно држи 
двоструког дискурса; оног објективног, за малобројне следбенике и 
инициране, за које, на нивоу чисте праксе, представља макијавели-
зам или ефикасност, и оног јавног које се односи на апсолут, на вели-
ки план, који нема друге реалности осим оне позајмљене од медија 
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масовних комуникација и наравно уметности!“ (стр: 211) Политика 
шири лажни смисао и лажне вредности (контравредности) које тех-
ника креира у сопственим лабораторијама „стварајући савршену илу-
зију за публику која, у мери у којој верује медијима масовних кому-
никација, или пре, у мери којој је њима прожета, доживљава чисту 
илузију као реалност.“ (Елил 2015: 210-211)

„Савршена илузија“ о којој Елил говори заправо је идеологија 
која личности лишеној аутономије постаје једини основ егзистенције. 
Идеологије су колективна замена за осећај оностраног, одраз стварно-
сти у огледалу. (Елил 2015) Што је систем потчињенији структури, то 
је неопходније испоручити идеологију која ће осујетити свест о њего-
вом правом лицу и човеку пружити компензацију која му такву ситуа-
цију може учинити подношљивијом. (Елил 2015) Уместо аутономије, 
идеологије нуде „испразну естетику и одсуство поруке“ (Елил 2015: 
207) доводећи човека у стање предаје и потпуног комформизма „пре-
ма непрепознатим силама“ (стр: 207) које га отварају према различи-
тим формама свеобухватности: фашистичкој, социјалистичкој, наци-
стичкој, па и либералној којој личност, самоослобођена аутономног 
промишљања и делања више нема моћ да се супротстави. 

Тек онда, када личност коначно капитулира, политика, као прои-
звод технике, и званично ће прогласити његово интегирсање у струк-
турни комплекс (Елил 2015) приказујући тај пораз за коначно осваја-
ње слободе. Политика тако врши дехуманизацију мишљења и дело-
вања, а „слободи“ коју нуди одговара не активни, аутономни субјекат, 
већ објекат одвојен „од свега онога што му је нешто значио, да би 
био бачен у непознаницу техничког система. Више није потребно да 
има референцу у односу на своју прошлост, више није потребно да о 
ономе што се дешава суди с моралног, естетског, идеолошког стано-
вишта, које би му омогућило да сачува контролу у односу на техничку 
експлозију“. (Елил 2015: 206)

Само деловање из сфера и унутар сфера које омогућавају одбаци-
вање политике омогућава повратак радикалном питању: аутномији, 
проналаску смисла и напуштених вредности.12 Човеку је потребно 
ново разумевање живота: суштинско дубинско, радикално, а не (само) 
егзистенцијално које нуди техничко друштво. (Елил 2015) 

12  Можда овде не би било лоше размислити о сличности овог концепта са 
Грамшијевом идејом културне хегемоније.
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Аутономна личност мора се дакле супротставити „компјутеризо-
ваним чудовиштима“ (Елил 2015: 212) која се могу пронаћи у свим 
каналима који од света духовности воде ка простору којим доминира 
техника. На том путу супротстављања, највећу препреку не предста-
вљају технократе, креатори и сервисери техничког друштва, већ они 
који су позвани да се управљачима супротставе: верујући који су у 
свом одрицању од аутономије простор духа као простор слободе ста-
вили на располагање компјутерском програму.

„Треба поново наћи смисао“, поручује Жак Елил (2015), „смисао 
који неће бити очајнички и водити до самоубиства. Смисао који омо-
гућава живот међу чудовиштима. Смисао који ће истовремено бити 
значење нашег живота и смерница за нашу вољу. Симболизовати 
стварност тако да она не буде судбина без наде, већ напротив, пошто 
њоме доминира смисао, да омогући човеку да опстане у том рацио-
налном хаосу.“ (стр: 210) 

Та „симболизована стварност“, као једини стварни конкурент „са-
вршеној илузији“ нужно је хришћанска и против сваке врсте принуде: 
то је царство слободе које Елила уводи у јединство са сопственим 
анархистичким претходницима, без обзира на то да ли су атеисти или 
су своје наде полагали у Бога. 

Могућност супротстављања новом непријатељу знатно је тежи 
него што је то био случај са временом у којем су структуре биле ба-
налне, а њихове акције видљиве. Пут који појединца води до слобо-
де од рационалистичког колектива тражи најпре јасно препознавање 
новог непријатеља, његових жеља у вези са човеком и механизама 
заштите од потенцијалних изазова, до потпуног одбацивања државе и 
политике у име нове заједнице која неће почивати на техничкој при-
нуди, него на љубави као базичном принципу у чијем средишту се 
налази Бог. 

2.  Анархија - свет са Богом: од ропства ка слободи

Бити појединац на страни супротстављеној техничком друштву 
и политици као изразу колективног рационализма, није ствар избора, 
већ нужност, то је израз људског обавезивања на слободу – задатак 
који је човек прихватио самим чином крштења, „обраћања“ када је 
прихватио и одређени начин живота и службу Богу на коју је сам себе 
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обавезао. (Ellul 2011) Aнархија има много дубљи смисао од просте 
борбе против принуде и управо свест о њеном радикалном потенција-
лу чини основ и суштину Елилове идеје отпора аутономне личности 
принуди.

Избор између Бога – као исходишта аутономије и технике - при-
нуде на који Елил указује, израз је старог закона да се у исто време 
не може служити и Богу и Мамону. (Ellul 2011) Ослобођење од тех-
нике посредством хришћанства, објашњава Елил (2011), не може се 
свести на римокатоличку „теологију ослобођења“ (стр: 3) која је хри-
шћанство претворила у (социјални) активизам, чиме се, посредством 
технике обавља апсорпција духовности у технички миље. (Ellul 2011, 
Роуз 2005)

Као једини излаз Елил нуди живот на маргини техничког дру-
штва, свођење контаката са техником на нужни минимум, повлачење 
из материјалистичког света, његово негирање у оном правцу у којем 
то чини монаштво, те креирање новог хришћанског обрасца правед-
ности, лишеног сваког тумачења техничког права. (Ellul 2011) „У ти-
шини и привидној усамљености збивају се велики светски покрети 
и одређује се ток историје. Мудраци и песници, мислиоци уметни-
ци, сви они који упознају ново мистично искуство и који откривају 
смисао ствари – сви су они усамљеници у животу, одвојени од онога 
што се обично назива ‘живот’ и такви прегаоци одређују ток светске 
историје боље и више него политичари у свом наступу за говорницом 
– више од свих оних који имају у рукама власт земаљских царстава.“ 
(Берђајев 2001: 130-131)

Тезу да је анархизам из хришћанског угла једини исправан пут 
освајања аутономије, те да представља реалну опасност по колектив-
ни технички поредак, Елил темељи на новозаветној причи о кушању 
Христоса која за њега има ону вредност коју за Николаја Берђајева 
има „Легенда о Великом Инквизитору“. Наиме, Ђаво је Христоса ку-
шао три пута, а други пут га је повео на високу гору, показао му кра-
љевства света и понудио их у замену за покорност, што је Христос 
одбио. (Ellul 2011)

Оно што је Елилу овде нарочито занимљиво и што посебно под-
влачи није сам чин одбацивања понуде који је логички след ствари, 
већ чињеница да су сва земаљска краљевства остављена по свему су-
дећи Ђаволу на располагање који их отуда и дели, а на шта се, сматра 



Индивидуална побуна и техничко друштво... 199

Елил (2011), мало обраћа пажња. Властодршци (техничари и њихове 
слуге), своју моћ добили су од Ђавола и зависе од њега. Упориште 
за овакав став, Елил (2011) налази у чињеници да Христос не одри-
че исправност Сатаниних тврдњи да су земаљска царства његова, не 
каже му: „Није истина, ти немаш власт над краљевствима и држа-
вама...“ (стр: 81) Христос структуру одбацује јер Он зна да се човек 
може клањати само Богу, а не техници и краљу – цезару, Берђајевље-
вом ћесару (Берђајев, 2001а), па чак ни „демократском“ председнику. 
Човек припада слободи, а не техници и лажном избору између поли-
тичког и економског механизма. 

Техничко друштво према томе није ништа друго до последица 
пада и искушење којим Сатана настоји да ограничи човека, средство 
којим се изнова и изнова кроз историју куша аутономија личности. 
Управо то „искушење обоготвореном државом и Ћесаром који је бо-
жанство, Христос је одбацио и заувек осудио. Власт над царствима и 
слава такве власти дају се само онима који су се поклонили ђавослком 
духу у пустињи.“ (Берђајев 2001: 109)

Одбијање кушача, сматра Елил, није једини пут да Христос одбија 
детерминизам и утире пут анархистичком, аутономистичком, односу 
према свету. Он то чини и када поручује да се цару „да царево“. Упо-
риште за овај став, идући трасом коју су поставили Николај Берђајев 
(2001а), Елил (2011) налази у чињеници да се Христосове речи одно-
се на новац-порез, као и на чињеницу да је новац у времену у којем 
је Божији Син ходао земљом припадао владару (отуда његов лик на 
кованицама). „Дати цару царево“ не значи прихватање детерминизма, 
већ управо супротно, победу ауатономије: недопуштање надзорној 
вољи да зађе у оне сфере живота које јој не припадају. То је питање 
шта је вредније и шта је уопште вредно: аутномно деловање личности 
или структура; царев лик на кованици ван које се његов ауторитет не 
протеже. 

Сукоб између слободе и технике, темељан за разумевање нужно-
сти и могућности постојања хришћанског анархистичког одговора 
кушачу, Елил (2011) налази и у Откровењу чији текст се, како наводи, 
не односи само на Рим нити на римску управу у Јудеји, већ „и на сре-
дишњу, империјалну власт“ (стр: 97), односно на сукоб који постоји 
између „Божјег Величанства и свих земаљских моћи и власти“. (стр: 
97)
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 Од свог почетка до краја, пише Елил (2011), Откровење доводи 
у питање политичку моћ, односно политичку технику, те технику у 
целости. Та моћ и техника оличени су у „две Звери“ о којима Свети 
Јован говори. Елил (2011) је убеђен да у оба случаја аутор реферира 
на политичку технику. „Прва је ‘Звијер која излази из мора’ (по свему 
судећи Рим, чије су турпе пристизале морем)13. Она има ‘пријестоље’ 
које јој је дао Змај (погл. 12-13). Тај Змај представља Проту-Бога, који 
јој је предао ‘велику власт’. Људи се клањају Звјери. Питају: ‘Тко се 
може борити потив ње?’ Њој је дана ‘власт над сваким племеном и 
пуком, језиком и народом’. И клањају јој се сви становници земље. 
Мислим да не постоји изричитији начин да се укаже на политичку 
моћ која има врховну власт и војну силу, и која захтјева да јој се клања 
(дакле потпуну послушност). А та Звијер Змајев пород (исти однос 
на који смо већи наишли између политичке власти и ‘диаболоса’). 
Потврду те идеје да је Звијер држава налазимо при крају Откривења 
(18), гдје се говори о уништењу великог Бабилона, те борби у којој 
Звијер окупља све краљеве земље да поведу рат против Бога; и Звијер 
бива сатрвена и осуђена, након што је то био њезнин главни предста-
ник.“ (стр: 98)

Када говори о другој Звери, која „излази из земље“ Елил је пои-
стовећује са полицијом и поропагандом, па самим тим и са присилом 
којом се структура служи за присиљавања појединца на прихватање 
техничког друштва. „Погледајмо шта одликује ту Звијер: она ‘чини 
да се земља и њезини становници клањају првој Звијери’, она ‘заво-
ди становнике земље’, ‘свјетујући становницима земље да направе 
кип Звијери’. Она ‘удахне живот кипу Звијери, тако да кип Звијери 
проговори’. ‘Она чини да сви – мали и велики, богати и сиромашни, 
слободни и робови – ударе себи жиг на десницу или на чело и да нико 
не може ни купити ни продати ако нема ударен жиг’. Ја сам у томе ра-
зазнао доста точан опис пропаганде у споју с полицијом. Она наиме 
наводи људе да се подреде држави, да јој се клањају, да даје ‘жигове’ 
који им омогућују да живе у друштву.“ (стр: 99)

Увидевши да анархизам једини има могућност да проникне у ду-
бље, религиозне, суштине принуде (либерализам никада и није био 
друго до пдоружена рука технике, док јој се социјализам са својим 
тоталитарним етатизмом сам ставио на располагање), техника која 

13  Све напомене: Жак Елил.
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код Елила остаје инструмент у рукама кушача, уложила је велики на-
пор да убацивањем рационалзма ову идеју склони са пута човековог 
ослобођења. Тако настаје „класични“ или, код Елила (2011) „стари“ 
анархизам који није могао да разуме да борба против власти, против 
технике која има тоталитарни карактер и увек тоталитарне намере, 
није спољашња борба против једног, а за други механизам, већ духов-
на, унутрашња, невидљива борба (Никодим Агиорит 2017) коју човек 
води најпре са самим собом. 

Како би оцртао немогућност „старих“ да разумеју да се технич-
ки поредак не може рушити инструментима које сам ствара, Елил 
ће подвргнути критици и њихово свођење хришћанства на принуду. 
Прва теза на коју је обратио пажњу била је она о Богу као господа-
ру чиме су „стари“ настојали да Га прикажу као део технике, старог 
механизма којег се треба ослободити. Одбацујући ову тезу као погре-
шну, Елил (2011) истиче да упркос чињеници да се назива Краљем и 
Царем, Бог представља моћ „која се самоограничава, не произвољно 
или из хира, већ зато што би другачије дјеловање протурјечило само-
ме његовом Бићу.“ (стр: 49) Бог дакле делује из љубави, а управо то 
је оно што недостаје техничару и техничком систему, то је оно што у 
крајњем недостаје чак и добро испрограмираној машини. 

Творац је човека створио речју што, сматра Елил, за разлику од 
технике која је увек једносмерна, значи да имамо посла са неким ко 
жели да комуницира. Како је човек створен по лику Божијем, то су и 
човекове главне одлике реч и љубав. Реч представља заједништво, ко-
муникацију, потребу (за неким-нечим), док љубав подразумева враћа-
ње љубави Творцу и то не само кроз љубав према Њему, већ и према 
ближњем. (Ellul 2011) 

Одговарајући даље на замерке „старих анархиста“ за које држи 
да су били део техничког система против којег су се бунили, Елил 
(2011) истиче да за разлику од технике, Бог иако свезнајући (при чему 
техника настоји да буде свезнајућа) не одузима човеку слободу. Он 
наводи да је свако одређење Бога резултат учитавања грчке филозо-
фије у теологију, а да се о Богу не може много рећи, те да се он човеку 
јавља као „Неспознатљив“, да места таквој критици у суштини нема. 
(Ellul 2011) 

Неоткривена Божија природа искључује могућност „убиства“ о 
којем је писао Ниче. „Бог“ кога је Ниче „убио“, није Створитељ, већ 
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људска представа која „омогућава“ освајање жељене моћи или се по-
наша као помоћник ономе ко за том моћи посегне. Међутим, сматра 
Елил (2011), Бог није „големи компјутор“ који ради по „неком недо-
кучивом програму“. (стр: 54) Бог није машина, није ни техника већ 
управо супротно – Он стоји изван њих и отуда представља једину пра-
ву упоришну тачку ваљаног отпора машинском и техничком друштву. 

Бог ствара свет, ствара човека, али нема монопол над њим који 
остварује структура. Седми дан у којем Бог одлази на починак, сма-
тра Елил (2011), заправо је време у којем на сцену ступа аутономна 
личност. Добијајући тако сопствено место у стварању, личност сти-
че јасну улогу и постаје интегрални део читавог процеса, остајући 
изван сваког детерминизма. „Устрој свијета остаје онакав какав јест. 
Бог остаје у своме починку. Човјек доноси одлуке и преузима ризике. 
Али, не треба заборавити оно што смо рекли: Бог и даље љуби своје 
створење и очекује од њега да му узврати љубав. Он је Ријеч и жели 
наставити дијалог с њиме. Стога, понекад, Бог излази из свога почин-
ка. Много библијских текстова изричито тврди: ‘Бог изиђе из свог 
починка’... А на крају Библије, у Посланици Хебрејима и Откровењу, 
велико обећање и радост означавају управо повратак томе починку. 
Бог ће наново пронаћи свој починак, а човјек ће ући у Божји Покој 
(који нема никакве везе с ‘вјечитим’ покојем!). Понекад Бог излази из 
свога покоја: кад стање постане безизлазно за човјека, Бог испробава 
план спаса који не успијева увек. Јер, потребно је да у њему судјелује 
и човјек, па ствар може заказати.“ (стр: 55-56)

Код Бога, ако следимо оно на шта нас Елил наводи, (2011) нема 
детерминизма који карактерише функционисање техничког друштва 
- нема стандардизације у свету чији је Бог Творац. Он „није никакав 
свеопћи заповједник, већ прије свега ослободилац“ (стр: 56) онај који 
човека „изводи“ у простор истинске слободе, на исти онај начин на 
који је Мојсије извео Јевреје из ропства.

До те слободе долази се љубављу коју Бог усмерава на човека и 
коју човек враћа Богу. „Љубав не може бити принудна, не може се 
никога присилити на њу, не може ју се наредити... Љубав је нужно 
слободна. А ако Бог ослобађа, то значи да чека, нада се да ће га чо-
вјек с временом препознати и онда узљубити. Очита је бесмислица да 
би Бог могао натјерати човјека да га љуби, тероризирајући га“ (Ellul 
2011: 57) како су то обично тврдили „стари“ анархисти.
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Елил и Божије заповести које су „стари“ анархисти сматрали 
ограничењем слободе, разуме на другачији начин, као границу изме-
ђу живота и смрти. То није правилник који пред покореног износи 
структура, већ савети којима се може избећи трагедија, али уједно то 
су и поруке да човек не мора да ради оно што је лоше за њега, јер за 
тим не постоји потреба. Оне нису команда јер Бог није машина, није 
техника, нити шаље поруке на начин на који то раде компјутер или 
техничар. (Ellul 2011) Проблем према томе није у заповестима, већ у 
чињеници да техником потпуно окружени анархисти Бога интерпре-
тирају на начин на који то техничар жели и највише очекује. 

„Човјек је слободан дјеловати на свој начин и одговоран је за своје 
поступке. Бог такођер дјелује у даној ситуацији и сва се дјеловања 
или усклађују или сукобљавају. У сваком случају, човјек нипошто 
није пасиван и Бог није онај који чини све. Он може дати савјет или 
налог, али то неће спријечити човјека да учини по своме.“ (Ellul 2011: 
59)

Одбацујући последњу техничко-анархистичку критику хришћан-
ског учења, Eлил (2011) тврди да Бог није одговоран за зло, те да оно 
долази искључиво од човека који чини зло себи, другом, ближњем, 
природи. „Ријеч је о човеку и само човеку“, вели он. (стр: 60) Као 
слободно биће, човек „може чинити зло и нажао, може чинити су-
протно од онога што жели Бог. Бог жели добро али оставља човјеку 
слободу да га не чини, будући да би у противном Бог као Свемогући 
аутоматски натјерао човјека да ‘чини добро’ , те људски живот више 
не би имао смисла. Човјек би био робот у Божјим рукама, играчка коју 
је Бог себи створио (али из којег разлога?). И тако – кључна ствар – 
више не би било ни за што одговоран, дакле више уопће не би било 
важно чини ли добро или зло.“ (стр: 61)

Појава „старих“ анархиста и њихов све екстремнији рационали-
зам, сматра Елил (2011), историјски се, и не без унутрашње логике 
поклапала са процесом асимилације религије и њеним „укључењем“ 
у техничко-технолошки свет. Враћајући се на Кропоткинову идеју 
(Кропотник, 1984) о „подржављењу“ цркве и још више на Барђаје-
вљеву тезу у греху „историјске цркве“ (Берђајев, 2001), Елил сматра 
да је црква своју борбу са светом у доброј мери напустила у име ком-
фора који није ништа друго до замка коју тај исти свет у изобиљу 
нуди управо онима које детектује као своје најозбиљније супарнике. 
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Кушач је очигледно тражио начин да човеку препречи све путеве који 
воде ка слободи.14

Деловање цркве као дела технике видљиво је кроз њен политички 
ангажман: кроз ратове које је водила и покретала15 до благосиљања 
сваке власти, без обзира на њен ауторитарни па чак и против-хри-
шћански карактер. (Ellul 2011: 44-45) Свођење Цркве на део технике 
постало је могуће применом комформизма као инструмента техни-
ке,16 која је била у значајнијој употреби током 19. века. Утапање Цр-
кве у технички систем омогућило је њој и њеним достојанственицима 
велико богатство што је доводило до нових фрустрација и одрицања 
(стр: 48) а што и јесте био циљ који је техничко друштво желело по-
стићи. Међутим, са коначним одвајањем цркве и државе направљена 
је грешка Техничар је испао из шаблона и превидео да секуларизаци-
јом и „ограничењем“, утицај који Црква има у друштву расте у оној 
мери у којој из ње одлазе они који не траже директну корист. Одсе-
цање црквене моћи од политичке задржало је у храмовима вернике и 
створило основ за градњу аутономног простора слободе. (Ellul 2011: 
48)17 

Колико се ова настала могућност активно користи, питање је које 
тражи одговор, али та могућност постоји и видљива је управо по томе 
што држава – техника, ослањајући се на помоћ Мамона18 и данас на-
стоји да користи Цркву.19 Тиме је „немогућност“ зближавања анархи-
зма и хришћанства постала „чињница“ коју је техника посредством 
различитих људских техника прогласила за непобитну ствар.

За ту „чињеницу“ која је заправо настојала да у људској свести 
(најпре) интегрише духовно и техничко, Елил (2011) подједнако кри-
ви како „старе“ анархисте који су увек били део техничког друштва 

14  Било би занимљиво поразмислити о овом питању кроз компаративну анализу 
Елилове и мисли Жозефа Де Местра. 

15  Више о томе: Гавриловић, Дарко Мржње, ратови, демони хришћанског света, 
„Службени гласник“ Београд, 2014.

16  Сетимо се тврдње Николаја Берђајева да је историјска црква прихватила 
искушење које је Христос одбацио, а на које упућује и Елил.

17  Често се у црквеним круговима може чути да је секуларизација заправо дала 
позитиван ефекат и да је одвојеност државе и цркве најбољи начин функционисања 
верујуће заједнице. Више о томе: Основи социјалне концепције Руске Православне 
Цркве, „Беседа“ Нови Сад, 2000.  

18  Принц пакла, задужен за похлепу.
19  Можда не би било лоше на овом месту размислити о томе како техника у 

нашем случају рукује са Црквом.
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и нису успели да погледају изван оквира који је задала сама техника, 
тако и хришћане који су, допуштајући себи да буду део технике (одно-
сно да буду део света, да буду у суштини поражени од света-државе), 
сматрали да није могуће доћи до анархичног не-техничког хришћан-
ства. (стр: 15)

Насупрот и једнима и другима, Елил (2011) сматра да је не-тех-
ничко хришћанство, „хришћански анархизам“ одувек постојао и да ту 
нема ни говора о неком „изму“, нарочито не новом, већ да се ради о 
изворном разумевању хришћанске поруке20 о чему у крајњем сведочи 
и кушање Христоста. Црквена учења о божанском карактеру миропо-
мазане власти и благонаклон став према њој за Елила (2011) предста-
вљају грешке које су настале у годинама „афирмације“ хришћанства, 
односно црквеног сједињења са државом чије су „богоизабране“ вла-
сти и саме биле сведочанство не успона до неба, него пада под прити-
сак технике – „у загрљај Ђавола“. (Де Ружмон, 1991)

Као пример отпадништва у име власти и технике, Елил (2011) ис-
тиче Јевреје и појаву монархије међу њима, у чему налази не награду 
за поштовање Бога, него казну за служење Мамону - по сопственом 
избору. Своју анализу која је утолико важнија уколико нуди још једно 
теолошко објашњење хришћанског анархизма, Елил (2011) почиње са 
Судијама, односно са оним временом у којем се живот Израиља одви-
јао без технике-власти, уз посредство Судија које су, услед апсолутне 
вере личне и народне у Божију правду имале непосредан однос са 
Богом у који се није сумњало. До посредника – монарха, Јевреји су 
дошли не због Божије воље, већ услед сопствене жеље да „буду као 
сви други народи.“ (стр: 69) Бог ову жељу услишава, али констатаци-
јом да су Га тиме Јевреји одбацили, потврђује да поредак који настаје, 
односно да техника није оно што Он сматра да је потребно и добро. 
И одмах затим, Бог саопштава да ће та техника бити неправедна и 
тотална, да ће мушку децу монарх узимати за војску, да ће девојке 
одводити у харем, да ће узимати порезе и најбољу земљу. (стр: 69) 
Техника је онтолошки тоталитарна и отелотворење зла.

Упркос упозорењу да му структура није потребна и да ће му доне-
ти лоше, човек је прихвата и фактички од Самуила као првог монар-
ха почиње даљи пад аутономије и успон колективног детерминизма. 

20  Dzalto, Dvor Anarchy and the Kingdom of God: From Eschatology to Orthodox 
Political Theology and Back, Fordham University, 2021
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Управо су Самуил, Давид и њихови наследници показатељи све штет-
ности настале промене. Истина, Елил констатује да је Цар Давид био 
„славан и важан краљ“, али у исто време додаје да највећа остварења 
није постигао техником већ, по сопственом признању, ослањајући се 
на аутономију личности, „из Божје наклоности“. (стр: 70)

Ништа бољи ни за себе ни са свој народ није био ни Соломон који 
се знатно више ослањао на технику. Могућности које му је техника 
давала јачале су код њега вољу за моћ која га је кварила: „Давида је 
наслиједио његов син Саломон, испрва добар и правичан краљ. Али 
с временом је и њему, као и свима власт завртјела главом. Наметао је 
огромне порезе, градио скупоцјене палаче, имао седам стотина жена 
и три стотине прилежница. Почео је обожавати друге богове од Бога 
Израелова и посвуда градити узвишице, а умро је окружен свеопћом 
мржњом.“ (Ellul 2011: 70) У коначници, Јевреји су одбацили Давидову 
линију и дошло је до поделе племена – техника је, уништавајући ау-
тономију у корист детерминизма коначно уништила и саму заједницу.

А да је слепа преданост структури непотребна и штетна, сматра 
Елил (2011), сведоче и описи јеврејских краљева. Тако су они који 
се на технику ослањају мање, били једини „добри“ и обично пора-
жени од непријатеља Израела, док су они који технику експлоатишу, 
који су ширили не само територије већ и структуру, портретисани као 
„лоши“. Они уводе идолатрију, неправедни су и подмукли. (Ellul 2011) 

Против таквих краљева дизали су се пророци21, али су њихов ути-
цај и њихова моћ били мали, чак толико да се Јевреји нису решавали 
ни оних монарха који су отворено били идолопоклоници. И тада не 
делу видимо рационализацију која долази као резултат деловања по-
литичке технике – уместо да одбаце таквог монарха и да се отргну из 
загрљаја технике, Јевреји су сматрали да их Бог тешким искушењи-
ма кажњава за дела недостојног монарха којем не могу ништа. (Ellul 
2011) Идеја о промени била је тек избор између различитих механи-
зама – исти који су себи остављали „стари“ анархисти.

Власт и техника према томе, нису никаква част, похвала, доказ 
висине, већ управо супротно: сведочанство укидања аутономије у ко-
рист детерминизма, слика све дубљег пада и отпадања од Смисла. У 

21  Пророци би овде могли бити носиоци улоге коју су касније прихватили и 
анархисти са којима их спаја, ако бисмо доследно пратили Елила, тежња за слободом 
уместо покорности техничкој срачунатости. 
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томе лежи још једна истина коју хришћанство сведочи упркос насто-
јању црквене јерархије да покаже да ствари стоје другачије. Техника 
није само инструмент који човеку помаже или пак управља њиме, она 
је и својеврсни доказ недостатка Смисла, материјализација нихили-
стичког принципа и истине. Власт је „пошаст коју Бог шаље да казни 
грешног човјека“ (Ellul 2011: 16) па хришћани, ако то јесу, нису у 
обавези да се покоравају било којој земаљској власти. (Ellul 2011: 16) 
Они су позвани да делују ван структура, да им се одупиру и иду пара-
лелним путем који се са техничким не мора нужно чак ни пресецати. 

То одбијање представља најрадикалниију побуну против укидања 
аутономије личности. Оно подразумева не опијање надозрним потен-
цијалима техничког друштва, већ „одбацивање сваког облика моћи, 
независно од тога да ли је и у којој мери легитиман“. (Ellul 2011: 7) 

Ову својеврсну „не-моћ“ Елил (2011) дефинише као одбацива-
ње „насилног реаговања на насиље, правила око за око, као и свих 
вредности и институција нашег друштва, нарочито економске орга-
низације, идеје о конкуренцији, да је живот борба, у којој најбољи 
побеђује“. (стр: 7) Та у суштини чисто техничка идеологија, којој се 
човек лако предаје, полазећи од погрешног уверења да се моћ може 
обуздати уставима, законима које она сама прописује, али и вером да 
није део техничког света и да се може користити на добро, одводи 
човека ка „комунистичким и фашистичким диктатурама и њиховим 
техноструктурама.“ (стр: 7) 

 Борба на коју Елил позива није крвопролиће зарад анархистич-
ке утопије. То је делатна љубав која у друштву окованом надзорном 
структуром, непрекидно и бескомпромисно одбацује моћ. То је свесно 
жртвовање, разапињање на крст пред светом који одавно не познаје 
ништа што није довољно ефикасно, успешно, максимално прецизно 
и минимално погрешно. 

Бити следбеник „не-моћи“, „не-технике“, остати веран аутономи-
ји у средини која снагом колектива настоји да је угуши, значи платити 
највишу цену: бити одбачен на периферију као „неуспешан“, „неефи-
касан“, као „промашај“ који упркос томе истрајава у преиспитавању 
друштвене идеологије која учећи да среће нема без материјалног бо-
гатства, увећања дистрибуције и потрошње окива свет. (Ellul 2011: 7) 

Будућност света не зависи од структуре, нити од утопичних ви-
зија бољег друштва. Она је у делатној љубави аутономних личности 
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које се не опиру надолазећој и нужној промени, већ попут пророка на 
њу упућују и објашњавају је попут апостола. 

Закључак: лични анархизам, најтежи од свих

Формална аутономија коју појединцу нуди техничко друштво, Елилу 
не значи ништа и он је негира као лаж коју намеће потреба структуре да 
човека држи у покорности. 

Аутономија која Елила занима постоји искључиво у слободи и љу-
бави, схваћеним не само као израз могућности самосталног деловања 
и промишљања, већ превасходно као свесно жртвовање за друге уз ис-
товремено избегавање наметања нужности жртвовања других за нас и 
спрам наших потреба. Таквој слободи не требају спољашња ограничења 
да би се претопила у хуманистички идеал да не треба чинити другима 
оно што не желиш да они чине теби. Она долази изнутра, као резултат 
револуционарне промене која нас наводи да чинимо другима оно што 
би смо волели да они чине нама, не наводећи их при томе на било који 
начин да то заиста и чине. 

У средишту такве слободе, за разлику од рационалистичког концеп-
та антрополшке етике (Кропоткин 2001), налази се Бог као законодавац, 
као љубав која човеку оставља аутономију - моугћност избора, за разли-
ку од сирове нужности настале из људске потребе не да разуме љубав, 
већ да је сведе на сопствену меру. 

Истинска слобода као одраз аутономије личности, не остварује се 
насилном спољашњом револуцијом, нити политичким активизмом. Та-
ква слобода је лаж, она је „ужас негативног“ којем не припада правда већ 
„најхладнија смрт и стварност која саму себе разара.“ (Јованов 2013: 24) 

При томе, хришћански анархисти треба да знају, поручује Елил 
(2011) да остварење идеалне заједнице није могуће, те да је анархију у 
условима постојања техничког друштва могуће исправно схватити ис-
кључиво као кретање ка беспринудном уређењу, уз свест да је жељени 
циљ у коначници ипак недостижан.

 „Прави анархист вјерује да је анархистичко друштво, без државе, 
без моћи, без организације и хијерархије могуће, одрживо и оствариво, 
док ја то не мислим. Другим ријечима, сматрам да су анархистичка бор-
ба и стремљење према анархистичком друштву кључни, али остварење 
тога друштва није могуће. (Ellul 2011: 30-31)
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Отпор структури могућ је дакле искључиво као индивидуални 
чин, и управо то је чињеница која Елилов анархизам чини најтежим 
од свих. То је лични анархизам који, за разлику од комунистичког, не 
допушта прикривање иза великих ауторитета и идеја, нити ослањање 
на туђе жртве и издаје. У борби коју Елил жели да покрене, човек 
стоји сам на раскрсници и одлучује да ли ће поћи лакшим и лажним 
путем технике и принуде који нужно води до самоукидања аутономи-
је, или ће свесно поћи тежним путем који води до Бога као заточника 
слободе.

Век у којем живимо још увек није спреман за хришћански анар-
хизам. Анархистички покрети, капиларни, неприметни, јалови, који 
упорно одбацују сваки помен и сваку помисао на духовност и даље се 
чврсто држе политичког активизма и својих материјалистичких прет-
ходника, сведочећи, изнова и изнова исправност Елилових тврдњи 
да технички анархисти не могу пронаћи излаз из замки старог света. 
Излаз и будућност и даље нам измичу, као што је пре готово четири 
деценије туробно поручивао Џони Ротен22. 

Аутономија личности не исходи из утопије коју техника данас 
приказује публици на великом платну. Њени творци неће бити џокери 
које машина извлачи попут кеца из рукава сваки пут када западне у 
слепу улицу. Она лежи у нама, у радикалном одбацивању структуре, 
свакога дана и на сваком месту и никада се неће материјализовати као 
идеална-праведна заједница23, већ ће се показати у изолацији, исме-
вању, „губитништву“, јуродивости, осами, монашкој и штирнеровској 
подједнако, у коначној решености Џастина Марлера24 да, следивши 
пут Серафима Роуза, јавно поручи човеку да једини исправни пут 
води преко постепеног умирања за свет принуде у којем живимо.

Овде долазимо до можда најбољег објашњења пута очувања ауто-
номије личности пред навалом колективне дириговане свести. Њега 
нису изрекли савремени анархисти, политиколози, аналитичари, већ 
Свети Исак Сиријски када је истакао да човек једино може бити ауто-
номан онда када је „мртав“ за „Свет“ у којем је. 

22 „There is no future / In England’s dreaming“ God save the Queen, Sex Pistols, Never 
Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols (1977)

23   Можда је ипак могуће одвојено милити о слободи и историји?
24  Оснивач и певач бенда Слип, касније православни монах, оснивач фанзина 

Death to the world.



210 Стево Лапчевић

Разумевајући под „Светом“ страсти које човека чине робом при-
нуде25 Свети Исак је желео његову скорију смрт у име истинског осло-
бођења које, уколико човек својом вољом тако одлучи, може донети 
само Бог. То што је Свети Исак живео 13 векова пре нас, није никаква 
препрека, а још је мање проблем, већ доказ више да слобода заиста 
представља преваладавање раздвајања. Пут од Христа преко Светог 
Исака и Жака Елила до нашег века и није друго до долажење духа до 
самог себе (Хегел). То је пут есхатолошки на којем смо позвани да 
истрајавамо не мислећи превише да ли ћемо остварити зацртани циљ. 

Литература

Aвгустин, Аурелије. Држава Божија ЦИД, Подгорица, 2004.
Берђајев, Николај. Нова религијска свест и друштвена стварност Бримо-Београд, 

2001.
Берђајев, Николај. Царство духа и царство ћесара, Бримо Београд, 2001. 
Дамњановић, Ивана. Политика и технологија – теоријски приступи, Удружење на-

ука и друштво Србије, Београд, 2018.
Де Ружмон, Дени. У загрљају Ђавла Алеф, Градац, Чачак 1991.
Dzalto, Dvor. Anarchy and the Kingdom of God: From Eschatology to Orthodox 

Political 
Theology and Back, Fordham University, 2021
Ellul, Jacques. Anarhija i kršćanstvo DAF Zagreb 2011.
Елил, Жак. Техника или улог века, Београд, 2010. 
Елил, Жак. Царство бесмисла (уметност и техничко друштво) Алеф-Градац, Ча-

чак 2015
Зубоф, Шошана. Доба надзорног капитализма, Клио, Београд, 2020.
Роуз, О. Серафим-Јуџин. Нихилизам, корен револуције модерног доба, Ammonite, 

КњигаБајт, Београд 2019.
Роуз Серафим. Светлост са запада, Образ Светачки, Београд, 2005.
Јованов, Растко. Хегелово право народа (Историчност духа и границе права), Ин-

ститут за филозофију и друштвену теорију, ИП „Албатрос плус“ Београд, 2013.
Кропоткин, Петар. Анархизам и морал, Просвета Београд 1984.
Kропоткин, Петар. Етика, ЦИД Подгорица 2001.
Lenox, John. Can science explain everything? The good book 2019.
Marsh David, Stoker, Gerry. Theory and Methods in Political Science Palgrave Macmillan, 

2010.
McClellan, Woodford, D. Svetozar Marković and the origins of Balkan socialism, 

Princeton university press, Princeton, New Jersey, 1964.
Манхајм, Карл. Идеологија и утопија, Нолит Београд 1978.
Плеханов, Георги. Анархизам и социјализам у Изабрана дела, Култура Београд 1968.

25  http://smrt-svetu.blogspot.com/p/blog-page.html



Individual Rebellion and Technical Society... 211

Хелер, Агнеш. Филозофија левог радикализма, Младост, Београд, 1985.
Хелер, Агнеш. Вредности и потребе, НОЛИТ Београд, 1983.
Habermas, Jirgen. Tehnika i znanost kao ideologija, Školska knjiga Zagreb, 1986.

Остало

Reforme, may, 1945.
Sex Pistols, Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols (1977) 
http://smrt-svetu.blogspot.com/p/blog-page.html

STEVO LAPČEVIĆ26

INDIVIDUAL REBELLION
AND TECHNICAL SOCIETY

(ON THE CHRISTIAN ANARCHISM
OF JACQUES ELLUL)

Summary

This paper discusses the possibility of individual resistance to technical so-
ciety as a visible structure created on the basis of logical, rationalist algorithms 
which goal is to achieve the maximum of efficiency, which, in practice, leads to 
the suffocation of the personal autonomy and the education of society with total-
itarian characteristics. The individual resistance is observed through the concept 
of the Christian anarchism offered by Jacques Ellul, which, while denying polit-
ical activism, boils down to the concept of “powerlessness”, that is- a conscious 
rejection of “offers” offered by a technical society in exchange for merging with 
a collective.

The author tries to explain what a technical society is, in what way the struc-
ture strives to abolish the autonomy of the individual, as well as the roots of the 
Christian anarchism, and finally, to point out the extent to which this type of 
resistance is possible and why.

Keywords: structure, collective, technique, anarchy, autonomy, God, freedom.

26  University of Belgrade, Faculty of Political Sciences; Museum of Srem, lapcevicst@
gmail.com





TANJA TODOROVIĆ1

HUSERL I RIKER -
OD FENOMENOLOGIJE SUBJEKTIVNOSTI 

DO FENOMENOLOGIJE SOPSTVA

Rezime

Još u najranijim filozofskim razmatranjima se otvara pitanje o suštini čo-
vekovog bića. Iako se smatra da je sa hrišćanstvom počela filozofska refleksija 
ličnosti, Pol Riker će pokazati da već u grčkoj filozofiji sa Aristotelovim koncep-
tom phronesis-a postoji mogućnost za jedno individualno, lično razmatranje sop-
stva. On na temelju fenomenološke metode, tumačeći „ključ za Huserlove ideje“ 
gradi svoju hermeneutiku koja će biti temelj za razumevanje ličnosti. U radu 
ćemo nastojati da pokažemo kako je moguć metodološki put i prelaz od čiste 
nauke subjektivnosti koja se bavi univerzalnim logičkim strukturama do jedne 
hermeneutike sopstva.

Ključne reči: fenomenologija, ličnost, phronesis, sopstvo, subjektivnost.

Čovek i ličnost

Filozofsko promišljanje za istinom nas često vraća na neka od najjed-
nostavnijih pitanja. Jedno od takvih pitanja svakako jeste „Šta je to čo-
vek?“. U ovom radu smo se opredelili da se bavimo ovim pitanjem iz ugla 
savremene fenomenološke metode iz razloga što ona pokazuje da na ovo 
pitanje nije moguće dati odgovor u vidu jednoznačne naučne definicije 
koji bi zaustavio sve dalje upitanosti nad ovim problemom. Razlog tome 
je što suštinu čoveka nije moguće „okameniti“ u večnosti, što je čovek 
biće u trajanju i postojanju. Fenomenološka metoda će svakako isticati 
ovu fluidnu osnovu čovekove ličnosti. Pokazaćemo na koji način je, ipak, 
moguće ocrtati neke okvire u analizi ljudske egzistencije, koji nam mogu 
služiti kao smernice pri analiziranju ljudske ličnosti.

1  Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, tanja.todorovic@ff.uns.ac.rs
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Ako se osvrnemo na istoriju filozofije možemo videti da ne postoji 
jedinstvena definicija toga šta čovek jeste. Pored različitih definicija kroz 
periode možemo videti da među sličnim autorima postoje čak potpuno 
različita određenja.2 Tako na primer Aristotel pokušava da da jednu sis-
tematičnu definiciju čoveka koja podrazumeva tri određenja: 1. čovek je 
u svojoj suštini zoon politicon (političko biće); 2. čovek je jedino živo 
biće koje ima um i sposobnost govora; i 3. čovek je biće koje razlikuje 
dobro i zlo, pravedno i nepravedno.3 Njegovo određivanje čoveka smera 
u svojoj suštini na to da je čovek predodređen da bude biće zajednice, jer 
bi u suprotnom bio ili zver ili Bog. Ostavlja se otvoreno pitanje da li je 
onda moguće definisati ličnost, kao sopstvo, kao individuu, kao lice sa 
pojedinačnim osobinama i karakteristikama van ove opšte definicije? Da 
li je moguće pristupiti sopstvu neke ličnosti na jedan „naučan“ način? Da 
li je definicija čoveka isto što i razumevanje ličnosti? Fenomenologija će 
pokazati da je upravo ovaj zahtev nešto što dolazi iz modernog (pred)ra-
zumevanja čoveka, i da ljudskoj ličnosti treba pristupiti na drugačiji način. 
Pored opšte slike koju imamo o grčkom periodu, u kome se čovek definiše 
pre svega u odnosu na polis, na zajednicu u kojoj živi, bez koje nema svoju 
suštinu postoje autori koji tvrde da je baš kod Aristotela već moguće nai-
ći na jednu hermeneutiku sopstva. Naime Pol Riker tvrdi da u njegovom 
pojmu phronesis-a postoji koren jedne savremene fenomenološke prakse.4 
Ovoj analizi možemo pristupiti i iz jednog drugog ugla. Aristotelovo raz-
matranje o ljubavi, (philia), podrazumeva pored ljubavi prema „bližnjem“ 
pre svega i jedan ispravan odnos prema sebi.5 Ali šta je to tačno samood-
nos, ili ljubav prema sebi o kojoj Aristotel govori? 

Za početak važno je da kažemo da opšta definicija o čoveku koju je 
Aristotel postavio u Politici, ne isključuje njegova kasnija etička razmatra-
nja. U ovim razmatranjima on detaljnije pokazuje kako je čovekov odnos 
prema samom sebi ključan za dalji odnos prema zajednici. On svakako 
nema definiciji ličnosti kakvu će kasnije imati hrišćanstvo, ali smatra da bi 
u tumačenje samoga sebe spadalo i pitanje samoodnosa, ili načina na koji 

2  O različitim definicijama čoveka u antici videti: Perović, Milenko (2013) Filozofija 
morala, Novi Sad: Cenzura, str. 82-87.

3  Isto, str. 90-91.
4  Ricœur, Paul (1992) Oneself as Another, Chicago- London: University of 

ChicagoPress, p. 174.
5  Aristotel (2013) Nikomahova etika, Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka 

knjižarnica Zorana Stojanovića, str. 192.



Huserl i Riker - od fenomenologije subjektivnosti do fenomenologije sopstva 215

se čovek odnosi prema svojim prirodnim, ali i društvenim potrebama. Već 
je Platon pokazao da staranje o sebi mora ići uvek sa svešću o opštem do-
bru zajednice i o pojedinačnoj svrsi koju svako od nas ima u njoj. Tako za 
njega pravilo obrazovanje igra jako važnu ulogu u formiranju pojedinca. 
Pravilno obrazovanje je za njega podrazumevalo jednako vežbanje mu-
zike i gimnastike, kako bi duša i telo bili u skladu. Prema ovim uvidima 
građani moraju da se vaspitaju tako da nemaju u svojim vežbama previše 
gimnastike jer bi tako postali suviše grubi, ali ni previše muzike jer bi se 
tako razvijala samo osećanja strana ličnosti.6 On na jedan posredan načinu 
etičkim i političkim razmatranjima uvodi pojam mere, koji će biti ključ-
ni motiv Aristotelove etike. Osnovno načelo Aristotelove etike jeste da je 
„samoodnos pretpostavka i temelj svakog drugog odnosa“.7 Samoodnos 
treba shvatiti kao etičku osnovu, koja onda na temelju ideje navike (hexis) 
i prakse ima dalje političke implikacije. Njegov zaključak je da ako neko 
ne ume da se stara o sebi, da brine o sebi, neće moći ni o drugima, niti će 
moći o zajednici. U odlomku o prijateljstvu on govori o philiji – prija-
teljskoj ljubavi prema sebi – koja kao takve onda može da se prenosi i na 
druge.8 Ljubav prema sebi uključuje i čulni aspekt ličnosti, i podrazumeva 
kao i kod Platona imanje mere u takvim praksama. U pojmu phronesis-a 
(razboritosti) on nalazi ideju sopstva i individualnosti, koja se često zane-
maruje u refleksiji grčke subjektivnosti.9 Šta tačno podrazumeva pojam 
razboritosti?

Svaki čovek, prema Aristotelovom sudu ima mogućnost da se odnosi 
na različite načine prema sopstvenim potrebama. Ipak čovek koji se vodi 
razboritošću on pre svega ima pravilan odnos prema samome sebi, a onda 
naknadno prema svojim prijateljima i zajednici. To znači da on odgovorno 
postupa kako prema svome telu tako i prema svome duhu. Pojedinac koji 
poznaje sebe, zna granice svojih želja, ali i svojih mogućnosti i on se trudi 
da njegovi lični interesi ne idu po svaku cenu ispred drugih. Pravilno for-
mirana individualnost je u stanju da se izdigne iznad egoističnih ciljeva. 
Ovaj pojam se posebno razrađuje u etičkim razmatranjima u kojima se 

6  Platon (2002) Država, Beograd: BIGZ, str. 95.
7  Prve analize o tome su izložene u: Todorović T. „Stvarni self-help i don’t just do it“, 

u: Politički pregled, https://politicki-pregled.rs/autorski-tekstovi/stvarni-self-help-i-don-t-
just-do-it/ 

8 Aristotel (2013) Nikomahova etika, Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica 
Zorana Stojanovića, str. 192.

9 Ricceur, Paul. (1992) Oneself as Another, Chicago-London: University of Chicago 
Press, str. 174.
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naglašava suština praktičkog sveta. Polje etike se svakako tiče analize in-
dividualnosti. Polje moraliteta je možda najteže objasniti upravo iz razloga 
što je ono istovremeno polje onog ličnog, individualnog i sopstvenog, ali 
u sebi sadrži i neku opštost, ili makar delanje koje smera da bude valjano 
i utemeljeno na nekom dobru, teži da bude poopštivo. Ipak, ono što će ka-
snija fenomenologija pokazati jeste da ne postoji univerzalna moralna od-
luka. Aristotel je jasno razlikovao modalitet teorijskih istina koje počivaju 
na nužnosti, od modaliteta praktičkog sveta, čija je osnova mogućnost. Na 
polju života stvari imaju drugačiju istinitost od apodiktičkih istina. Tako 
Aristotel pokazuje da razborit čovek na pravilan način procenjuje i ocrtava 
sopstveno polje mogućeg delovanja.

Pojam kolektiviteta i zajednice je već u grčkoj filozofije moguće raz-
dvojiti od pojma ličnosti, ili sopstva. Sopstvo iako član zajednice, nije svo-
divo na nju niti svoj sistem vrednosti nužno formira na osnovu iste. Stari 
Grci na primeru sa Sokratom pokazuju da čovek može svoju individual-
nost zasnovati i u otklonu prema određenim dominantnim vrednostima 
zajednice, u zavisnosti od ličnih uvida o onome što pojedinac u skladu 
sa svojom savešću odredi kao „dobro i valjano ljudsko delovanje“. Pla-
ton jasno na početku Države pokazuje napore da se ogradi od sofističkih 
tvrđenja u kome se dobro svodi na interese manjine i pojedinca, i kreće u 
potragu za onim što bi bilo Dobro koje bi istovremeno moglo imati ličnu, 
ali i opštu vrednost. Aristotel će kasnije pokazati da se Dobro, kao i biće 
izriče mnogostruko i da u svetu života nije uvek moguće dati jedan univer-
zalan „savet“ o tome kako valja živeti, imajući u vidu da se čovek uvek već 
nalazi u različitim kontekstualnim situacijama. Tako se već u grčkoj filo-
zofiji javlja potreba za jednom hermeneutikom sopstva, jednom metodom 
koja bi analizirala ličnost na pravi način imajući u vidu njenu partikularnu 
osnovu, ali i etičku potrebu da se sa druge strane o Dobru govori na jedan 
opšti način. Tako može da se razlikuje jedan kolektivitet koji bi svoje vred-
nosti posredstvom društvenog ugovora zasnovao na puko konvencionalan 
način, dok bi sa druge strane filozofska razmatranja uvek išla u pravcu 
toga da se vrednostima zajednice da i jedno ontološko važenje, koje neće 
moći biti relativizovano, i koje nije provizorno.

Hrišćanski period će svakako mnogo detaljnije razraditi ideju sopstva 
i ličnosti od grčke misli. Za početak, važno je naglasiti da u ovom periodu 
postaje presudan način na koji se ličnost odnosi prema sopstvenoj duši, 
prema sopstvenom spasenju. Nova ideja vremenitosti, koja više nije zatvo-
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reni krug, nego otvorena eshatološka linija, koja ima početak sredinu i kraj 
po božijoj milosti ovenčan spasenjem, stavlja potpuno drugačiji zahtev za 
razmatranjem odnosa ličnosti i zajednice. Ono što je zajedničko sa filozof-
skom mišlju je upravo izlazak iz konvencionalnih, provizornih i trenutnih 
vrednosti i potreba za traganjem za večnim vrednostima. Avgustinova filo-
zofija je najbolji primer jedne takve potrage. 

Metoda kojom se Avgustin služi jeste hermeneutička metoda. Treba 
da se podsetimo konteksta u kome se razvila hermeneutika kao discipli-
na. Ona se javila pre svega u polju praktičkog, pravne prakse, onde gde 
nije bilo moguće na jednostavan način predstaviti činjenice, nego je bila 
neophodna analiza kontekstualna situacije u kome je pojedinac zatečen. 
Sa druge strane hermeneutika se pirmenjivala i u kontekstu tumačenja re-
ligijskih spisa upravo iz razloga što je njihov jezik često metaforičan i 
alegoričan, te nije moguće jednoznačno određivanje određenih pasusa u 
njima.10 Ako uzmemo sve ove okolnosti u obzir postaje nam jasno zašto 
Pol Riker insistira na tome da je ljudskoj egzistenciji, ili jednoj analizi 
sopstva i ličnosti najbolje pristupiti na jedan hermeneutički način. Razlog 
tome jeste neponovljivost svakog pojedinačnog ljudskog života i iskustva, 
dok sa druge strane možemo govoriti o mogućnosti deskripcije i poređe-
nja različitih iskustva. Dimanika postoji osim u sopstvenom odnosu i u 
jednom odnosu pojedinca i zajednice, koji nikada nije jednosmeran, i koji 
predstavlja međusobno tkanje vrednosnog sistema i delanja koji ga potvr-
đuju ili prave otklon sa istim.

Ako pogledamo Avgustinovu metodu videćemo da se on u odnosu 
prema sopstvenoj ličnosti i spasenju koristio hermeneutičkom metodom. 
Čitajući „Ispovesti“ osećamo u njegovim nemirima dinamiku koja postoji 
između njega i sveta sa jedne strane, i njega i Boga sa druge. Njegov put 
je via negativa, i on se Bogu okreće onda kada otkriva da mu materijalna 
dobra i „ovostrane vrednosti“ više ne mogu zadovoljiti najviše unutraš-
nje potrebe duše. To „povlačenje u sebe“, analiziranje sopstvene dinamike 
bića ga je menjalo možda čak više, nego neka spoljašnja praksa i iskustvo. 
On nam otkriva jedno novo polje ličnosti, a to je svet unutrašnjeg iskustva 
pojedinca, koji je svakome od nas dostupan na jedan neponovljiv način. 
Možemo reći da služenje hermeneutičkom metodom počinje onda kada 
postajemo zapitani nad sopstvenim odnosom prema životu, i kada se pi-

10  Više o tome: Gronden, Žak (2010), Uvod u filozofsku hermeneutiku, Novi Sad: 
Akademska knjiga, str. 159-176.
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tamo da li su vrednosti koje smo usvojili u „spoljašnjem svetu“ ono što je 
najdublja istina naše duše.

Upravo će ovo pitanje biti teškoća za savremenu fenomenologiju. 
Huserl, koji se pre svega bavio traženjem jedne filozofije subjektivnosti, 
pokušava da nađe univerzalnu logiku na kojoj je sagrađena zgrada našeg 
bića. U potrazi za tom univerzalnom logikom on gradi jednu transceden-
talnu poziciju koja ispostavlja opšte i univerzalne strukture našeg funkcio-
nisanja. Ono što kod njega na pravi pogled ostaje zanemareno jeste upravo 
analiziranje sopstva, ličnosti i individualne egzistencije. Ipak, ako želimo 
da budemo analitični, možemo primetiti da je ovo prigovor koji nije samo 
Huserlu upućen u istoriji filozofije. Već je filozofija života, egzistencija-
lizam i iracionalizam uputio kritiku tvrdoj idealističkoj školi pokazuju-
ći kako je ona u potrazi za sistemom, opštim i univerzalnim strukturama 
zanemarila pitanje ličnosti. Naš zadatak u radu će biti da pokažemo da 
Huserl u ovome smislu ipak nije nastavljač idealističkog mišljenja. On 
pokazuje da je otuđenje od analize ljudske ličnosti počelo već u modernom 
dobu, koje ima isti koren kao i idealistička filozofija u prosvetiteljskom 
traganju za naučnim idealom, koji ne može jednako da se primeni na sve 
regije stvarnosti. Više o tome će biti reči u nastavku teksta.

Moderno traganje za ljudskom prirodom

Možemo da se složimo sa konstatacijom Gaseta da je renesansni peri-
od potrebno označiti kao jedan „krizni period“.11 On krizu definiše kao ne-
mogućnost određivanje apsolutno dominante jedne paradigme mišljenja. 
Kriza je prelamanje različitih horizonata koje ima za posledicu nemoguć-
nost čoveka da se snađe u svetu. Čovek u svojoj egzistenciji ne može da 
odredi jasan sistem uverenja, jednu zgradu na kojoj će počivati vrednosti 
njegovog bića. U renesansi se svakako prepliće nekoliko različitih para-
digmatskih škola, prisutni su ostaci srednjevekovne dogme, ali i pokušaj 
oživljavanja antike i ideala „onog prirodnog“. To su dve najdominantnije 
škole mišljenja koje su se preplitale kako u filozofiji tako i nauci i umet-
nosti. To je ostavilo traga i na modernost, u kojoj „pobeđuje“ prirodna 
paradigma, te se novi pojam - natura posmatra kao ona supstancija, ono 
podležuće na kome treba graditi ostatak istine kako „objektivnog“ sveta 
tako i ljudskih vrednosti.

11  Gasset, J. O. Y. (1976) En torno a Galileo. Revista de Occidente, p.7.



Huserl i Riker - od fenomenologije subjektivnosti do fenomenologije sopstva 219

Zašto je ovo važno za definisanje pojma ličnosti? Hermeneutičko tra-
ganje za istinom sopstva na kome je Avgustin insistirao polako „odlazi 
u drugi plan“. U prvi plan se ponovo javlja potreba da se definiše „šta je 
to jedinstvena ljudska priroda“. Treba imati u vidi u političke razloge za 
jedno ovakvo usmerenje. Rađanje nove građanske klase koja svoje uze-
mljenje više ne može da opravda na feudalnom hijerarhijskom sistemu 
vrednosti, znači da se i stari filozofski poredak koji opravdava Božansko 
ustrojstvo mora dovesti u pitanje. Jednom rečju, sistem običajnosti polako 
postaje troslojan i građanska klasa traži novi temelj za opravljanje svoje 
volje za slobodom, te pokušava da ga nađe u staroj ideji prirode, shvaćenoj 
na jedan novi način. Ako pogledamo moderne mislioce koji su na filozof-
sko politički način pokušali da definišu čoveka, videćemo da upravo zbog 
apstraktnosti samog pojma prirode daju rudimentarno suprotna određenja 
ljudske ličnosti. Tako Džon Lok pokušava da definiše čoveka kao biće 
koje je u svojoj prirodi i suštini „dobro“, dok Hobs ističe njegovu zlu i 
egoističnu prirodu.12 Važno je samo istaći njihovu potvrdu da odrede i de-
finišu čovekovu prirodu kao nešto fiksno i univerzalno. Postoji potreba da 
se ljudska ličnost svede na određeno „prirodno stanje“ iz koga će se onda 
naknadno dedukovati njegova društvena uloga.

Ovu potrebu za jasnim definisanjem čoveka će fenomenološka ško-
la kritikovati.13 Moderni projekat i pokušaj traženja i zasnivanje ljudske 
prirode može da se označi kao nepotpun. Određujući čoveka na osnovu 
apstraktno shvaćenog pojma prirode mi dolazimo u situaciju da na osnovu 
partikularnih osobina pokušavamo dati celinu slike o tome šta čovek jeste, 
a takvi pokušaji nužno moraju završiti neuspehom. Huserl neće tragati za 
jasnom definicijom čoveka ni na osnovu političkih motiva, ni na osnovu 

12  Zbog toga je prirodno stanje „rat sviju protiv svih“: „Prema tome, očigledno je 
da ljudi, dok žive bez jedne zajedničke vlasti koja ih sve drži u strahu, žive u onom 
stanju koje se naziva rat, i to takav rat u kojem je svaki čovek protiv svakog čoveka.“ 
Videti: Hobs, Tomas. (1991) Levijatan, Niš: Gradina, str. 136; Sa druge strane Lok je u 
svojim određenjima neodređen do kraja. Na samom početku on prirodno stanje definiše 
kao „stanje savršene slobode da određuje svoje radnje po prirodnom zakonu prikladno 
sopstvenoj volji bez da ikog pitaju“ i razlikuje ga od samovolje dok će u drugom delu 
„Druge rasprave“ to stanje definisati slično Hobsu, kao samovolju, koju na mnogim 
mestima povezuje sa monarhijskom vlašću. Ipak, on češće spominje prirodno stanje kao 
idilično i savršeno stanje, i da se zbog samovoljne manjine morala osnovati država. Videti: 
Lok, Džon. (2002) Dve rasprave o vladi, Beograd: Utopija, str. 237-238, 243, 280 i 285. 

13  Više o tome: Prole, D. (2020) “The Phenomenological Understanding of the Person: 
Nietzsche in Husserl’s Shadow”. in: Dragan Prole & Goran Rujević, Persoonhood 85., 
p 86.
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traganja za jedinstvenom podležućom supstancijom. Njegov projekat je 
pre svega kritički, i kao takav mora da raskrije ograničenja modernog i 
prosvetiteljskog načina mišljenja. Njegov primarni cilj je pokazivanje da 
se ideji „subjektivnosti“ pristupilo na metodološki pogrešan način, pa sa-
mim tom da se ni ličnost ni čovekova „priroda“ onda ne mogu pravilno 
definisati. Od modernosti i idealističkog načina mišljenja on usvaja samo 
neke Dekartove i Kantove uvide. Ova dva mislioca su u analizama pove-
snog toka svesti, temeljni pronalazači osnove transcedentalnog mišljenja 
i stoga njihove uvide treba uvažiti.14 Pored njih on veliča Aristotelovo tra-
ganje za „prvom filozofijom“ kao prvi filozofski sistem koji je tražio fun-
dament istine u subjektivizmu.15 

Kada analiziramo Huserlovu filozofiju treba da imamo u vidu da je 
on imao različite faze svoga istraživanja i da se od projekta traganja za 
„čistom naukom subjektivnosti“ njegova fenomenologija razvila u sistem 
transcedentalne-fenomenološke ontologije, koja se okreće istraživanju 
povesnosti. Neki autori smatraju da će njegove „Kartezijanske meditaci-
je“ upravo biti glavna tačka i prekretnica u istraživanju istorije filozofije. 
Okrećući se od idealističkog razmatranja Huserl se okreće subjektu na je-
dan novi način, te pokazuje ne samo kakav je odnos sveta prema subjektu, 
te otklonu od objektivizma, nego kakav je odnos subjekta prema svetu, i 
na koje sve način subjektivnost funkcioniše u odnosu prema spoljašnjosti, 
prema drugoj subjektivnosti ali i samoj sebi.16

Otklon od modernog načina mišljenja za Huserla znači otklon od 
predkritičkog i naturalističkog mišljenja koji sve predemete, pa i čoveka 
zahvata na jedan način koji u sebi sadrži predzahvatanje, učitavanje viška 
smisla koji svoju osnovu unapred postavlja u naturalizmu i objektivizmu.17 
Da bismo došli do toga šta čovek jeste, moramo se jednostavno okrenuti čo-
veku, njegovoj subjektivnosti strukturama koje ga definišu. Ne možemo de-
finiciju čoveka tražiti u objektivnom svetu i imanenciji. Za njega traganje za 
transcedentalnom filozofijom znači traganje za onim što nije dato unapred, 
nego do čega tek treba doći kada se odbace sve predrasude i svi prethodno 

14 Huserl, Edmund (2012) Prva filozofija, Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka 
knjižarnica Zorana Stojanovića, str. 114. i 347.

15  Isto, str. 107.
16  Više o tome: Venema, H. I. (1996). Paul Ricoeur’s interpretation of selfhood and 

its significance for philosophy of religion, Canada: Faculty of Religious Studies, National 
Library of Canada, p. 42

17  Huserl, Edmund (1975) Ideja fenomenologije, Beograd: BIGZ, str. 42. 
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usvojeni stavovi koji konstituišu zgradu našeg saznanja. Zbog toga je prvi 
korak u traganju za istinom epoché, stavljanje dosadašnjeg smisla i važenja 
u zagrade kako bismo mogli doći do onoga šta je osnova našeg saznanja. 

Huserlov odnos prema istoriji filozofije svakako nije jednoznačan, 
međutim on pokazuje da fenomenološka metoda ne niče ex nihilo, nego 
da postoje povesni prethodnici koji su utkani u formiranje njegove misli. 
Njegov odnos prema modernosti kao što smo videli takođe nije jednozna-
čan. Ako pogledamo na koji način kritikuje prosvetiteljstvo i moderni 
ideal naučnosti, koji u svemu predzahvata naturu kao najviši oblik sup-
stancijalne stvarnosti, možemo doći do zaključka da fenomenologija mora 
da napravi kritički otklon od ovakvog načina mišljenja. Sa druge strane, 
pažljivom analizom Dekartovih stavova i usvajanjem nekih od njegovih 
metodoloških koraka on uvažava uvide filozofije subjektivnosti koja traži 
čvrst temelj za izgradnju svoje filozofske pozicije. Prema Huserlu, Dekart 
ipak nije uspeo da završi projekat subjektivističke filozofije i upao je u 
„naturalističku zamku“ iz tri razloga: 

1. Služio se deduktivnom metodom, te je na kraju podlegao pokušaju 
matematizacije svesti.

2. Nije uspeo otkriti fluidni, dinamični i napeti tok svesti ega koji se 
udvaja, takoreći nije poznavao „intencionalnu strukturu svesti“.

3. Nije otkrio „intersubjektivni karakter svesti“, što znači da je njego-
va analiza ostala zatvorena u analizi jedne „opšte subjektivnosti“ 
koja svoje tumačenje nije prenela na monadološku zajednicu i svet 
života (Lebenswelt).18

Kao što možemo primetiti Huserlov odnos prema modernosti nije jed-
nozanačan, tako da on priznaje neke uvide koje je Dekart ostvario otkriva-
jući sumnju kao prvi korak ka kritičkom mišljenju i okretu ka subjektiv-
nosti. Sa druge strane, on smatra da je neophodno istaći i ograničenja ovih 
filozofskih pozicija. Moderni projekat definisanja čoveka na podležućem 
pojmu nature svakako mora da se odbaci jer suštinu ličnosti traži van nje 
same, suštinu subjektivnosti u onome objektivnom. 

Njegov odnos prema idealizmu je takođe višeslojan. Iako je u početku 
bio veoma kritički okrenut ka idealističkoj školi u svojim kasnijim analiza-
ma počinje sve više da se blagonaklono odnosi prema nekim idealističkim 

18  Više o tome: Todorović, T. (2019). Tumačenje sebstva Paul Ricœur. Filozofska 
istraživanja, 39(01/153), pp. 17-31.



222 Tanja Todorović

uvidima.19 Njegovu fenomenologiju nikako ne bismo mogli da označimo 
kao nastavak idealističkom mišljenja, ali moramo istaći da Kanta sma-
trao prethodnikom svoje kritike metodologije. Slično kao Dekart, Kant 
prema Huserlovom sudu nije uspeo da dođe do suštine čovekove „priro-
de“ upravo jer je podlegao modernom idealu naučnosti. Zbog toga čovek 
kod njega biva shvaćen kao dvostruko, amfibijsko biće, sa jedne strane od 
podleže prirodnim zakonima, dok sa druge pripada carstvu slobode. Ova 
dva svakako ne moraju nužno da se isključuju, ali ona su onemogućila 
Kantu da dođe do jedinstvene metodologije kojom će se zahvatiti i opi-
sati subjektivizam. Dakle, on Kantu pored nedoslednosti u sprovođenju 
kritičke misli zamera i nedovoljno istraživanje prošlosti, te tako neotrki-
vanje regresivnog karaktera toka svesti koji je neophodan ako želimo da 
shvatimo sedimentnu složevinu zvanu čovek. On pokazuje na koji način je 
pojam pasivnosti utkan u naše saznanje, jer primodijalna forma asocijacije 
funkcioniše po principu apriori pasivnosti na kojoj se onda novi tokovi 
aktivne svesti grade.20 Ukoliko želimo na pravilan način da pristupimo 
Huserlovom razumevanju sopstva, moramo da usvojimo njegove uvide o 
uticaju onog pasivnog na aktivno, nevidljivog na vidljivo i neprisutnog na 
prisutno. Pojam pasivnosti i sedimentacije u Huselovim analizama imaju 
veoma važnu ulogu.21

Riker će kritikovati Huserla smatrajući da kod njega postoji ostatak 
idealističkog mišljenja. On svakako pravi otklon od modernog naturali-
stičkog pristupa čoveku, ali sa druge strane težeći idealu čiste naučnosti 
on zapada u zamku traganja za čistim oblicima subjektivnosti, dok pojam 
čoveka i ličnosti „odlaze u drugi plan“. Neke od ovih kritika svakako treba 
uvažiti, dok sa druge strane valja razmotriti upravo Huserlove analize koje 
se tiču pojma pasivnosti i sedimentacije. Riker smatra da se Huserlov okret 
ka Lebenswelt-u (svetu života) razvija već u Kartezijanskim meditacija-
ma,22 i da je to korak ka istraživanju čoveka na jedan ne-idealistički način. 
To je način da se istraži čovek ne samo kao transcedentalna monada već i 
kao ličnost koja svoje mesto onda zadobija u konkretnoj povesnoj situa-

19  Prole, D. (2010) Stranost bića, Sremski Karlovci-Novi Sad: Izadavačka knjižarnica 
Zorana Stojanovića, str. 25.

20  Videti: Husserl, Edmund (2001). Analyses concerning passive and active synthesis: 
Lectures on transcendental logic, Dordrecht-Boston- London: Kluwer Academic 
Publisher, p. 348.

21  Prole, D. (2010) Stranost bića, str. 35.
22  Venema, H. I. (1996). Paul Ricoeur’s interpretation of selfhood and its significance 

for philosophy of religion.
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ciju, kontekstualnoj dinamici i neponovljivoj ljudskoj egzistenciji. Jedini 
način da se čoveku pristupi jeste posredstvom onoga što nam je dostupno. 
Kako nam tuđa ličnost ostaje zauvek nepojavljiva i strana u celini, i kako 
od nje kroz ono što je vidljivo dobijamo samo obrise, Riker smatra da jezik 
u vidu uverenja i narativa mora biti posrednik između čoveka i drugih lju-
di, čoveka i sveta i da u jeziku trebamo tražiti „višak smisla“ i simboličko 
značenje. Više reči o tome biće u nastavku teksta. 

Rikerova kritika Huserla – od čiste nauke ka hermeneutici sopstva

Rikerova kritika Huserla je usmerena pre svega na njegovo razumeva-
nje pojma subjektivnosti. On smatra da pojmu ličnosti i sopstva nije mo-
guće pristupiti iz zahteva za filozofijom kao strogom naukom. Ovaj zahtev 
Huserl je postavio pokušavajući da odgovori na krizu sopstvenog vremena 
koja se ogledala u sve većem usponu psihologizma i skepticizma.23 Kriza 
se ogleda u nemogućnosti da se da jedinstven temelj sa kog bismo mogli 
graditi naše saznanje o izvoru i fundamentu naučnosti uopšte, a time po-
sredno i naučnosti koja se odnosi na duhovni svet i čoveka. Rečju, pojam 
subjektivnosti se shvata nužno u odnosu na naturalizam i objektivizam, 
i njegovoj autentičnosti se ne može pristupiti na temelju psihološke de-
skripcije, upravo zato što ona ne pogađa samog konstituensa saznanja, 
nego se samo posredno odnosi na varijable onoga što je dato. To znači da 
Brentanov psihologizam ostaje na nivou konvencionalizma, pošto nema 
jaku subjektivističko-ontološku osnovu na kome počiva zgrada njegovog 
saznanja. 

Ako se vratimo na Huserlov motiv, na potrebu i poriv da se nađe čvrst 
temelj saznanju upravo u izvoru subjektivnosti koja ga konstituiše, postaje 
nam jasno zašto njegov projekat mora biti transcedentalno-kritički. Ipak u 
traženju opštih tokova logičke analize čiste subjektivnosti čini se da slično 
kao u idelizmu Huserlu izmiče ono što je „odviše ljudsko“, lično i indivi-
dualno, ono što će Riker nazvati „sopstvom jedne ličnosti“. Ako se osvr-
nemo na neke od Huserlovih poznijih spisa, videćemo da je on u svojoj 
logici posredno došao i odgovorio na neka pitanja koja se tiču problema 
definisanja čoveka. Za početak, svakako možemo zaključiti da na temelju 
njegove metode nije moguće dati jednu prirodno-naučnu definiciju toga 
šta čovek jeste. Upravo zbog načina na koji se čovek odnosi prema svetu, 

23  Husserl, Edmund. (1965) Philosophie als strenge Wissenschaft. Frankfurt am Main: 
Vittorio Clostermann, s. 33.
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tako da je on istovremeno subjekt ali i objekt saznanja, njegovo bivstvova-
nje moramo zahvatati u njegovoj promenljivosti i procesualnosti.

Rikerova kritika Huserla se odnosi na način na koji je postavio odnos 
empirijskog i transcedentalnog ega. On smatra da jednom kada je postav-
ljenja zgrada „čiste subjektivnosti“ da se metodološki put mora obrnuti 
kako bi se došlo do srži onoga što je sopstvo. On smatra da je sopstvo 
ličnost, uvek već i konkretna empirijska monada koja pored saznajnog od-
nosa prema svetu ima i „voljno“ ili praktičko držanje prema njemu ali i 
prema drugim ljudima. Drugim rečima, nije dovoljno samo da se bavimo 
logičkom osnovom saznanja, nego treba da pokažemo i intencionalnost 
koja se odnosi na svet života i intersubjektivnu zajednicu u kojoj se sop-
stvo konstituiše. Kako on pokazuje, svaka akcija je vezana za određenu 
interpretaciju realnosti i nameru koja se krije iza onoga ko dela.24 To znači 
da moramo poći od onoga vidljivog, akta i posledice, ka onom nevidljivom 
agentu i njegovoj nameri koja se sastoji od sistema potreba i uverenja, čija 
složenost zavisi situacije koju želimo rastumačiti.

Riker će za razliku od Huserla koji traga za čistom subjektivnosti tra-
gati za fragilnim ili okrnjenim sopstvom. Svakako da je Huserlovo otkri-
će intencionalnog i intersubjektivnog karaktera svesti jedan veliki korak 
u odnosu na modernu potrebu za čvrstim definisanjem ljudske prirode. 
Mi sopstvo jedino i možemo razumeti u lancu intersubjektivnih odnosa 
u kojima se zatiče upravo jer zajednica koja ga formira postaje njegov 
„integralni i unutrašnji“ deo ličnosti. On pokazuje da moje rođenje nije 
naprosto događaj, već da se sa svakim novim životom rađa i konstituiše 
odnos zajednice prema tom novom biću koji naknadno biva reflektovan 
kroz odnos te ličnosti prema svetu.25 Rikerove analize o odnosu zajednice 
i ličnosti podsećaju na Ničeove uvide. On pokazuje da upravo zbog frga-
ilnosi sopstva zajednica postaje njegova nadopuna i produžetak, i da često 
ličnost toliko interiorizuje vrednosti spoljašnjeg sveta da nije svesna gra-
nice koju bi trebao da ima njen lični sistem vrednosti i uverenja u odnosu 
na druge. Ličnost počinje da se „budi“ onda kada dođe u krizne situacije 
u kojima stari sistem usvojen od tradicije više ne može da se uskladi sa 
novim iskustvima. Tada se javlja potreba da se ili menjaju okolnosti, ili 
menja unutrašnji sistem uverenja kako bi ličnost mogla doći do jednog 
ekvilibrijuma te nastavila živeti u harmoničnom odnosu sa zajednicom. 

24  Ricœur, Paul (1997) A Key to Husserl’s Ideas I,  Milwaukee: Marquette University 
Press, p. 21.

25  Ricœur, Paul (1986) Fallible Man, New York: University Press, p. 65.
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Kritika Huserlove subjektivističke pozicije za Rikera ne znači nužno 
povratak na deskripciju i psihologizam. On upravo gradi novu metodolo-
giju na temelju onoga što zatiče u postojećoj fenomenološkoj paradigmi. 
Pokazuje da se pojmu ličnosti i sopstva mora pristupiti ne nužno kritički, 
kao što to Huserl čini, nego upravo hermeneutički. Za razumevanje nekoga 
potrebno je pre svega prihvatanje, bez donošenja suda unapred o njego-
vom postupcima. Ukoliko želimo razumeti sopstvo ne treba da tražimo 
ono što su posledice nekakvog moralnog suđenja, nego treba da dođemo 
do motiva i namera koje konstituiše nečije delanje. Prema njegovom sudu 
svaka ličnost je dijalektika onoga što je već ustanovljeno, fiksno i što pod-
leže određenom stepenu izvesnosti i onoga što pripada mogućnosti prome-
ne kao domenu onog praktičkog. Ako se okrenemo hermeneutici sopstva 
možemo videti da ona podrazumeva:

1. refleksiju koja podrazumeva analitički pristup onome što tumači-
mo;

2. dijalektiku sopstva i „istosti“;
3. dijalektiku sopstva i „razlike“;26

To znači da identitetu neke ličnosti nužno pristupamo sa jedne strane 
kroz njegov odnos prema samom sebi, dok sa duge kroz njegov odnos pre-
ma zajednici, koji nikada nije jednosmeran. U kontekstu tumačenja jedne 
ličnosti u polju varijacija koje možemo u procesu deskripcije konstatovati 
u nečijem ponašanju, potrebno je označiti i invarijablu. Riker smatra da je 
ono fiksno upravo ono što označava „karakterom ličnosti“ koji se pojav-
ljuje kao istost čak i u različitim kontekstualnim situacijama.27 Naravno 
ovde nije reč o fisknom identitetu koji postoji na polju nauke, ali je reč o 
tome da možemo putem pojma karaktera ocrtati ono što bi bio skup ne-
promenjivih osobina neke ličnosti. Sa druge strane, postoji i način na koji 
određena ličnost usvaja vrednosti sveta, što možemo u daljem razmatranju 
označiti kao „narativ“. Pored ličnih osobina i karakteristika osoba usvaja 
i skup određenih percepcija o svetu koje su zasnovane sa jedne strane na 
temelju ličnih iskustva, dok sa druge na temelju onoga što se usvaja od 
zajednice. Svaka ličnost ima dominantan narativ koji formira i usmerava 
njeno držanje i ponašanje kako prema svetu tako i prema zajednici drugih 
ljudi. Tako hermeneutička metoda može biti primenjna kako bi se otkrio 

26  Ricœur, Paul (1992)  Oneself as Another,  Chicago-London: University of 
ChicagoPress,  p. 16

27  Isto, p. 132.
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dinamički sklop između ličnosti koja ima određeni karakter, narativa koje 
usmeravaju njeno ponašanje i zajednice u kojoj se njene akcije i motivi 
obelodanjuju.

Etika - biti ili postati čovek?

Već je Aristotel pokazao da je teškoća u zasnivanju etike upravo u tome 
što se ona odnosi na pojedinačno ljudsko delovanje, sa jedne strane, dok 
sa druge moramo da otkrijemo i pokažemo njenu nužnu i opštu strukturu, 
kako bi zasnovala kao posebna disciplina, a ne naprosto deskriptivno rasu-
đivanje o stvarima. Rečju, etičkim razmatranjima je potrebno naći ontološ-
ki temelj. To znači da ni pojam ličnosti onda nije moguće svesti na neku od 
provizornih definicija čoveka, nego ga treba razmatrati u sklopu sistema i 
konteksta u kojima ono bivstvuje. Niče je postavio jedno naizgled besmi-
sleno pitanje: kako postajemo ono što jesmo?28 To zvuči iz sfere logike 
paradoksalno, jer je postajanje proces, dok ono što jeste predstavlja neki 
identitet, ali time je želeo upravo da naglasi procesualni karakter ljudske 
egzistencije. To ne znači da se u vrednosti ljudskog života relativizovane, 
već da ih subjekt uvek posmatra iz svoje vizure, iz ugla svojih predrasuda i 
horizonta kojim zahvata svet.

Kao što je izrazio brigu za utemeljivanjem filozofije u periode krize, 
tako Huserl pokazuje i sve veću opasnost od skepticizma i deskriptivizma 
na polju onog etičkog.29 Etiku je kao naučnu disciplinu teško zasnovati 
upravo jer se odnosi sa jedne strane na sopstvo, na njegove lične i indivi-
dualne motive, dok sa druge moramo naći način da njene stavove izrazimo 
na jedan opšti način:

„Kao što smo do sada uvideli Huserl zasniva svoju etiku kao ličnu, i 
kako ličnost nije zamisliva bez sopstvenog sveta (Umwelt) (Hua IV 185.190) 
akti osećanja i evaluacija su zasnovani u suštini kao nešto „praktično“ i si-
tuaciono, a ne naprosto kao distancirani akti univerzalne subjektivnosti.“30 

To znači da pojam ličnosti za Huserla kao ni domen njegovih motiva 
i aspiracija, tj. odnos volje i uvida, treba posmatrati kao deo jedinstvene 

28  Niče, Fridrih (2010) Ecce Homo, Kragujevac: Imperija knjiga.
29  Husserl, E., & Peucker, H. (2012). Einleitung in die Ethik: Vorlesungen 

Sommersemester 1920/1924 (Vol. 37). Springer-Verlag, s. 33.
30  Loidolt, S. (2009) “Husserl and the fact of practical reason - Phenomenological 

claims toward a philosophical ethics”. Santalka: Filologija, Edukologija, 17(3), pp. 54. 
50-61.
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celine, iako se odnosi na dva akta: akt evaluacije i akt osećanja. On pravi 
otklon od toga da ličnosti treba pristupiti strogo naučno, ka i od intelek-
tualizma kao načina na koji bi ličnost iz etičkog ugla trebala da se odnosi 
prema svetu. Upravo će ovo biti predmet Rikerove kritike Kanta.

Kantov moralni imperativ je svakako vrhunac etičkih razmatranja do 
koga je jedna filozofija u svojoj refleksiji morala doći. Ipak problem sa 
razumevanjem ličnosti i evaluiranja njenog ponašanja leži u tome što ono 
nije naprosto intelektualnog i refleksivnog karaktera. Kako Riker pokazuje 
iza akcija nekog sopstva stoje slojevi namera, narativa i uverenja do kojih 
treba tek doći. On kritikuje Kantovu intelektualističku etiku, zamerajući joj 
formalizam mišljenja i to što je subjektivnost u toj etici uvek nekako istr-
gnuta iz materijalnog konteksta31. Da bismo razumeli ličnost moramo joj 
pristupiti kao sopstvu, a ne kao subjektivnosti, a to znači imati u vidu uvek 
ono što je specifično za pojavu određene individue, što je samo njoj lično 
i svojstveno. To ne znači da ličnost u lancu svojih akacija ne treba da vodi 
nekim moralnim načelima, to samo prema Rikeru znači da ih nije moguće 
apsolutizovati te kroz njihovu vizuru naknadno „suditi“ onima kojima pro-
matramo.

Imajući u vidu fragilnost sopstva uvek imamo u vidu konačnost neke 
egzistencije i ograničenost horizonta iz koga neko pristupa situaciji, ali i mi 
pristupamo nekome. Isus Hrist je u Bibliji u Besedi na Gori rekao sledeće: 
Ne sudite da ne budete suđeni! Jer sudom kojim sudite bit ćete suđeni. I 
mjerom kojom mjerite mjerit će vam se.32 To bi bio takođe načelni zahtev 
jedne etike sopstva. To znači da nemamo pravo da naše moralizovane sta-
vova namećemo drugoj ličnosti, iako imamo pravo da postavimo lične gra-
nice svojih vrednosti u svom svetu koji gradimo. Za kraj možemo zaključiti 
da definisati čoveka i razumeti ličnost su dve potpuno različite stvari. Mi 
možemo napraviti skicu i projekciju toga kakav bi svet trebao i mogao 
da bude, ali je ipak volji i evaluaciji sopstva prepušteno to kakav će biti. 
Postoje moralne, pravne i političke granice u okvirima kojih možemo delo-
vati. Ali isto tako ako želimo razumeti neku ličnost moramo se osloboditi 
sopstvenih granica i predrasuda kako bismo onome što nam je strano mogli 
pristupiti na jedan nesebičan način.

31  Ricœur, Paul. (1992) Onself as Another, p. 132.
32  Evanđelje po Mateju, glava 7:1.
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HUSSERL AND RICŒUR - FROM THE
PHENOMENOLOGY OF SUBJECTIVITY TO 

THE PHENOMENOLOGY OF SELFHOOD

Summary

From the earliest philosophical reflections, the question of the human es-
sence is being appointed. Although the philosophical analysis of selfhood is pri-
marily done during Christian period, Ricœur discovers that already in Greek’s 
philosophy, in Aristotle’s concept of phronesis there is a possibility for an indi-
vidual, personal consideration of the selfhood. He builds his hermeneutics on 
the phenomenological foundation, by interpreting the “key to Husserl’s ideas”, 
which later should be ground for his understanding of selfhood. The aim of this 
paper is to show transition from the idea of pure science of phenomenology which 
is based on universal and logical structures to the hermeneutics of selfhood. 
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SAMIR ARNAUTOVIĆ1

INDIVIDUALNOST I KULTURNI IDENTITETI

Rezime

Polazeći od Fichteovog razumijevanja u interpretaciji subjekta kao svijeta, 
problem identiteta se u kulturalnom značenju danas u osnovi, jednako razumije-
va, ali na način da se sam identitet artikulira mnogostruko. U tom smislu u suvre-
menom svijetu odavno već pitanje identiteta nije jednoznačno postavljeno nego 
višeslojno u realnim određenjima i formalno nužnim mogućnostima polivalentnih 
utjecaja. Tako se i pitanje identiteta razumijeva prije svega kao problem razumi-
jevanja trans-identiteta, pri čemu se i kulturni utjecaji artikuliraju višeznačno 
kao trans-kulturalnost. Ficheteova formalna polazišta na tom pravcu zadržavaju 
svoju važnost  i dopuštajurazumijevanje identiteta u formi životnog svijeta koji je 
kod Waldenfelsa interpretiran u značenju realiteta moderne zbiljnosti. Problem 
identiteta na taj način se iskazuje kao višeslojna i višeznačna forma spoznaje 
životnog svijeta i realiteta zbilje.

Ključne riječi: fenomenologija, subjekt, identitet, trans-identitet, trans-kul-
turalnost, kultura, moderna.

Polazeći od Fichteovog razumijevanja, u interpretaciji subjekta kao 
svijeta, problem identiteta se u kulturalnom značenju danas u osnovi jed-
nako razumijeva, ali na način da se sam identitet artikulira mnogostruko. 
Onako kako je izložen u Fichteovoj filozofiji, identitet je u formalnoj, lo-
gičkoj osnovi ostao jednako struktuiran. U njemu se određuje subjekti-
vitet u mnogostrukosti značenja, a u transcendenalnom smislu Fichteove 
filozofije, subjektivitet jeste jedina instanca smisla zbiljnosti. „Ja se samo 
postavlja i samim tim postavjanjem jeste pomoću samoga sebe; i obratno: 
Ja jeste i svoj bitak postavlja pomoću samog svog bitka. - Ono je ujedno 
djelatno i produkt djelovanja; ono djelatno i ono što djelatnošću proizvodi; 
radnja i djelo su jedno te isto; i stoga je to: Ja jesam izraz jedne djelotvorne 
radnje, ali i jedine mogućne, kao što to mora proisteči iz cjeline nauka o 

1  Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, arnautovicunsa@gmail.com



232 Samir Arnautović

znanosti.“2 Ova apsolutna postavljenost Ja u Fichteovoj filozofiji u ozbi-
ljenju se relativizira, ali se formalno ne može relativizirati. Zato je pitanje 
konstituiranja subjekta mogućno relativizirati samo u području ozbiljenja. 
Sve promjene u tom smislu su mogućne samo u ovom području.

Time se otvaraju dvije regije mišljenja, na koje upozorava još Aristo-
tel, ali se ne zasniva dualizam svjetova, niti se uspostavlja dvojstvo istina. 
Mišljenje i dalje ostaje kod promišljanja cjeline kao jedinstva mogućnosti 
i iz toga razumijevanja kao višeznačnog uvida u svijet. Višeznačni smisao, 
koji nedostatne interpretacije često pripisuju kao „otkriće“ postmoderne, 
odnosno post-um-filozofije, odatle se jasno prepoznaje kao pripadno mo-
dernom mišljenju i moderni kao tradiciji koju ono zasniva.

Sam modernizam, šire gledajući, svoje temelje ima u prosvjetiteljstvu 
i pojavljuje se kao njegovo u neku ruku profilirano ishodište. Zasnivanje 
moderne, kao duhovnog pokreta Evrope, možemo naći još kod Lessinga, a 
u čvrstim temeljima kod Kanta. Kantov kopernikanski obrat, okret prema 
subjektu kao mjeri svih stvari, u stvari određuje glavnu tendenciju nastoja-
nja moderne. Ta će se tendencija kasnije, u pojednostavljenim značenjima, 
vidjeti primjerice u funkcionalizmu ili pragmatizmu, kao ogoljeno nasto-
janje prilagođavanja stvari čovjeku. To je, međutim, samo pojednostavlji-
vanje, kojem u osnovi izmiče suština.

Modernizam u suštini predstavlja suodnošenje subjekta i objekta, u 
kojem subjekt radi na sebi i istovremeno, u tom radu, doprinosi mijenjanju 
objektiviteta. Zato pitanje moderne i moderniteta zadire u suštinu izgrad-
nje subjektiviteta i njegovog potvrđivanja kao takvog. Pitanje mogućnosti 
zasnivanja subjektiviteta u tom smislu je u polazištu pitanje o vlastitom 
identitetu. Na jednak način pitanje o identitetu se otvara kao polazište pre-
ispitivanja smisla bivstvovanja uopće. Za Kanta ovaj problem u krajnjoj 
instanci može biti čitan i u značenju uspostavljanja smisla metafizike uop-
će. Naravno, na taj se način samo zaoštrava potreba za preispitivanjem 
svih aspekata metafizičkog mišljenja. Time je značenje svijeta neodvojivo 
povezano sa problemom konstituiranja identiteta, otvarajući aspekte zbilj-
ske smisaonosti metafizike.

Stoga će Kant u Dritter Paralogismus (A), nastojati pokazati kako je 
princip identiteta onaj princip koji zasniva svaku spoznaju. Spoznaja je 
mogućna samo s obzirom na vremensku konstantnost Ja, koje je jedino u 

2  Johann Gottlieb Fichte, Schriften zur Wisenschaftslehre, Über den Begriff der 
Wissenschaftslehre oder den sogenannten Philosophie, Frankfurt am Main 1997, S. 69.
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stanju uspostaviti ovaj neprekidni kontinuitet vremena. Sve što se pred-
stavlja, predstavlja se u ovom subjektu, koji je jedina instanca omoguća-
vanja uspostavljanja relacija među predmetima vanjskog opažanja. Idea-
lizam zato za Kanta i jeste nauk o porijeklu predmeta vanjskog opažaja, 
odnosno o identitetu u kojem se oni u spoznajnom smislu i značenjima 
uspostavljaju (Vierter Paralogismus).

Na tom pravcu je sasvim logički dosljedno Kantovo postavljanje Ja kao 
čiste forme i pretpostavke svake spoznaje. Ovdje identitet dobija sasvim odre-
đeni relacioni značaj i smisao u kojem se uspostavlja kroz veze koje konstitui-
raju svijet, odnosno zahvaljujući kojim je pojam svijeta, kod spoznaje ovog Ja, 
uopće mogućan. Pitanje identiteta time dobija mogućnost za prelazak u pod-
ručje zbiljskog iz područja spekulativnog. Na taj način je učinjen korak prema 
subjektivnosti kao principu objektivnosti, odnosno mogućnosti da ono subjek-
tivno ima najobjektivnije značenje. Ovo je mogućno s obzirom na dominaciju 
principa unutarnjosti, koji, ipak, ne treba uzimati u smislu pukog pounutrenja3.

Individualitet se artikulira kao ozbiljenje ideje subjektiviteta. Njegovo 
ozbiljenje nije istovremeno i postvarenje subjektiviteta, ali jeste otvorena mo-
gućnost da individualitet dosegne stupanj bivstvovanja subjektiviteta. Na toj 
ravni individualitet se pojavljuje kao jedina mogućnost postvarenja subjektivi-
teta, koje nije ujedno i identično svom idealnom pojmu, ali jeste proisteklo iz 
zajedničkog izvorišta. Mijene vremena ne utiču na pojmovnu utemeljenost, ali 
transformiraju okolnosti u kojima se individualitet izobražava u subjektivitet.

Ono što je u odnosu na vrijeme Fichteove filozofije promijenjeno, jeste 
realitet zbilje. Realitet zbilje je postao transparentnijim zahvaljujući napretku 
tehnike i tehnologije, što je učinilo ne samo mogućnosti, nego i skoro impera-
tivno odredilo nužnosti mnogostrukosti utjecaja na konstitiranje i djelovanje 
subjektiviteta. Svijet koji subjekt konstituira već odavno više nije samo svijet 
njegove neposredne percepcije, nego je mnogovrsno određen raznovrsnošću 
utjecaja artikuliranih kroz nužnost prijenosa informacija i činjenja potpuno 
dostupnim raznih sadržaja do kojih nekada nije bilo jednostavno doći u real-
nim okolnostima.

3  Ja kao princip, koji Kant uzima s obzirom na Descartovo određenje, ne treba uzimati 
u značenju antropocentričkog smisla, niti ga treba dovoditi u vezu sa antropološkim ili 
psihološkim kontekstima razmatranja. Nikakva vrsta personalizacije, kako se to može nači 
u interpretacijama ‚kritike uma’, nije korektna s obzirom na Kantovu transcendentalnu 
filozofiju. Ja se ovdje treba uzeti u značenju principa i konstitucije smisla kroz odnose 
koji se uspostavljaju kao odnosi karakterizirani unutarsvjetskim zbivanjima.
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Reiner Wiehl u tom smislu pokazuje da je „svijest ovdje (je) specijalni 
modus odnošenja, jedna kvalitativno-kvantitativna određenost forme sin-
teze svih životnih aktiviteta jednog aktualnog subjekta.“4 Subjekt, drugim 
riječima, razumijevamo i dalje iz perspektive transcendentalne filozofije 
kao čistu formu, ali njegov realitet moramo sagledavati u kontekstu vre-
mena u kojem on djeluje. Na tom pravcu fenomenologija dobija poseban 
značaj. Razumjeti identitet kao obilježje subjekta, svijest o nekom, kon-
kretnom ili apstraktnom subjektu, postaje diskursom razumijevanja zbilj-
nosti i svijeta tog subjekta.

Takvo razumijevanje polazi od uvida u realitet zbilje, stvarni svijet 
koji određuje jedno vrijeme. U konačnici, radi se o razumijevanju vreme-
na, koje određuje ne samo realitet zbilje, nego u najznačajnijem dijelu i 
identitete subjekata koji taj realitet utvrđuju. Pitanje vremena stoga jeste 
nezaobilazno pitanje u razumijevanju identiteta. Sa tog polazišta moguće 
je tematizirati ne samo problem individualnosti kao identiteta, nego i mo-
gućnosti uspostavljanja općih identiteta.

Imajući u pitanje tehnološke odrednice vremena i radikalno drugačiji 
način komunikacije i dolaženja do uvida u realitete zbiljnosti, pitanje real-
nosti identiteta danas se u bitnom mora drugačije sagledavati. Identitet nije 
određen neposredno dostupnim okruženjem, jer se i svijest ne zasniva na 
neposrednoj dostupnosti, nego uvidima u sve značajke koje u jednom vre-
menu može da ima tematiziranje bilo kojeg pitanja. U tom smislu u suvre-
menom svijetu odavno već pitanje identiteta nije jednoznačno postavljeno, 
nego višeslojno, u realnim određenjima i formalno nužnim mogućnostima 
polivalentnih utjecaja. Novi moderni identitet nije vezan za neposredno 
okruženje, nego vrijeme koje se sagledava kroz fenomene koji ga odre-
đuju u cjelosti. Pitanje identiteta nužno postaje pitanje odnošenja prema 
globalnom svijetu, koji s obzirom na realne mogućnosti i realno djelovanje 
identiteta, jeste svijet svakog subjekta, odnosno područje uspostavljanja 
svakog identiteta.

Uvažavanje različnosti ovdje se pojavljuje kao priznanje i očuvanje 
vlastitog identiteta, fichteanskog prvobitnog Ja. Taj identitet ne može biti 
shvaćen jednoznačno i odatle se različnost pojavljuje kao njegov uvjet. 
Hegelova koncepcija objektivnog duha počiva upravo na preispitivanju 
mogućnosi uspostavljanja zajedničkog identiteta za mnoštvo različnosti. 
Ovo proističe iz Kantovih logičkih postavki, u kojima se iskustvo može 
artikulirati samo kroz pojmove, dakle opća značenja koja okupljaju sve 

4  Reiner Wiehl, Subjektivität und System, Frankfurt am Main 2000, str. 68.
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singularne različnosti. Ova općost, kao i identitet koji na njoj počiva, ima-
ju relativno i otvoreno značenje, koje, kako Hegel pokazuje, svoju objek-
tivnost ima u povijesti i gdje se pokazuje kako jedan identitet ima svoju 
genezu i ne konstituira se slučajno.

Opći identiteti pritom u polazištu jesu kulturni identiteti u najširem 
značenju ovog pojma. U njima se sažima sve što jedna zajednica jeste u 
svojoj ukupnosti. Wolfgang Welsch pokazuje da pitanje kulturnog identi-
teta, odnosno kulturalnosti uopće, u novom vremenu ima odrednice bitno 
drugačije od onih tradicionalnih5. Ove odrednice nisu formalne, nego sa-
držajne prirode i tiču se načina konstituiranja identiteta. Pretpostavke jesu 
formalne, ali sadržinski smisao u bitnom određuje identitet u onome što 
on jeste.

U svemu tome, pitanje u konačnici nije pitanje opće razine, nego ra-
zine individualiteta. Uspostavljanje kulturnih identiteta dobija druge raz-
mjere ne zbog toga jer se nešto dešava na općoj razini, razini kulturnog 
identiteta, nego radi toga jer se individualitet nalazi u bitno drugačijem od-
nosu spram zbiljnosti nego u vrijeme tradicionalnog uspostavljanja iden-
titeta. „Među nama je najviše onih koji su u njihovoj kulturnoj formaciji 
određeni kroz mnoga kulturna porijekla i povezanosti. Mi smo kulturne 
mješavine.“6 Welsch pokazuje da vrijeme u kojem individualitet živi, odre-
đuje i njegovo konstituiranje identiteta. Činjenica da tehnloško vrijeme 
omogućava prisutnost svemu što se dešava u jednom vremenu, praktično 
da cijelu planetu čini svijetom jednog Ja, kako bi Fichte rekao, nije samo 
tehnološka infrmacija ili pogodnost za neko ekonomsko ili bilo koje druš-
tveno djelovanje nego jeste fakt koji u bitnom određuje mogućnost zasni-
vanja jednog identiteta. Tako zasnovan individualni identitet, određuje i 
mogućnost zasnivanja kulturnih, općih identiteta.

Na ovom pravcu se i pitanje identiteta razumijeva prije svega kao pro-
blem razumijevanja trans-identiteta, pri čemu se i kulturni utjecaji artiku-
liraju višeznačno kao trans-kulturalnost. Ficheteova formalna polazišta na 
tom pravcu zadržavaju svoju važnost  i dopuštaju razumijevanje identiteta 
u formi životnog svijeta, koji je kod Waldenfelsa interpretiran u značenju 
realiteta moderne zbiljnosti. Problem identiteta na taj način se iskazuje kao 
višeslojna i višeznačna forma spoznaje životnog svijeta i realiteta zbilje.

5  Vidi: Wolfgang Welsch, Transkulturalität. Zwischen Globalisierung und 
Partikularisierung, in: Inter-kulturalität. Grundprobleme der Kulturbegegnung, Studium 
generale der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 1999, S. 45-73.

6  Wolfgang Welsch, Ibid., str. 53.
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Welsch odatle kao mogućnost suvremenog identiteta vidi samo tran-
skulturalnost. Odatle i realni identitet može biti samo trans-identitet. Tran-
skulturalni koncept koji Welsch elaborira, u stvari je polazište realnog za-
snivanja identiteta i upućuje da se stvarni identiteti danas postavljaju samo 
kao trans-identiteti. Odatle je pitanje kulturnog identiteta krajnje proble-
matično i upućuje na to da se svaki kulturni identitet može razumijevati 
samo kao trans-kulturalititet. Upravo kao što se i svaki individualni identi-
tet može razumjeti samo kroz prizmu transidentiteta.

Neminovno, na ovom se pravcu otvara pitanje stranosti i vlastitosti 
kao relacije koja realno određuje heterogenost jedne općosti i to poseb-
no u značenjima interkulturaliteta, značenjima koja čine osnovu realnog 
smisla, kakvim se na koncu konca nameće Evropska unija. „Ova dvoznač-
nost nas pokreće, ako se krećemo u području interkulturalnog skustva. Sa 
jedne strane vlastiti svijet vrijedi kao centar i tle, sa kojeg ćemo pristupiti 
različnim stranim svjetovima. Bezuvjetna pristupačnost vlastite kulture, 
stoji kao opozit uvjetovanoj pristupačnosti strane kulture.“7 U realnosti 
uspostavljanje identiteta uvijek polazi od svijeta u kojem se zatiče prvo-
bitno Ja, ali i sam taj svijet više nije “kulturološki čist“, tako da je i realitet 
polazišta u izgradnji identiteta krajnje trans-određen.

Pitanje doma ili domovine kao polazišta zasnivanja identiteta, ostaje 
u formalnom smislu na istom strukturalnom odredištu kao kod Fichtea, 
ali zahtijeva da bude drugačije postavljeno i razumljeno u trans-značenju 
u kojem nema mjesta za jednoznačnost prvobitnog smisla polazišta zasni-
vanja identiteta. Tako se postavlja i pitanje mogućnosti zasnivanja jednog 
općeg kulturnog identiteta, koji bi mogao biti nešto više od regionalnog 
identiteta globalnog svijeta kao područja uspostavljanja primarnog, indi-
vidualnog identiteta. 

Nipošto, međutim, ne treba gubiti iz vida da je ovako postavljen 
problem identiteta neodvojiv od moderniteta. Samo u modernom svije-
tu trans-identitet ima svoje puno značenje identiteta, a ne surogata. Amin 
Maalouf spisatelj koji živi u Francuskoj, u svojoj knjizi Ubilački identiteti, 
pokazuje da trans-identitet za izvan-moderno shvatanje jednostavno nije 
shvatljiv, odnosno sam pojam identiteta u izvan-modernom svijetu, imaju-
ći u vidu neminovnost trans-određenja, surogat je utemeljenosti identiteta. 
„Otkako sam napustio Liban 1976. godine da bih se nasta- nio u Francu-

7  Bernhard Waldenfels, Heimwelt und Fremdwelt, in: Inter-kulturalität. Grundprobleme 
der Kulturbegegnung, Mainz 1999, S. 107.
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skoj, koliko li su me samo puta pitali, sa naj- boljim namerama na svetu, 
osećam li se „više Francuz“ ili „više Libanac“. Vazda odgovaram isto: „I 
jedno i drugo!“ Ne iz kakve brige za jednakost ili pravičnost, već zato što 
bih lagao odgovorivši drugačije. Ono što čini da sam ja ja, a ne neko drugi, 
jeste to što sam time na razmeđi dve zemlje, dva ili tri jezika, nekoliko kul-
turnih tradicija. Upravo to definiše moj identitet. Da li bih bio autentičniji 
ako bih sebi amputirao jedan deo samoga sebe? Onima koji mi postave to 
pitanje objašnjavam dakle, strpljivo, da sam rođen u Libanu, da sam tamo 
živeo sve do svoje dvadeset sedme godine, da mi je maternji jezik arapski, 
da sam najpre u arapskom prevodu otkrio Dimu i Dikensa i Guliverova 
putovanja, i da sam u svom selu na planini, selu svojih predaka, doživeo 
prve dečije radosti i čuo neke priče koje će kasnije biti nadahnuće za moje 
romane. Kako bih mogao to da zaboravim? Kako bih ikada mogao da se 
otuđim od svega toga? Ali, s druge strane, već dvadeset dve godine živim 
na tlu Francuske, pijem njenu vodu i njeno vino, moje ruke svakoga dana 
miluju njeno staro kamenje, svoje knjige pišem na njenom jeziku, i ona 
više nikada neće za mene biti strana zemlja. Znači, pola Francuz, a pola 
Libanac? Nipošto! Identitet se ne raspoređuje, on se ne deli ni na polovine 
ni na trećine, niti se razvrstava po pregradama. Ja nemam više identiteta, 
imam jedan jedini, sačinjen od svih tih eleme- nata koji su ga oblikova-
li, prema posebnom ‚doziranju‘ koje nikada nije isto od jedne do druge 
osobe.“8 Malouf u nastavku knjige posebno upozorava na mišljenje koje 
smatra da „negdje u dubini duše“ svako mora biti više nešto od nečea u 
svom identitetu. To je tačka sa koje on takvo shvatanje identiteta naziva 
„ubilačkim“, odnosno smrtonosnim.

U knjizi Estradna znanost i kultura konflikta. Epistemologija društva 
zasnovanog na ne-znanju, tematizirao sam problem ne-znanja kao osnove 
konflikta. Problem surogata, koji se vezuje za ne-moderni svijet, polazište 
je konfliktnosti i uspostavljanja identiteta koji trans-razumijevanje shvata 
kao neprijateljsko. To je isti osnov sa kojeg od Maaloufa traže da kaže šta 
je u svojim najdubljim i najskrivenijim značenjima, ne shvatajući da je on 
upravo ono što sam kaže da jeste - trans-idetitet koji kao takav predstav-
lja neizmjerno bogat svjet, u svojoj raznovrsnosti neusporedivo bogatiji, 
dublji i življi od svake ne-moderne ideje identiteta, u kojoj se sve zasniva 

8  Amin Maalouf, Ubilački identiteti. Nasilje i potreba za pripadanjem, Beograd 2016, 
str. 7-8.
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na isključenju Drugog i Stranog, mada u stvarnosti takav identitet može da 
postoji jedino u su-identitetu sa drugim kulturnim formama i činjenicama.

Konačno, suvremeni svijet otvara pitanje održivosti značenja kultur-
nog identiteta kao općeg identiteta, imaući u vidu da je takav identitet 
razumijevan kao „izvorno stajalište“ i autonoman svijet u odnosu na druge 
opće identite. Imperativ trans-određenja identiteta isključuje mogućnost 
autonomnosti i neovisnosti, koja u potpunosti nije bila isključena ni u tra-
dicionalnim relacijama. Ipak, u kontekstu suvremenog svijeta, identitet se 
kao moguć pokazuje jedino u trans-značenju u kojem prefiks „su“ ili „sku-
pa“ nije teorijska oznaka, nego rezultat realiteta zbilje.

 Kulturni identitet kao opći identitet u globalnom svijetu je krajnje 
relativan pojam i u preciznom određenju održiv je samo kao partikula iden-
titeta jednog vremena. Neupitnim ostaje samo individualni identitet, koji je 
moguće zasnovati samo u rans-značenju modernog svijeta ili surogat-zna-
čenju ne-modernog svijeta. Čak i u ekstremnom stajalištu ne-modernosti, 
imajući u vidu vrijeme kao globalno određenje, individualni identitet je, u 
konačnici, trans-identitet. Kulturni identitet, u njegovom tradicionalnom 
značenju, čini se da se zadržava samo još u trans-identitetskom određenju 
individuuma, koji u svojoj trans-identitetskoj poziciji zadržava značajke 
tradicionalnog identiteta kao segmente zasnivanja individualnog identite-
ta. Interkulturalni utjecaji, u općim značenjima, u tim odnosima su značaj-
no slabiji, ali se, makar i kao surogat, ispoljavaju u konačnim značenjima.

 Kantovo određenje prostora i vremena kao transcendentalnih kate-
gorija i pretpostavki mišljenja, nezaobilazno je u razumijevanju problema 
identiteta. Da li je i u kojoj formi je kulturni identitet kao takav mogućan u 
suvremenom svijetu, otvoreno je pitanje. Ono što je neupitno, jeste da in-
dividualni identitet više nije određen okolo-svjetovnošću, nego otvorenom 
mogućnoću spoznaje, koja jedan takav identitet i definitivno određuje kao 
trans-identitet. Imajući u vidu da se i kulturalnost danas, u suvremenom 
značenju, iskazuje kao trans-kulturalnost, čini se da je i kulturni identitet, 
u svoj relativnosti značenja, mogućan samo kroz individualnu trans-kultu-
ralnost.
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SAMIR ARNAUTOVIĆ9

INDIVIDUALITY AND CULTURAL IDENTITIES

Summary

Starting from Fichte’s understanding in the interpretation of the subject as 
the world, the problem of identity in the cultural sense is basically equally under-
stood today, but in a way that identity itself is articulated in many ways. In this 
sense, in the modern world, the question of identity has long been not a one-size-
fits-all issue, but multi-layered in realistic determinations and formally necessary 
possibilities of polyvalent influences. Thus, the issue of identity is understood first 
of all as a problem of understanding trans-identity, where cultural influences are 
articulated ambiguously as trans-culturality. Fichte’s formal starting points in 
this direction retain their importance and allow the understanding of identity in 
the form of the life world, which Waldenfels interpreted in the sense of the reality 
of modern really. In this way, the problem of identity is expressed as a multi-lay-
ered and multi-meaning form of cognition of the life-world and the reality of 
really.

Keywords: fenomenology, subject, identity, trans-identity, culture, trans-cul-
turality, modernity.
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ŽELIMIR VUKAŠINOVIĆ1

DRAMA SUBJEKTA
I NEPOBITNA ČEŽNJA ZA CJELINOM:
MOŽE LI ČOVJEK RAZUMJETI SEBE?

Rezime

Izlaganjem se, posebno u kontekstu post-metafizičke stvarnosti zapadne kul-
ture, namjerava ukazati na bitnost pitanja o cjelovitosti ljudskog života. Poima-
nje individualnosti i kolektiviteta je, otud, nužno ispitati u odnosu na konstrukt 
društvenosti koji se zasniva na imperativima virulencije i izolacije. Ovo je isku-
stvo shvaćeno kao prilika da se sagleda porijeklo ljudskih napora kojim se, kroz 
istoriju, nastoji uspostaviti istinska zajednica. Od Platonovog otkrića čežnje kao 
osnovnog svojstva duše do Ničeove afirmacije volje kao izvorne snage bivstova-
nja odvija se istorija čovjekove težnje za samo-razumijevanjem bez koje, izvjesno 
je i danas, potpuniji život nije moguć. Drama subjekta (inventiranog kroz no-
vovijekovnu metafiziku) pokazuje se, i preko antagonističkog tumačenja odnosa 
između individualnosti i kolektiviteta, kao konstrukt i uobrazilja koja je, u biti, 
izraz čovjekove nemoći da razumije sebe. Nasilje u istoriji ukazuje na iskustvo 
odsustva istinske zajednice (i ličnosti kao njene osnove), izraz je otuđenja koje 
je proizvedeno faktičkim nerazumijevanjem smisla (ljudskog) bivstvovanja i raz-
gradnjom duhovnog temelja zapadne kulture. Zato ostaje pitanje: može li čovjek 
razumjeti sebe?

Ključne riječi: društvenost, zajednica, subjekt, čežnja, cjelina.

Prije nego što se upustimo u razmatranje odnosa između individualno-
sti i kolektiviteta, potrebno je ispitati navedene pojmove, a to će značiti da 
je neophodno misliti kroz te pojmove ne samo da bi mišljenje bilo omo-
gućeno, nego da bi se, ovim povodom, promislila istorijska istina ljudskog 
bivstvovanja i, konsekventno, situacija čovjeka u savremenoj zapadnoj 
kulturi. U namjeri sam, prvotno, ukazati na hermeneutički problem, pro-
blem prevoda i tumačenja, na kome se zasniva usvojeno, uobičajeno poi-

1  Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, zelimir@fil.bg.ac.rs
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manje individualnosti, a bez koga sam pojam kolektiviteta ne bi bio moguć. 
Ukoliko uviđamo da se mišljenje ispostavlja kao stanje bića (psihološko, 
fiziološko, društveno…), onda je primjetno i da položaj čovjeka u svijetu 
ima svoje porijeklo u metafizici. Dominantno medicinski pristup čovjeku 
je, koliko nužno invazivan u dobu koje je određeno nihiliranjem metafizi-
ke - jednako dezintegracijom ideje o cjelini nauke, toliko je, primjenjenim 
svojim tehnikama, reduktivan, pa, upravo time omogućena vladavina far-
maceutske industrije, upućuje na činjenicu da čovjek, sveden na poredak 
vrijednosti i kontekst savremene zapadne kulture, pati. Zato je, posebno u 
kontekstu post-metafizičke stvarnosti zapadne kulture, potrebno ukazati 
na bitnost pitanja o cjelovitosti ljudskog života. Poimanje individualnosti 
i kolektiviteta je, otud, nužno ispitati u odnosu na konstrukt društvenosti 
koji je preko prijeteće sile terorizma mutirao u vrtoglavicu virulencije i 
izolacije, zatim u rat potencijalno globalnih razmjera. Ovo iskustvo nam 
nalaže da, uprkos kontinuiranom nasilju u vremenu, sagledamo porijeklo 
ljudskih napora kojim se, kroz istoriju, nastoji uspostaviti istinska zajedni-
ca… Od Platonovog otkrića čežnje kao osnovnog svojstva duše do Ničeo-
ve afirmacije volje kao izvorne snage bivstovanja odvija se, naime, istorija 
čovjekove težnje za samo-razumijevanjem bez koje, izvjesno je i danas, 
potpuniji život nije moguć. Drama subjekta, inventiranog kroz novovije-
kovnu metafiziku, pokazuje se, i preko antagonističkog tumačenja odnosa 
između individualnosti i kolektiviteta, kao konstrukt i uobrazilja koja je, u 
biti, izraz čovjekove nemoći da razumije sebe. Ova nemoć je simptom mu-
tacije značenja, izvorno, zagubljenosti u prevodu o kojoj će tokom daljeg 
razmatranja biti riječi. U svakom slučaju, današnje, u savremenosti arha-
ično nasilje ukazuje na iskustvo odsustva istinske zajednice (i ličnosti kao 
njene osnove), izraz je otuđenja koje je proizvedeno faktičkim nerazumi-
jevanjem smisla (ljudskog) bivstvovanja i razgradnjom duhovnog temelja 
zapadne kulture (što sam detaljnije izložio u radu pod naslovom „Evropa i 
duhovno utemeljenje Zapada: kako prevladati radikalni materijalizam?“). 
Zato nam, kao nužno, preostaje pitanje: može li čovjek razumjeti sebe?

Shodno navedenim uvodnim naznakama, prvotno treba pojasniti na 
koji način novovijekovna metafizika konstituše naše današnje, opšte usvo-
jeno poimanje individualnosti, implicitno kolektiviteta. Nakon toga sam 
u namjeri ukazati na Ničeovo otkriće da pesimizam, kao stadij u razvoju 
nihilizma, nije tek psihološko stanje, nego, sa svim svojim destruktivnim 
oblicima ispoljavanja, ima metafizičko porijeklo ili, bolje je reći, može se 
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sagledati genealoški, samo preko sudbine metafizike, utoliko, reaktivno, i 
prevladati sredstvima filosofije (i/kao umjetnosti). Polazište je, u ovoj ana-
lizi našeg poimanja individualnosti, Hajdegerova markacija bitnih svojsta-
va novog vijeka sa kojim otpočinje doba slike svijeta:

„Suština novog veka može se videti u tome da se čovek oslobađa sred-
njovekovnih veza oslobađajući se za samog sebe. Ali ta je karakteristika 
površna, iako je tačna. Njena su posledica one zablude koje sprečavaju da 
se shvati suštinska osnova novog veka i da se tek tada potpuno sagleda 
njegova suština. Tačno je da je novi vek sa sobom doneo subjektivizam i 
individualizam, koji su pratili oslobođenje čoveka. Ali isto je tako tačno 
da nijedna prethodna epoha nije stvorila objektivizam koji bi se mogao 
uporediti s novovekovnim, i da ni u jednoj prethodnoj epohi ono-neindivi-
dualno nije došlo do izražaja u obliku kolektivnog. Suštinska je tu nužna 
naizmeničnost subjektivizma i objektivizma. Ali upravo to uzajamno us-
lovljavanje ukazuje na dublje procese. Nije presudno to što se dotadašnjih 
veza čovek oslobađa za samog sebe, već to što se uopšte menja čoveko-
va suština i što čovek postaje subjekt. Reč subjectum treba očigledno da 
shvatimo kao prevod grčkog ὑποκείμενον. Tako se zove ono što leži pred 
nama i što kao osnova sve sabire na sebe. To metafizičko značenje pojma 
subjekta nije ni u kakvom naglašenom odnosu s čovekom, a pogotovo nije 
ni ukakvom odnosu s Ja. Ali kada čovek postane prvi i pravi subjectum, 
tada to znači: čovek postaje ono bivstvujuće na kojem se temelji sve biv-
stvujuće u pogledu svog bivstvovanja i svoje istine. Čovek postaje centar 
povezivanja bivstvujućeg kao takvog. To je, međutim, moguće samo ako 
se shvatanje bivstvujućeg promeni u celini. U čemu se pokazuje ta pro-
mena? I šta je, saobrazno njoj, suština novog veka?“ (Hajdeger 2000: 70)

Ovo Hajdegerovo zapažanje je nezaobilazno kada se hoće razumjeti 
uzrok pojavama koje, preko ljudskih djelatnosti, određuju savremenost Za-
pada. Okupiran svakodnevnicom, čovjek današnjice ispušta sredstva kojima 
može doprijeti do korijena vlastitog otuđenja, konkretno tjeskobe, nezado-
voljstva i ogorčenosti. Neusaglašenost odnosa između vlastitosti (individu-
alnosti) i društvenosti (kolektiviteta) je ugrađena u takvu, već gospodareću 
osjećajnost koja poprima osobinu stanja, a to indicira da je došlo do pro-
mjene suštine čovjeka. Mutacija se, poput kafkijanske metamorfoze, desila 
neopaženo.  
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„Sada je jasno u kom smislu čovek kao subjekt hoće i mora da bude 
mera i središte bivstvujućeg, odnosno sada objekata, predmeta. Čovek sada 
nije više μετρον u smislu svođenja svog razabiranja na meru datog kruga 
neskrivenosti prisustvujućeg ka kojem svaki čovek svaki put prisustvuje. 
Čovek ustanovljuje samog sebe kao meru svih mera kojima se odmeruje i 
izmeruje (proračunava) ono što se smatra izvesnim, to jest istinitim, to jest 
bivstvujućim. Sloboda je nova kao sloboda subjectum-a“ (Hajdeger 2000: 
87, 88).

Simptomi mutacije ukazuju na pad u zaborav smisla bivstvovanja koji 
karakteriše neosvješćenost u egzistencijalnom stanju koje je zasnovano 
novovijekovnom metafizikom, silnicama racionalizma i empirizma. Da-
kle, naša osjećajnost i odnos prema svijetu su oblikovani metafizikom a 
da toga nismo svjesni. Izvan-metafizička zbilja Zapada je, prema tome, i 
iluzija i činjenica. Opredjeljenjem na pragmatičnost i pozitivizam, jednako 
na običajnost i svakodnevnicu, nihiliran je značaj metafizike, njena mjero-
davnost i njena korisnost po život (kao fenomen ljudskog postojanja). Dra-
ma subjekta je inventirana, raskol između čovjeka i svijeta, subjektivnosti 
i objektivnosti, individulnog i kolektivnog je uobrazilja koja vodi u lažne 
dileme koje, hamletovski, na svakodnevnoj osnovi, razgrađuju egzistenci-
ju. Čežnju za skupnošću, cjelinom, prevladava iskustvo rasutosti, razdora i 
nereda. Individualnost (individuus, lat. nedjeljiv) je napustila sabornu moć 
logos-a, oslonjena na izolovane moći subjectum-a, postaje mjesto čovje-
kovog neprestanog propadanja. Ono što uzrokuje sažaljenje jeste činjenica 
da čovjek ne propada kroz svijet (od koga se, sistemima bezbjednosti, šti-
ti), nego kroz sebe. Promjenom suštine čovjekove, od novog vijeka, zapo-
činje propadanje čovjeka kroz tekovinu humanizma. Liberalna demokra-
tija, politički korektno apostrofirajući značaj individualnosti, nije dovela 
čovjeka do iskustva istinske zajednice. Na koncu, čovječanstvo biva, prije 
je paradoksalno nego cinično za konstatovati, objedinjeno pandemijom 
koja demonstrira nepobitno organsko jedinstvo ljudstva. Čovječanstvo se, 
u realitetu svoje sadržajnosti, ne može pojmiti preko numeričkog zbraja-
nja ljudstva, preko populizma bilo kog da je oblika. Kolektivitet je naličje 
uobrazilje o individualnosti, sindrom novovijekovne racionalnosti, kon-
kretno umišljaja subjectum-a čije porijeklo nije, o tome je ovdje riječ, ni 
psihološko, niti društveno, nego metafizičko. Virulentna moć neprekidno 
mutirajuće informacije je, na koncu, neosporni dokaz zaboravljene dušev-
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ne skupnosti čovječanstva. U tom je smislu nasilje najintezivnija pande-
mija koja, neprekidnom mutacijom širi svoje virulentno područje do rata 
globalnih razmjera. Društvenost zaposjeda individualnost, sablast mutaci-
je neutralizuje intimnu sferu lokalnog, subjectum je globalizovan, jezgro 
je rascjepljeno (u bipolarni poremećaj), subjectum je objektivizovan na 
profan način, intimno i javno implodiraju u razobručenu sferu globalne 
stvarnosti. Rat uživo, stvarnost reprogramirana u reality, slika je koja sva-
kodnevno reinicira objavu smrti Boga tako da ta posljedica ljudskog dje-
lovanja prestaje biti užasavajuća: apokalipsa metafizike (apokalypsis, grč. 
– otkriće, raskrivanje; apokalyptô, grč. – otkrivam, raskrivam, otkrivam 
tajnu, stvar koja se ne pokazuje i ne kazuje, možda se izražava ali ne može 
ili ne mora odmah biti iznesena na vidjelo), na koncu, otkriva ignorisanu 
istinu našeg vremena i svijeta, istinu samo-poreknutog platonizma, istinu 
privida. Svijet postaje istorijsko poprište borbi pogleda na svijet, subje-
ctum izrasta u snagu poricanja života, u negativnu volju za moć. Ako smrt 
Boga podrazumjeva dovršenje platonizma, opovrgnutost svjeta ideja, ko-
laps stvari po sebi, urušavanje transcendentalnog osnova na kome počiva 
ljudsko iskustvo, onda je apokalipsa metafizike ispoljena kroz smrt čovje-
ka, kroz razgradnju ličnosti samjerenom sokratolikošću koja je konkretna 
pokaznica Platonovog metafizičkog idealizma. To, u ovom slučaju znači, 
da interpretacija uobičajenog poimanja individualnosti zahtjeva povratak 
jezgru (ὑποκείμενον) stvari koju promišljamo, a to nalaže da mišljenjem, 
cjelovitije djelatnošću duha, uz pomoć istorije dijalektike dakle, čovjek 
savremene zapadne kulture prevlada sebe kao subjekta, da istupi iz privida 
ka onome što je, po predstavi koja stvarnost svodi na predmetnost (obje-
kat), ništa. Zato nam je i ovaj osvrt ka Hajdegerovom uvidu neophodan.

„Ništa nikad nije ništa; isto tako, ono nije nešto u smislu predmeta; 
ono je samo bivstvovanje, do čije istine čovek dolazi onda kad je sebe 
prevladao kao subjekta, to jest kad on bivstvujuće ne predstavlja više kao 
objekt“ (Hajdeger 2000: 90). 

Iz navedenog slijedi da nas svi vidovi subjektivnosti pozivaju na sa-
mo-prevladavanje koje je centralna tema post-novovijekovne metafizike: 
od Kantove kritike do Hegelove dijalektike. Ovo kretanje duha, to hoću 
naznačiti, upućuje na vjerodostojnost Platonovog otkrića čežnje za cjeli-
nom kao osnovnog svojstva duše. Ova se čežnja nepobitno i neprestano 
oglašava kao diktat bića preko koga, razumijevanjem i interpretacijom tog 
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(unutrašnjeg) glasa nužno, nalazimo put (grč. methodos) ka jezgru stvari. 
Zato se, čežnjom ka cjelini, okrećemo ka početku na kome se zasniva naše 
bivstvovanje, odvajamo se od puke mnoštvenosti pojedinih stvari ka biv-
stvovanju koje je temelj svega bivstvujućeg. Jezgro stvari je, kroz vrijeme, 
izgubljeno u prevodu, mutiralo je u subjectum, pa je umišljena izvjesnost 
subjekta epohalna invencija kartezijanske metafizike, a potom neupitna či-
njenica razobručene racionalnosti. Individualnost, kolektivitet, identitet… 
- su, o tome je ovdje riječ, istorijski idiomi koje preuzimamo bezupitno, a 
previđamo da se radi o evoluciji osamostaljenog, u biti, umišljenog subjek-
ta čijim se metamorfozama, mutacijama, anulirala ontološka utemeljenost 
rane grčke racionalnosti zasnovana na iskustvu položenosti ljudskog bića 
u cjelinu bivstvovanja. Podvajanje bića, razgradnja cjeline, dezintegracija 
skupnosti prirode, duše i zajednice, uobražena moć subjectum-a nad lo-
gos-om, opredmećenje jezika i bivstvovanja uopšte, istorijska pretvorba 
čežnje za cjelinom u negativnu volju za moć, učinak je dejstva racional-
nosti koja je, razgradivši svoj ontološki oslonac, dovela do doba čije je 
bitno svojsvo opovrgavanje platonizma. Odumiranje čovjeka je uslov za 
istrajavanje u takvom stanju, dugoročno virulentno metastaziranje interne 
mutacije čovjeka koji je izgubio sredstva i želju, nagon i volju, da „spo-
zna“ sebe, da razumije jezgro na osnovu koga jeste, da se sabere u istorij-
skoj i svakodnevnoj svojoj rasutosti, da dopre do spoznaje vlastite težnje 
(a da bi se htjelo ono što je vrijedno htijenja, što je poželjno jer je, uistinu, 
dobro po sebi). Rasipanje cjeline, propadanje u parcijalnost, ignorisanje 
diktata bića, ućutkivanje glasa čežnje, sužava ljudsko iskustvo na privid 
spram koga se pospješuje navika oponašanja (grč. mimesis) onoliko koliko 
se gube porivi za istraživanjem vlastitog bića. Bez tog istraživanja koje je, 
kako je pojašnjeno, polazno dijalektika, nema ni ličnosti, jer, u biću kojim 
je ovladalo podražavanje, nema autonomije i samostalnosti. Jednako, bez 
ličnosti nema zajednice, ali ima puke društvenosti, a u takvoj društvenosti, 
čiji je nosilac naivni običajnosni um, projektuje se dualizam i antagonizam 
bez ishodišta u pomirenju, što nam se isporučuje i preko tekovina savre-
mene zapadne kulture, u ovom slučaju preko pojmova individualnosti i ko-
lektiviteta. Opovrgavanje platonizma je izraslo u stanje rastućeg pesimiz-
ma koje u sebe sabire iskustvo da se, polazeći od osnova i učinka Kantove 
transcendentalne filosofije, doprinos Hegelovog apsolutnog idealizma nije 
ugradio u naše vrijeme, a može da se konkretno imenuje kao zaborav sin-
tezičke moći duha, ujedno nihiliranje stvari po sebi – smrt Boga, egzorci-
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zam duše i kolaps slobodne volje (koja, u ovdje postavljenom kontekstu, 
poznaje izvornu istinu metafizike; volja koja je razborita jer priznaje, u 
genezi i sadržajnom sklopu kategoričkog imperativa je to primjetno, nepo-
bitnost čežnje za cjelinom). 

Drama subjekta je, rezimirajući ovaj dio razmatranja, dvojaka: ima 
porijeklo u metafizici a, istovremeno, u savremenosti koja je napustila 
područje metafizike, ista je izdanak zablude da se porijeklo drame može 
sagledati isključivo sredstvima pozitivne nauke. U prvom slučaju, isku-
stvo otuđenja je, sa svim svojim popratnim simptomima, rezultat umišlja-
ja koji, utemeljujući izvjesnost subjectum-a, previđa očiglednu ontološku 
činjenicu su-bivstvovanja svega bivstvujućeg. U drugom slučaju, problem 
(egzistencije), koji uključije rast razorne snage pesimizma, tretiran je kao 
psihološki, društveni, medicinski, načelno kao problem koji je izvan po-
dručja metafizike, a koji se, izvjesno je po učinku tog tretmana, ne može 
dokučiti bez sredstava metafizike, polazno dijalektike. Čovjeka se, naime, 
liječi sredstvima koja pospješuju oboljevanje. Ovaj paradoks može biti i 
jeste samo posljedica umišljaja koji ne zna istinu vlastitog porijekla. Dakle, 
duša je, u izvan-metafizičkog zbilji savremenog društva, izgubljena. Za čo-
vjeka koji je lišen introspekcije, individualnost je mjesto samo-urušavanja 
izvorne čežnje, a kolektivitet, zasnovan na neprevladanoj subjektivnosti, 
zbirna činjenica neosvješćenih strahova i zabluda. Mišljenje, izvjesno, nije 
kolektivna praksa, mnoštvo je nesagledivo, pa se može reći da se dobro, 
kao izvorna cjelina, ne samjerava većinom nego manjinom, specifično-
šću zajedničkog sadržaoca koji se, u vremenu i prostoru, konkretizuje kao 
ličnost. Ta je ličnost putokaz kojim se rukovodimo saobražavanjem a ne 
oponašanjem. Zato se, ovim putokazom, iz našeg vremena nužno, sada uz 
pomoć Gadamera, vraćamo Platonu a da bi sagledali uslovljenost između 
samo-razumijevanja, ličnosti i zajednice:

„Najvažniji deo dijaloga (Fedon, 96a) počinje s odgovorom Kebetu, 
s odgovorom kojem prethodi poduže ćutanje, i sada se zaista radi o načel-
nom pitanju za saznanje uopšte. Za svako znanjе (holȏs) važi da se uvek 
mora tražiti uzrok ako je reč o nastajanju i nestajanju. To je trenutak u 
kojem Sokrat počinje da priča kako mu je bilo s tom željom za znanjem 
(njegovi pathệ, njegova bolna iskustva)… Platonov Sokrat, međutim, kaže 
da dobro jeste izvor iz kojeg se izvodi poredak sveta u njegovoj ukupnosti, 
svet ljudi s njihovom praksom i poredak univerzuma sa svim njegovim 
sastavnim delovima... U ideji dobra prvi put se ‘celina’ pojavljuje u smislu 



248 Želimir Vukašinović

koji se potpuno razlikuje od celine što se poima kao zbir svih pojedinačnih 
delova, pod pretpostavkom da se pod tim podrazumeva ono što se može 
nazvati predmetom istorijskog istraživanja. Tu Sokrat formuliše kao za-
datak ono što se kasnije razvija u Aristotelovoj Fizici, formuliše, naime, 
interpretaciju stvarnosti zasnovanu na ideji dobra... priroda, čovek i druš-
tvo posmatraju se kao delovi jednog te istog sistema. S tog stanovišta ako 
se gleda, savremene nauke... gomilaju neodređenu količinu iskustava koja 
nikad ne može doseći celinu zato što celina nije iskustveni pojam – ona 
nikad ne može da bude data“ (Gadamer 2007: 58, 61).

Filosofija, sežući ka cjelini, izvjesno, nije društvena nauka, ona je 
iskusila egzistencijalnu samost u svjetovnosti, istinu asketizma i poznaje 
svoje granice. Tačnije, i kao transcendentalna nauka ona uspostavlja gra-
nice u okviru kojih čovjek ostaje pri sebi, odlučuje naime da opstane samo 
kao čovjek, kao smrtnik, pa se, na osnovu tih granica, uspostavlja kriteri-
jum: ličnost koja se, u vremenu, praktično i nepobitno dakle, pokazala kao 
mjera za ljudsko bivstvovanje:

„Sokrat nije mudrac, nije posednik vrhunskog znanja, on je samo en-
tuzijast, ljubitelj i ljubavnik – za smrtnika nedostižne – božanske mudrosti; 
Sokrat je srodan nadahnutim, erotski zanesenim pesnicima po tome što se 
i njemu događa da zadobije kakvo ‘ispravno mnenje’, ali on u svome biću 
nosi potencijalnog znalca (‘matematičara’), i to po tome što ga njegova 
ljubav (žudnja) za znanjem nagoni na ispitivanje, na istraživanje. Ovo po-
slednje, ostvaruje se u Sokratovom ‘demonskom’ i erotskom biću u vidu 
dijalektike – veštine ispitivanja. Erotika na taj način postaje dijalektika, a 
dijalektika postaje erotika... Platonova Gozba predočava nam u Sokrato-
vom biću i ponašanju paradigmu erotičara, ljubavnika znanja i dijalektiča-
ra, paradigmu smrtna čoveka koji žudi za znanjem baš zbog toga što ga ne 
poseduje, baš zbog toga što nije bog. Aristotelova interpretacija predoča-
va nam jednog Platona ‘matematičara’ (ne kao stručnjaka u jednoj teorij-
skoj disciplini, nego kao znalca: mathematikos je onaj koji zna). Iz takvog 
predočavanja sledi da je Platon već ustanovio onu aristotelovsku ‘traženu 
znanost’: ‘prvu filosofiju’, ‘theologiku’, ‘metafiziku’ i da je ta ‘znanost’ 
predstavljena teorijom ideja“ (Pavlović, u Platon 1994: 36, 37).

Sokrat je, zadobijenim svojstvima svoga bića, kriterijum, ličnost ko-
jom se samjerava život za kojim, već rođenjem bivstvujući pri smrti, žudi-
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mo. Svojstva ove ličnosti nam se, i drugim licima, objavljuje kroz vrijeme 
u svojoj istosti kao uvijek sabiruća bliskost. Drugim riječima, u svijetu i 
istini pisma, prepoznajemo čovjeka koga ne tražimo samo u svijetu, među 
mnogima, nego ga tražimo, sredstvima dijalektike, istovremeno kroz sebe. 
Ova je potraga izraz čovjekove nepobitne čežnje za cjelinom: težnja ka 
vjerodostojnosti života (jedinstvo radnje: usklađenost mišljenja, govora, 
postupanja), autonomiji, samo-održivosti u dovoljnosti bivstvovanja, sa-
mostalnosti koja isijava svijest o opštem dobru i univerzalnosti (cjelovito-
sti) dobra - primjerenije je reći saobraženje sa dobrom po sebi, harmoni-
zacija duše, sklad (usredsređenost, mir) koji pravi razliku u pukoj mnoš-
tvenosti, razliku kroz koju izlazi na vidjelo da istinske zajednice nema bez 
ličnosti. U spoznaji ove uslovljenosti, izvan drame subjekta, izvan tenzije 
između individualnosti i kolektiviteta, prebiva istina dijalektike koja je, po 
biti metafizičkog idealizma a ne naivnošću romantizma, suštinski lijepa i 
kao takva, suočena sa strahotama istorije, u moći, uvijek iznova, spašavati 
ovaj, kroz umišljene ali fatalne rascjepe, neprestano propadajući svijet. 
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Summary 

The paper, specifically in the context of the post-metaphysical reality of West-
ern culture, intends to point out the importance of the question about the integrity 
of human life. The notion of individuality and collectivity, therefore, is examined 
in relation to the construct of sociability which is based on the imperatives of 
virulence and isolation. The drama of the subject (invented by Cartesian meta-
physics) is exposed through the antagonistic interpretation of the relationship 
between individuality and collectivity. Consequently, violence in history indicates 
the experience of the absence of true community, as well as it is an expression of 
alienation produced by a misunderstanding of the meaning of Being and a de-
struction of the spiritual foundation of Western culture. This, social and existen-
tial, situation by which the human being is conditioned today, implies a question: 
do we really know ourselves?
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ŠEJLA AVDIĆ1

NIETZSCHEOVA I JONASOVA IDEJA
INDIVIDUALITETA I KRITIKA
TRADICIONALNOG MORALA 

 
Rezime

Nietzscheova kritika metafizike počiva na kritici ideje ukidanja individual-
nosti i insistira na individualitetu kao osnovi životnosti. S osnova Nietzscheove 
kritike metafizike, Jonas također redefinira pitanja suvremene etike i postavlja ih 
u kontekst individualne odgovornosti kao odgovornosti za životni svijet. Oba filo-
zofa, svako na svoj način, počevši od Nietzscheove kritike tradicionalnog morala, 
pokazuju da je problem promišljanja moralnih pitanja i razumijevanja individu-
alnosti jedan od središnjih problema od moderne do danas.

Ključne riječi: moral, individua, tehnika, etika, život.

Uvod

Čovjek kao individuum biva situiran u svijet sa kojim čini cjelinu. Svi-
jet se postavlja kao nešto zasebno i neodređeno. No, kako kaže Aristotel 
„svi ljudi po naravi teže znanju“, u skladu sa tim i stalnom preispitivanju 
i određenju životne sredine u kojoj egzistiraju. Relacije, unutar kojih spo-
znajemo sebe i svijet u kojem bivstvujemo, kroz začarani krug su vođene 
stalnim pobuđivanjem od strane misli koja se ne može zaustaviti, ali se 
može preusmjeriti. Misao nas ne pobuđuje kao nešto dato po sebi, već 
predstavlja sponu koja u zbilji nalazi svoju odgovarajuću slagalicu gradeći 
na taj način spoznaju koja čovjeku kao mislećem biću biva neophodna. 
Osnovna pitanja koja se nameću odnose se na dolazak do znanja o svemu 
što jeste i kako jeste, što podrazumijeva dolazak do razumijevanja poretka 
u svijetu. 

1  Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, sejla5avdic@gmail.com 
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Kretanjem kroz svijet, čovjek koračajući teži ka vlastitom ostvarenju s 
ciljem dosezanja slobode kao principa djelovanja. No, privid slobode biva 
sadržan u slijepom koračanju za žudnjom koja čovjeka obuzima pretvara-
jući ga robom uskih interesa. Površna spoznaja unutarsvjetskog čovjeku 
čini ugodu i vodi ga prema najbizarnijem hedonizmu, čineći tok života 
bržim. 

Unutar sebe, čovjek, posjeduje moćna sredstva koja mu omogućavaju 
samoizgradnju i izgradnju okolnog svijeta prema vlastitim mogućnosti-
ma i sposobnostima. No, proces izgradnje podijeljen je na veći broj faza 
kako bi se unutar prve stvorili preduvjeti za razviće naredne faze. Elementi 
odnosa podložni su mijeni, tj. napretku, ostavljajući čovjeka na manje ili 
više sigurnom stepeniku. Na tim temeljima razvijala se smionim korakom 
evropska kriza odražavajući se na podrhtavanje tla čovječanstva. 

U prvom dijelu rada, s ciljem prikaza problema koji pospješuju širenja 
svojevrsnog duhovnog korova, krećem od Nietzscheove kritike morala, 
kojom on neposredno otkriva i funkcija morala u zajednici. Dok u drugom 
dijelu rada nastojim ukazati na značaj Jonasove ideje koja se pretače u nuž-
nu etiku odgovornosti predstavljajući  prijedlog spasonosnog rješenja za 
čovječanstvo. Potom, u završnoj riječi rada naznačit ću nit koja je započela 
sa Nietzscheovom kritikom morala, a nastavila svoj put u Jonasovoj ideji 
etike odgovornosti ukazujući na fundamentalni elemenat čovječanstva. 

1.  Nietzscheova kritika morala

Ljudi prema svom instinktu, koji je bit vrste i stada kako Nietzsche 
piše, teže ka održanju ljudskog roda. Na tom putu svaki pojedinac je dobro 
došao, kako bi se sačuvalo bogatstvo vrste, bez obzira na narav koja ga 
određuje u kretanju kroz „stado“. Pogled je usmjeren isključivo ka sred-
stvima koja će sačuvati rod kao ono najviše što za posljedicu donosi povez 
na oči svakog pojedinca s ciljem onemogućavanja slobodnog viđenja i 
time kretanja u cjelini. Stoga, posmatranje svrhe postojanja ukazuje na 
pojedinca kojeg se uporno potiskuje u labirint vrste. Nietzsche kazuje da 
„...komedija postojanja još uvijek nije ¨postala svjesnom¨ sebe, još uvijek 
je vrijeme tragedije, vrijeme morala i religije.“ (Nietzsche, 2003: 26) Sve 
biva smješteno u začarani krug, potiskuje se nagon i instinkt od strane uma 
i strasti duha, kako Nietzche opisuje, ali kada se to dogodi etički učitelj 
postavlja niti vodilje s ciljem izgradnje putokaza zapovijedi koji onemogu-
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ćavaju spontane izbore pravca. Etički učitelj postavlja zapovijedi koje se 
slijepim sljedbenicima čine najefikasnijim načinom za uspavljivanje inte-
lektualne savjesti, smatrajući i osuđujući pojedinca  koji ne želi biti u služ-
bi nametnutih okova i koji teži kretanju bez unaprijed postavljenih granica. 

Nietzsche primjećuje da mnogima nedostaje intelektualna savjest. Ne-
dostatak intelektualne savjesti, smatra Nietzsche, najbolje je vidljiv kada 
ljudi spram vlastite vage grade uvide dobra i zla, a koji pri tome proizilaze 
iz „slijepog“ vjerovanja u ovo ili ono. Takvi pristupi ne ostavljaju pro-
stora za izgradnju „jedinstvenog mjerila vrijednosti“ (Nietzsche) kakvim 
su obogaćene više naravi. „Putem morala pojedinca se upućuje da bude 
funkcija stada i da sebi pripisuje vrijednost jedino s obzirom na tu funkci-
ju“ (Nietzsche, 2003: 103). Shodno tome, moralnost je ono što predstavlja 
instinkt stada u samom pojedincu, kako Nietzsche piše, i što ga potiskuje 
u život vaganih vrijednosti dobrog i zlog kao moralnog i nemoralnog, od-
nosno moralnog i nemoralnog kao onoga svrhovitog i nesvrhovitog spram 
vrste.

„Najjači i najgori duhovi su dosad ljudski rod ponajviše unapređi-
vali: oni su uvijek iznova raspaljivali pozaspale strasti – svako uređe-
no društvo uspavljuje strasti -, oni su oduvijek razbuđivali smisao za 
uspoređivanje, protuslovljenje, uživanje u novom, odvažnom, neisku-
šanom, oni su prinuđivali ljude suprotstavljati mnijenja mnijenjima, 
uzore uzorima“ (Nietzsche, 2003: 30).  
Strah od takvih nasrtaja prati religiju i moral, sustiže etičke učitelje 

koji uče vjerovanju i suzbijaju mišljenje, koji su odveć proširili svoje koro-
ve na tlu društvene zajednice, jer snaga jačih duhova, bez obzira na odoru,  
ore zemljište ostavljajući ga slobodnim i spremnim za „nove usjeve“. 

Iz tog razloga često se na tom polju uzgaja moral kao potreba zajed-
nice s ciljem vrednovanja ljudskog djelovanja i uspavljivanja nagona koji 
čovjeka prožimaju, ali i straha od dolaska novih raonika. Nietzsche u Ro-
đenju tragedije upozorava da se okovi izrađuju s ciljem zatočeništva čo-
vjeka, kako bi se izbjegla svaka spontanost života. Na tragu toga stvara se 
pretjerana racionalizacija i donose pravila koja se moraju slijepo poštivati, 
prije svih moralna pravila, gradeći zatočeništvo za individiualnosti i život 
kao osnovu bivstvovanja u cjelini.

Značaj spontanosti života, kao i njegovo prigušavanje, Nietzsche po-
kazuje određenjem apolonijskog i dionizijskog. Apolonijsko i dionizijsko 
predstavljaju dva principa, koji se iskazuju kao dva nagona, kao dva konja 
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koji upravljajući kočijom odvoze čovjeka ka skrivenim putevima.  Nietzs-
che ih promatra kroz svijet sna i svijet opoja, shodno grčkom promatra-
nju božanstava, imajući u vidu čovjeka kao oponašatelja jednog ili drugog 
svijeta ili pak oba, kako je to zastupljeno u grčkoj tragediji.  Svijet snova, 
iskustvo sna koje su Grci izražavali Apolonom, kako ističe Nietzsche, za 
likovne umjetnosti i jedan dio poezija, biva kao zbiljski dar koji trebaju 
oživjeti. Dok, nadalje, svijet opoja oslobađa čovjeka i omogućava mu da 
se „vine u zračne visine“ (Nietzsche). „...svijet slika sna, savršenost kojega 
nije ni u kakvoj svezi s intelektualnom razinom ili umjetničkom naobraz-
bom pojedinca, a drugi put kao opojna zbilja koja se opet ne osvrće na 
pojedinca, nego čak nastoji individuum uništiti i izbaviti ga u mističnom 
osjećaju jedinstva“ (Nietzsche, 1983: 28). Grci, kako kazuje Nietzsche, 
stvaraju bogove Olimpa iz prinude koja proizilazi iz samog života. 

Svijet snova i svijet opoja prožimaju čovjeka, čovjeka koji bivstvuje 
u stalnim nasrtljivim talasima jave. Koliko čovjek uspjeva sačuvati svoju 
vlastitost u zavisnosti je od samoizgradnje koja ne smije pasti u okove. 
Shodno tome, „Apolon kao etičko božanstvo zahtijeva od svojih mjeru i, 
da bi je se mogli pridržavati, samospoznaju“ (Nietzsche, 1983: 37). Pro-
matrajući čemu je upravljen apolonijski nagon, možemo uvidjeti da dio-
nizijski odlikuje potpunom suprotnošću. Bijeg, koji omogućavaju nagoni 
kada su u zajedništvo, odražava se na  pokretanje čovjeka, osvjetljavajući 
najdublje pećinske otvore u njemu. „Apolon stoji preda mnom kao preo-
brazujući genij principa individuacije, posredstvom kojega je jedino mo-
guće istinski dosegnuti spasenje u prividu: dok se pod mističkim klicanjem 
Dioniza kidaju lanci individuacije i otvora put u utrobu bitka, u najdublju 
jezgru stvari.“ (Nietzsche, 1983: 96) Čovjek je „osuđen“ na zajedništvo 
sa neotklonjivim životnim teškoćama, ali i u stalnoj borbi za njihovo nad-
vladavanje kroz koje je vođen stvaralačkim „erosom“ koji se pretače u 
djelo. Individuum kada oslobodi prostor za borbu između apolonijskog i 
dionizijskog, prepušta se opoju u žudnji prelaska granice slijedeći istinu. 
Čovjek u toku života može da spozna više tački od kojih je načinjen obruč 
znanosti, kako kazuje Nietzsche, ali i da se oslobodi bremena koje mu je 
„sudbonosno“ nametnuto. S ciljem dosezanja spasa i slobode, mora se do-
pustiti pomirenje apolonijskog i dionizijskog ili prihvatiti mučno životno 
kretanje u krug. 

„I onda se pojavio Sokrat, koji je - misli Nietzsche-  bio rušilac te 
spontane stvaralačke kulture, jer je svojim uništavajućim racionaliz-
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mom, svojom tezom da je znanje krepost, stavio težište života na trije-
zno, razumsko rasuđivanje, u kome je bila ukinuta iskra stvaralačkem 
emocionalne spontanosti ljudskog bića“ (Filipović, 1983: 47). 
Sokrates je potrebama života prilazio isključivo sa naočalama raciona-

lizacije, postavljajući na taj način čovjeku granicu koju nikada ne uspjeva 
preći. Imajući uvid u Nietzscheovu kritiku Sokratesa, ne možemo se oslo-
boditi misli da je i sam Sokrates zapao u začarani krug i da baš poradi toga 
priziva drugi svijet u kojem će biti oslobođen kretanja u krug. 

Na tom polju razvija se i moral kao instinkt stada, kao ovčarski pas 
koji ne dozvoljava prelazak granica tora. Život, čovjekova egzistencija, 
zarobljavaju se u normativnom besmislu. 

„Svi ti morali koji se obraćaju pojedincu da bi ga, kako se to kaže, 
¨usrećili¨ - nisu ništa drugo do uputstva za ponašanje, koja se tiču 
stupnja opasnosti u kojoj pojedinac živi sam sa sobom; recepti pro-
tiv njegovih strasti, njegovih dobrih i rđavih sklonosti, ukoliko one 
imaju volju za moć i žele izigrati gospodara; mala i velika lukavstva i 
smisalice, obavijene tajnovitim mirisom kakvog starog domaćeg leka 
i bapske mudrosti; po formi, svi ti morali barokni su i nerazboriti – jer 
se obraćaju „svima“, jer uopštavaju tamo gdje se ne sme uopštavati“ 
(Niče, 1983: 109-110).
Cilj je ukrotiti ljudsko stado kako bi se njime lakše vladalo, te svaku 

spontanost života učiniti nemoralnom i kažnjivom. Nietzsche se kritikom 
morala  kao instinkta stada bori za život, koji je postao privid onoga što bi 
trebao da jeste. Manjine udruženih, sponom ideoloških žigova grade vri-
jednosne skale nametanjem onoga što je dobro ili zlo, jačajuću svoju snagu 
i vlast. Peter Berkowitz u svom djelu Nietzsche. The Ethics of an Immora-
list, određujući poziciju Nietzscheove kritike etike, kazuje da je „Zarathu-
strina nova etika adresirana na rijetka ljudska bića usmjerena na to da su 
dostojna otkrića da je bog mrtav da bi stvorili vlastitog boga“ (Berkowitz, 
1995: 149). Pritom stvaranje vlastitog boga nije nešto slično onome što je 
već postojalo, nego potpuno novo, vođeno individualnom osobnošću.

Na tragu toga, ukoliko prihvatimo da je bog mrtav i ne stvorimo osobni 
odnos spram svijeta, dolazimo do bezduhovnog čovječanstva upravljenog 
isključivo ka ekonomskom razvoju, što Jonas iscrtava kroz posljedicu teh-
nološkog napretka, napretka koji sa sobom nosi smrtonosnu eksploataciju 
koja može budućnost učiniti nebudućnosnom. „Ima tisuću staza kojima još 
niko nije hodio, tisuću zdravlja  i skrivenih obećanih zemalja života, Neis-
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crpni su i neotkriveni još uvek čovek i zemlja čovekova“ (Nietzsche, 1985: 
80). Nietzsche smatra da ono što se ne smije, jeste oduzimanje životu nje-
gove životnosti, čovječanstvu njegove egzistencijalnosti. Čovječanstvo ne 
uvlači u sebe samo sadašnjost i blisku budućnost, ono je jedinstvo čovječ-
nosti i prirodnosti koje je pod stalnim pritiskom normi i prijetnji, te  kao 
takvo ne sadrži etičke principe nego vještačke (pravne) kazne oblikovane 
s ideološkom primjesom poradi zaluđenosti za uništavanjem različitost, a 
po potrebi i čovječanstva u cjelini.

2. Jonasovo razumijevanje izmijenjene suštine ljudskog djelovanja

Zadatak pred kojim se nalazi čovječanstvo s obzirom na izmijenjenu 
prirodu ljudskog  djelovanja, pokreće ozbiljnu lavinu upozorenja koja mo-
raju biti alarm za spas čovječanstva u cjelini. Na tragu toga, Hans Jonas u 
svom djelu Princip odgovornosti iznosi uvid u temeljne pretpostavke koje 
su se koristile s ciljem postavke etičkih putokaza, a to su:

 „...(1) Stanje čovjeka, koje je dato prirodom čovjekovom i prirod-
nom stvari, u osnovi je jednom zauvijek utvrđeno (2) Na ovoj osnovi 
se bez teškoća i jednostavno može utvrditi šta je ljudski dobro. (3) 
Dosežnost ljudskog djelovanja, pa zato i ljudske odgovornosti, usko je 
ograničena“ (Jonas, 1990: 13). 
Temeljne pretpostavke navodi s težnjom ukazivanja na nužnost po-

smatranja i određenja moralnog položaja danas, s obzirom da navedene 
pretpostavke bivaju prevaziđene s razvojem ljudskih moći, što se, kako 
Jonas piše, kauzalno odrazilo i na izmijenu suštine ljudskog djelovanja 
uopće. „Te novootvorene sposobnosti koje imam u vidu, to su naravno, 
sposobnost moderne tehnike.“ (Jonas, 1990: 13) Novootvorene sposob-
nosti ostavljaju nesumljivo svoj trag i na kvantitativno i na kvalitativno 
područje ljudskog djelovanja što rezultira napretkom za vrstu uopće, ali i 
opasnošću za njen opstanak. 

Shodno osvrtu na dosadašnje djelovanje, Jonas smatra da čovjek nije 
nikada oskudjevao u tehnici, samo što je ona bila razvijena na određenom 
stupnju. Slijedeći takvo saznanje zagovara dolazak vremena u kojem su-
ština ljudskog djelovanja treba biti određena s pozornice moderne tehnike. 
No, određenje ne može biti konstituirano u tehničkom smislu, nego samo 
kao akceptiranje prisutnosti tehnike, koje istu situira u svijet humanih od-
nosa i određenja tehnike kao sredstva, nipošto kao cilja i svrhe.
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2.1. Razvijanje etičkog shvatanja iz čovjekove potrebe

Čovjek prema novovijekovnom konceptu gradi svoj okolni svijet kori-
steći se prirodom kao sredstvom. Stalnim odnosom spram prirode on spo-
znaje različite mogućnosti za izgradnju okolnog svijeta, time i sopstvene 
samoizgradnje. Dakle, istaknuta je težnja dolaska do osjećaja slobode i 
moći, stalno nastojanje da se nadvlada priroda i postavi ispod čovjeka, što 
je, smatra  Jonas, na počecima (Antičkog doba) samo prividno ostvare-
no. Na taj način, čovjek se uporno nalazio između prirode kao trajnog na 
jednoj strani, kako kazuje Jonas, i na drugoj strani promjenjivosti koja je 
karakteristična za čovjekova djela. 

Dakle, kako je u odnosu spram prirode završavao nedaleko od povr-
šine, iz čovjekovih potreba porađa se grad unutar kojeg se granaju dobra 
i zla spram sadržaja grada kao cjeline, ne zadirući, kako Jonas piše, u pri-
rodu stvari. Propisujući gradu određena zakonska obilježja, čovjek mu je 
uspio uspostaviti izvjesnu mjeru vještačke trajnosti. No, na taj način nije 
mogao utihnuti glas osnovnih uvjeta čovjekovog postojanja koji su kao 
takvi započinjali stalne promjene. 

Zahvaljujući mogućnosti uvida u ono što je trajna priroda kao koz-
mički poredak, čovjek ima mogućnost posmatranja vlastitog djela u tim 
okvirima. 

„Priroda nije bila predmet ljudske odgovornosti  - ona se sama bri-
nula o sebi, a uz odgovarajuće nagovore i pritisak, isto tako i za čovje-
ka: njoj se nije suprotstavljala etika, nego razbor i dar pronalazaštva. 
Ali u ¨gradu¨ to jeste u društvenoj umjetnoj tvorevini, gdje ljudi sao-
braćaju s ljudima, razbor mora da se spoji s ćudoređem, jer ono je duša 
njegovog opstanka“ (Jonas, 1990: 17).
U tom smislu, Jonas ukazuje na značaj prirode za čovjekovu egzi-

stencije, ali i etike kao mogućnosti iscrtavanja pravca djelovanja. Etika 
nije zadirala u područja technea, kako piše Jonas, nego je bila uključena 
u odnose među ljudima koji spram vage dobra i zla djeluju. U tom smislu 
„etički putokazi“ gradili su se sa neposrednom situacijom, odnosno nisu 
uključivale neko posebno planiranje. „U skladu s tim, etika se bavila tim 
Ovdje i Sada, okolnostima kakve se uspostavljaju među ljudima, sa po-
navljanim, tipičnim situacijama privatnog i javnog života“ (Jonas, 1990, 
18). Situacije koje su se oblikovale, ukazivale i postavljale pred čovjeka, 
morale su u djelovanju biti vođene zapovjestima i maksimama kako bi se 
zadovoljila strogost normiranog okvira. 
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Nove okolnosti, novo određenje i shvatanje prirode, zahtijevaju i novi 
etički pristup, u kojem priroda i Drugost neće biti shvatani kao resurs, 
nego kao mogućnost. Svojevrsna transformacija etike upućuje na novi od-
nos čovjeka spram svijeta u kojem bivstvuje. Priroda se tu ne razumijeva 
kao sredstvo i resurs koji se iskorištava, nego kao realno okruženje u ko-
jem se realizira egzistencija čovjeka. Čovjek stoga spram nje mora imati 
odgovornost i to jednaku odgovornost kao i u odnošenju spram samoga 
sebe, jer je priroda shvaćena kao njegovo Drugo, koje jednim bitnim dije-
lom određuje njegovu egzistenciju.

2.2. Etika s velom moderne tehnike

Stupanjem na pozornicu moderne tehnike, njenim stalnim rastom i ra-
zvićem, etika prelazi u službu ne više  samo pojedinačnih intimnih odnosa 
i saobraćanja nego kolektivnog čina koji sadrži u sebi i činioca radnje, 
njegovo djelo i učinak, kako kazuje Jonas, kroz što se etici nameće nova 
dimenzija odgovornosti. 

Čovjek je svojstveno svojoj naravi i instinktu gradio stepenike da bi 
sebi obezbjedio sigurnost, konstantnost, te neki oblik izvjesne stvarnosti, 
iz čega je  područje svog djelovanja nastojao učvrstiti, osiguravajući dašak 
trajnosti. Vođen odgovornošću prema samome sebi, čovjek je nosio isklju-
čivo naočale antropocentričnosti koje su mu sve okolno postepeno prika-
zivale u funkciji zadovoljenje kolektivnog čina koji je bivao temeljitiji sa 
tehnološkim razvićima. 

Ono čega smo svjedoci, a na što Jonas izričito upozorava jeste „po-
vredivost prirode“. Povredivost prirode s obzirom na izmijenjenu suštinu 
ljudskog djelovanja zauzima jedno od vodećih pitanja današnjice. Priroda 
više nije u mogućnosti da se izbori sa neumornim nasrtajima čovjeka, no 
povredivost prirode nije samo prirodna stvar nego se tiče i čovjekove eg-
zistencije u cjelini. „...Jonas smatra da je izravno porijeklo ekološke krize 
leži u modernoj rekonceptualizaciji prirode kao materije, teorijska revolu-
cija koja je postupno lišila bitak teleologije i hijerarhije značaja“ (Coyne, 
2021: 118-119). Jonas se na tom pravcu razumijeva kao temeljni mislilac 
odnosa spram prirode ne samo kao nečega što služi čovjeku, nego dijela 
čovjekovog bivstvovanja, i to odlučno važnog dijela. 

„Tradicionalna“ etika je nesumljivo naznačila značaj prirode za čo-
vjeka, postavljajući ga u nju i određujući je kao izgrađenu pozornicu za 
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svaku ulogu koju oponaša, no danas  pozornica, zbog potreba promijenje-
ne prirode ljudskog djelovanja, nalazi se na kraju litice i nužno potrebuje 
spasonosno uže. Na tragu toga, Jonas ističe: „Priroda kao čovjekova odgo-
vornost je odista jedan novuum o kojemu mora razmišljati etička teorija“ 
(Jonas, 1990: 21). Iako čovjek izvjesno, jednim dijelom, zadržava antropo-
centrične naočale spram uvida na odgovornost ka prirodi, ipak se stvaraju 
pretpostavke za opstanak pozornice na način da se iz etike iznjedre prin-
cipi koji će uključiti sveobuhvatnu odgovornost. Jonas smatra da priroda, 
ipak, „zaslužuje“ mnogo više od interesnog odnosa čovjeka, odnosno apli-
ciranja moralnog interesa u pravcu određenih područja, jer možemo reći 
da je to neiskreno djelovanje upravljeno ponovo ka vlastitoj dobiti. 

Čovjek je oduvijek bio vođen težnjom za samoodržavanjem, održa-
njem vrste, za napredak u umješnostima kako bi sebi olakšao egzistenciju, 
krećući se sigurno prema onome što imamo danas. 

„Danas, u obliku moderne tehnike, techne se pretvorila u beskrajnu 
težnju ka napretku vrste, u njezin najznačajniji poduhvat, u čijem je 
napredovanju ka sve većim stvarima, napredovanju koje neprestano 
prevazilazi sebe samo, pokušano da se sagleda poziv čovjeka, i čiji 
uspjeh maksimalnog gospodarenja nad stvarima i nad samim čovje-
kom izgleda kao ispunjenje njegovog cilja“ (Jonas, 1990: 24).
Neumorna težnja za izdizanjem iznad stvari, laganim koracima je vo-

dila ka prerastanju i same individue, kako Jonas piše, izdižući se u ono što 
je kolektivni izvršilac i čin. Izmijenjena ljudska priroda djelovanja, mo-
žemo reći, nadilazi kako techne u njegovom korijenskom značenju kroz 
oživljavanje onoga što je moderna tehnika, tako i individuum i indivudu-
alni čin mijenja za kolektivni što proizvodi potrebu za etičkim osvrtom na 
tehnološki napredak. 

Dosadašnja etika protezala se bez planiranja na ono Ovdje i Sada, dok 
etika sa velom moderne tehnike mora obuhvatiti i budućnost kako bi se 
omogućio opstanak čovječanstva u svijetu koji nam je dat kao takav. Po-
stoje i raniji oblici etika, ističe Jonas, koji su bili upravljeni na budućnost, 
ali ne u istom smislu, jer su uslovljavali sadašnjost poradi budućnosti i 
svodili se na neposrednost ili pak oblici onih koji su spremni na „žrtvo-
vanje sadašnojsti“ kao pripremnog tla za ono što treba doći u budućnosti. 

Imperativ koji proizilazi iz potreba današnjice gradi se na navedenim 
neizostavnim temeljima, ali ono što su njegove glavne odrednice najbolje 
se primijeću pri uvidu spram Kantovog kategoričkog imperativa. Postav-
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ljeni kantovski imperativ je prožet logičkim, a ne moralnim daškom, koji 
je bez vremenskih, tj. budućnosnih dimenzija upućen na individuu. No, 
imperativ koji se razvija u skladu sa izmijenjenom prirodom ljudskog dje-
lovanja, prema Jonasu, različit je od kantovskog imperativa i glasio bi: „ ... 
– Djeluj tako da su učinci tvojeg djelovanja podnošljivi s permanencijom 
pravog ljudskog života na Zemlji- ; ili negativno izraženo: - Djeluj tako da 
učinci tvojega djelovanja ne budu razorni za buduću mogućnost takvog ži-
vota -...“ (Jonas, 1990: 28) Ovaj imperativ bi trebao obuhvatiti „kolektivnu 
cjelinu“ s gledištem mogućnosti opstanka čovječanstva u budućnosti. 

Dakle, čovječanstvo potrebuje novu etiku koja će imati niti predviđa-
nja i odgovornosti kao isprepletene u jednu, kako uviđa Jonas, jer objekt 
tehnike nije više samo priroda nego i sam čovjek. „Homo faber svoju vje-
štinu okreće prema sebi samom i priprema se da iznova pronalazački pro-
nađe pronalazača i spravioca svega“ (Jonas, 1990: 36). Posmatrajući sebe 
kao objekt čovjek se ponovo usmjerava ka žudnji za trajnost i teži prevariti 
smrt, što nosi sa sobom posljedice na vrstu, porađajući čovječanstvo koje 
izumire nerađanjem. 

Potom, Jonas ističe i uvođenje kontrole ponašanja od strane tehnološ-
kog napretka, kojim biva zahvaćena čovjekova narav, spontanost i nagon 
koji se postavlju u mašinske, izvještačene forme uz koje na „velika vrata“ 
ulaze i genetske manipulacije sve sa ciljem uvlačenja čovječanstva u una-
prijed izgrađeni labirint jednakosti. Tehnološki napredak je omogućio da 
ova i slična spekulativna promišljanja  dožive objektivaciju i time realnost 
čime je određena budućnost čovječanstva. 

Dakle, nema važnosti naš uvid u to da li je tehnološkim ciljem u jed-
nom pravcu zahvaćena priroda ili pak čovjek, jer njegova razvijenost omo-
gućava kretanje u svim pravcima podjednakom snagom postavljajući ih u 
istu mrežu. Primjena „stare“ etike na izmijenjenu suštinu ljudskog djelo-
vanja  čini se beskorisnom za kolektivnu cjelinu, što znači da je potrebna 
nova etika koja će moći urediti postojeće djelovanje.

3.  Jonasovo određenje principa odgovornosti

3.1. Problem nove etike

Zadatak koji se otkrio iz posmatranja etike s velom moderne tehnike 
sadržan je u potrazi za novom etikom, odnosno određenjem principa i nje-
gove usklađene primjene sa izmijenjenom suštinom ljudskog djelovanja. 
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Jonas postavljanje etičkog stava nove etike, započinje od razmatranja 
onoga što je sadržaj dosadašnje etike, a koji je, možemo reći, počivao na 
empirijskom saznanju posljedice koja nastaje kroz određeni oblik djelova-
nja. No, postavljeni zadatak, u ovom slučaju, nije jednostavan s obzirom 
da se radi o nepoznatosti, tj. predviđanjima o budućnosti kojim mora biti 
prožeta nova etika. 

Primijetno je da saznanja o posljedicama proizvode strah kod ljudi, 
tako da ono što je loše uglavnom prije uočavamo nego li je to slučaj sa 
dobrim. Time je mapiran jedan dio puta koji treba preći, odnosno Jonas 
kazuje da je potrebno stvoriti zamišljenu moguću posljedicu koja će iza-
zvati strah nakon projekcije nekog djelovanja u sadašnjosti, što odvodi 
nesumnjivo ka proročanstvu neke nesreće poradi sreće.  

Slijedeći ono što je poznato s ciljem dolaska do principa nove etike, 
Jonas uzima za primjer igre na sreću koje su sveprisutne u životu čovjeka 
kroz djelovanje i to na različitim područjima. Postoje različiti oblici iga-
ra na sreću, odnosno opklada, koje mogu zahtijevati i ulaganje interesa 
drugih, kako kazuje Jonas. Nepromišljeno ulaganje interesa drugih mora 
biti zaustavljeno i pri pomisli, jer kretanje prema ništavnom cilju jeste „žr-
tvovanje bespotrebne žrtve“. Na tom pravcu, kako bi isključio moguće 
zablude, Jonas uvodi državnika u svoj primjer, jer državnik može zbog 
predviđanja ne-budućnosti države da stavi na kocku egzistenciju nacije. 
Dakle, u konačnom, Jonas, kroz navedena poređenja, želi naglasiti značaj 
„uvida“ u situaciji poradi koje se djelovanje planira.

Stanje u kojem se nalazi čovjek u doba moderne tehnike, prijeti da ga 
potpuno uništi. Stalna težnja čovjeka za pomjeranjem granica vještačkog 
okolnog svijeta, nadvladava ono što je priroda postojanja, sprema se da 
uništi izvor isijavanja života. „...kod mogućih djela tehnologije se radi o 
mnogima koji, kumulativno, imaju upravo ovaj globalni obim i ovu glo-
balnu dubinu, naime da mogu ugroziti ili cijelu egzistenciju ili cijelo biće 
čovjeka u budućnosti“ (Jonas, 1990: 60). Na tragu toga, Jonas upozorava 
na situaciju koja nas uvlači u sebe poput živog pjeska, jer jednim potezom, 
zahvaljujući tehnološkom razviću, može nestati cijelo čovječanstvo mož-
da za dugi niz vijekova, možda za zauvijek. Iz toga proizilazi prvi etički 
stav do kojeg Jonas dolazi, on glasi: „Nikad egzistencija ili biće čovjeka 
u cjelini ne smije postati ulog u opkladama djelovanja“ (Jonas, 1990: 60). 
Život se mora zaštiti od potencijalnih nasrtaja različitih privlačnosti ‘igara 
na sreću’, jer u fokusu više nije samo pojedinac i individualno ponašanje 
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koje se manifestuje kroz djelovanja, sada se suočavamo sa kolektivnim 
djelovanjem čije posljedice mogu biti opasne po čovječanstvo u cjelini. 
Uzrok za takvu budućnosnu posljedicu nalazi se, često nesvjesno, u prot-
kanosti sadašnjice. 

Time dolazimo i do problemskog segment nove etike, a to je budućno-
sni karakter. Naglasiti potrebu i značaj nove etike teže je nego što se čini 
kroz iskazani prvi etički stav, jer nedovoljnost pozivanja, kako Jonas piše, 
na obaveze postojanja, potomstva i sličnih problema budućnosti, blago je 
spram jačine svjetlosti koju čovjek potrebuje da bi se razbudio iz ušuška-
nosti svakidašnjice. 

U skladu sa tim problem je potrebno osvijetliti u potpunosti. Posma-
tranjem čovječanstva u cjelini, Jonas ističe da sadržaj prvog imperativa 
treba izričito da naglasi „da čovječanstva bude“. Iz kojeg kroz razmatranje 
ideje čovjeka, odnosno ontološke ideje kao i kategoričkog i hipotetičkog 
imperativa utemeljenog na budućnosti i trebanju, dolazimo do toga „ ...da 
prvi princip jedne ¨etike budućnosti¨ kao takav nije u etici kao učenje o 
činu (u šta, uostalom, spadaju sve obaveze prema budućim) već u metafi-
zici kao učenju o bitku, čiji jedan dio je ideja čovjeka“ (Jonas, 1990: 69). 
Metafizički uvid je oduvijek posmatran kao ono što nas može samo još 
dublje baciti u tamu,  postavljajući nas u vječnu borbu iz koje se ne mo-
žemo spasiti. Kako bi se princip etike oslobodio takvih predrasuda, Jonas 
postepeno želi ukazati na njegovo određenje kao odgovornosti koja se u 
biti i trebanju rasvijetljava kroz prikaz odgovornosti. Shodno tomu, eti-
ka ističe „...dužnost da se osigura nastavak postojanje ljudskih bića, koja, 
koliko znamo, sama utjelovljuju transcendentna vrijednost ideje čovjeka: 
sposobnost odgovornosti“ (Coyne, 2021:131). Sposobnost odgovornosti 
čovjeka je ono što čovjeku omogućava let, ukoliko je hrabar nadvladati 
trenutne prohtjeve kolektivnih ciljeva. 

3.2. Teorija odgovornosti

S ciljem određenja nove etike i njenog značaja, Jonas nastavlja put 
sa određenjem teorije odgovornosti čineći to kroz ukazivanje na različite 
oblike kada je odgovornost u pitanju.  

Prvo razlikovanje, koje ističe, jeste zastupljenost kauzalnosti koja sa 
sobom donosi odgovornosti izražene u pravnom značaju, tačnije, odgovor-
nosti počinioca za načinjeni čin. Kauzalnost čina nekada uvlači u sebe ci-
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jeli niz elemenata koji doprinosi djelovanju kakvo se manifestuje, praveći 
često pogrešno izjednačavanje uzročne greške i povrede moralnog smisla, 
odnosno građanskog i krivičnog prava, ali ono što je zajedničko oboma je 
odgovornost. 

Potom, obavezu ili odgovornost za ono što se treba činiti, Jonas pri-
kazuje kao ono što se nalazi izvan nas, ali je u našem dosegu djelovanja i 
time postaje našom odgovornošću. Čovjek se stalno nalazi u situaciji gdje 
sfera odgovornosti postaje ono izvan nas što potrebuju odgovorno djelo-
vanje spram njega. Okolnosti ili pak sporazum, kako kazuje Jonas, uglav-
nom diktiraju odgovornost „za drugo“ kao obavezu koja ne smije podleći 
moći vlastitih nepromišljenih ili sebično interesnih razloga. „Na ovo vrstu 
odgovornosti i osjećaja odgovornosti, ne na onu formalno praznu ¨odgo-
vornost¨  mislimo kada govorimo o danas aktuelnoj etici odgovornosti za 
budućnost“ (Jonas, 1990: 134). Ovaj oblik odgovornosti Jonas uzima kao 
model za usporedbu sa principima ranijih etičkih teorija. 

Jonas ističe da je primarna odgovornost čovjeka u suštini odgovornost 
čovjeka za čovjeka, što možemo naznačiti i kroz heideggerovsku određe-
nost tubitka u pogledu njegove svakidašnjost, kao bitka u svijetu i uvida da 
on nije samo u nekom svijetu već da je u odnosu spram njega i usmjeren 
ka vlastitom svijetu. Pitanje koje proizilazi iz toga, jeste pitanje, kako na-
vodi Heidegger, Tko je taj koji je u svakidašnjosti bitka. Prateći analitiku 
tubitka, ističe se određenje modusa bitka, kroz njegovo određenje kao bit-
ka-u-svijet, što nam se postavlja kao opravdana nit vodilja za potencijalni 
pronalazak odgovora na pitanje Tko. „Traganje smjerom fenomena putem 
kojega se da odgovoriti na pitanje Tko navodi nas na strukture bitka koje 
su jednako izvorne kao i bitak-u-svijetu: su-bitak i su-tubitak“ (Heidegger, 
1985: 129). Su-bitak ukoliko ima bitnu funkciju u strukturi kao su-bitak 
Drugih, onda se on jeste su-bitak kao sretajući, ali ako ostaje određen kao 
egzistencijal za bitak-u svijetu, kako kaže Heidegger, onda mora biti izve-
den iz fenomena brige. Potrebno je naglasiti da proizilazeći iz fenomena 
brige, ipak se ne razumijeva u odnosu kao predmet brigovanja, kako je to 
bio slučaj sa unutarsvjetskim Priručnim, već stoji u skrbi. Heideggerova 
analitika tubitka kao prvi korak ka smislu bitka, možemo reći da upućuje 
na skrbnost koja je nužno pripadna kao sposobnost odgovornosti čovjeka 
za čovjeka, čovjeka prema okolnom svijetu, iz čega se nadograđuje na 
moralno ili pak nemoralno djelovanje. „...u bitku egzistirajućeg čovjeka 
sasvim korektno sadržano jedno trebati; njegov kauzalno sposobni kvalitet 
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subjekta kao takav nosi sa sobom objektivnu obavezu u formi spoljne od-
govornosti“ (Jonas, 1990: 143). Čovjek ima mogućnost zahvaljujući svom 
znanju i slobodi da vlastitu „moć“ usmjerava, te kako Jonas kazuje, i da se 
od htijenja kreće ka trebanju.

 Govor o čovjeku, jeste govor o kolektivnom izvršiocu, jer pitanje bu-
dućnosti čovječanstva odavno je preraslo individualni prostor. Kolektivno 
djelovanje s razvojom znanja i slobode,  kretalo se sigurnom povećanju 
moći bez budućnosnih predviđanja. 

Uspjeh koji je zahvaljujući tehnološkom napretku ostvaren, pretočio 
se u ekonomske, a potom i biološke struje, struje koje nabujavanjem od-
nose sve pred sobom. 

„Nakon što je moć prvog stupnja, moć koja je bila direktno usmjerena 
na naizgled neiscrpnu prirodu, prerasla u moć drugog stupnja, onu koja je 
oduzela moć kontrole korisnika, sada je ograničavanje tog gospodstv koje 
za sobom vuče gospodara, prije nego ono udari o granice prirode, posta-
lo stvar jedne moći trećeg stupnja: moći, dakle, nad onom moći drugog 
stupnja, koja već više nije čovjekova moć, nego moć samo moći da svom 
navodnom posjedniku diktira svoju upotrebu, da ga učini nevoljnim izvrši-
ocem svoje sposobnost, dakle, umjesto da čovjeka oslobodi, da ga potčini“ 
(Jonas, 1990: 199). 

Etika mora ojačat, smatra Jonas, kako bi bila relevantan odgovor na 
zastupljeno stanje proizvedeno djelovanjem. „...nje mora biti utoliko više 
koliko je veća moć djelovanja koje ona mora da reguliše; i kao što mora 
biti prilagođena veličini, tako i princip reda mora biti prilagođen i vrsti 
onog što treba urediti“ (Jonas, 1990: 43). U skladu sa tim nova etika mora 
biti povedena principom odgovornosti koji se prikazuje u primijeni moći i 
brigujućem odnosu spramonoga što je potencijalno povredivo. 

Jonas u Eseju Science, Tehnology, and Etics ističe, ako naša izmijenje-
na priroda djelovanja nužno zahtijeva novu etiku zasnovanu na principu 
odgovornosti, to znači da ta odgovornost jeste u skladu sa djelovanjem u 
pravcu i dosegu naših moći i ne podrazumijeva suzdržavanje poradi po-
jedinca, već čovječanstva u cjelini. Dakle, neznanje u djelovanju ne smi-
je biti nadomješteno snagom tehnološkog napretka, jer to nosi sa sobom 
razarajuću atmosferu za čovječanstvo. Postaje nužno, kako bi se izbjeglo 
uništenje, kretati se pod ruku sa principom odgovornosti prema životu 
uopće. 
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Nova etika, vođena principom odgovornosti, predstavlja oslobađanje 
čovjeka od normativnih kalupa i dopušta oslobađanje spontanosti života 
koja ide pod ruku u djelovanju sa odgovornošću. Oslobađanjem čovjeka 
iz normativnih kalupa oslobađa se i budi kolektivna cjelina koja će time 
dobiti mogućnost predviđanja budućnosti i značaja odgovornosti spram, 
možemo reći, heideggerovskih odrednica egzistencijala koji se odražavaju 
na egzistenciju u cjelini.

Zaključak: etika odgovornosti kao ishodište filozofije morala

Sve je izvjesnije da potrebujemo novu etiku koja ne dolazi do nas 
nego mi moramo ka njoj. Stoga, bitno je naglasiti da potreba za ovakvom 
etikom nije rezultat samo tehnološkog napretka, već i velikim djelom biva 
vođena ljudskim htijenjem za moć koja dobro i zlo spušta na netačno po-
stavljenu moralnu vagu. Vrijednosna skala bi morala biti konstantna, a ne 
samo prividno tako predstavljena kroz poziv na svakojake dužnosti. 

Nietzsche kroz kritiku morala izvodi na svjetlost dana upravo ono što 
se kasnije razvija kod Jonasa, a to je strah koji se želi nametnuti ljudi-
ma isključivo poradi kontrole a ne poradi spasa života. Nietzsche moral 
određuje kao instinkt stada, jer individualno djelovanje je podrazumijeva-
lo  usklađenost ili jednakost djelovanja koje je određeno od strane raznih 
„etičkih, religijskih, državničkih učitelja“ u pravcu željene ideologije. Jo-
nas, takvo djelovanje, rekla bih, koje je samo prividno individualno, ime-
nuje pravim nazivom – kolektivno djelovanje. No, i jedan i drugi uviđaju 
propadanje života, ako se na jednoj strani zadrže vrijednosne skale koje 
život odvode u besmisao ili pak na drugoj tehnološki napredak koji prijeti 
uništiti korijene čovječanstva. Uvidom u evropsku krizu koja ne jenjava, 
već sa tehnološkim napretkom udara u granice izdržljivosti čovječanstva, 
Jonas svojstveno nietzscheanskim upozorenjima na ugroženost života, pri-
ziva novu etiku zasnovanu na principu odgovornosti. 

Pritom, smatram da, odnos Nietzscheove kritike etike i Jonasove etike 
odgovornosti biva izuzetno važnim za razumijevanje nove situacije u ko-
joj se čovječanstvo danas nalazi. Nietzscheova kritika etike i morala kao 
„tablica vrijednosti“ mislim da se danas pokazuje kao otvaranje puta za 
etiku odgovornosti koju Jonas u najboljem značenju određuje kao buduć-
nost ljudskog djelovanja. Jonas slijedi Nietzscheovu maksimu da moral 
mora biti u funkciji podsticanja života, te odatle i etika odgovornosti nije 
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ništa drugo do etički koncept bezuslovnog stavljanja  moralnih shvatanja 
u funkciju životnih potreba, jačanja života i uklanjanja opasnosti po život 
koje producira sam čovjek.
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NIETZSCHE’S AND JONAS’S IDEA
OF   INDIVIDUALITY AND CRITIQUE

OF TRADITIONAL MORALITY

Summary

Nietzsche’s critique of metaphysics is based on a critique of the idea of   
the abolition of individuality and insists on individuality as the basis of vitali-
ty. Based on Nietzsche’s critique of metaphysics, Jonas also redefines issues of 
contemporary ethics and places them in the context of individual responsibility 
as responsibility for the living world. Both philosophers, each in their own way, 
starting with Nietzsche’s critique of traditional morality, show that the problem of 
contemplating moral issues and understanding individuality is one of the central 
problems from modernity to the present day. 

Keywords: morality, individual, technique, ethics, life.
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SNEŽANA JOKSIMOVIĆ1

INDIVIDUALNI I DRUŠTVENI ČINIOCI
ALTRUIZMA

Rezime

Altruizam podrazumeva brigu o drugima uz nastojanje da se doprinese nji-
hovoj dobrobiti, što znači da se altruizam ispoljava i kao dispozicija i kao pona-
šanje. U ovom radu razmatraju se društveni i kulturni činioci razvoja i ispolja-
vanja altruizma, kao i određene lične karakteristike pojedinca, koje doprinose ili 
osujećuju altruističko ponašanje. Posebna pažnja posvećena je motivima altrui-
stičkog ponašanja, vidovima i uzrocima selektivnog altruizma, nasuprot obuhvat-
noj brizi o drugome. Razvoj i ispoljavanje altruizma zavisi od opšte društvene 
klime u pogledu preovlađujućih vrednosti, od porodičnih odnosa, kao i od obra-
zovnih i vaspitniih sadržaja u nastavnim programima. U savremenim razvijenim 
društvima altruističke vrednosti nisu dovoljno izražene, što se ogleda u preteranoj 
usmerenosti ka ličnoj dobiti i nedovoljnoj solidarnosti.

Ključne reči: altruizam, briga o drugome, solidarnost, društvena klima, in-
dividualna svojstva. 

U sklopu proučavanja i objašnjenja ljudske prirode, značajna pažnja 
posvećena je razvoju altruizma i altruističkog ponašanja. Osim opštih ra-
sprava o tome da li je čovek po svojoj prirodi dobar ili zao, velikodušan ili 
sebičan, proučavaju se društveni, kulturni i situacioni činioci koji doprino-
se altruističkom ponašanju ili ga osujećuju, kao i lične karakteristike poje-
dinaca koji postupaju altruistički. Pažnju zaokupljaju i pitanja motiva altru-
ističkog ponašanja, kao i načina podsticanja altruizma. Zaokupljenost ovim 
pitanjima sasvim je razumljiva kada se ima u vidu važnost altruističkog 
ponašanja za funkcionisanje društva i opstanak pojedinca. Bez altruizma, 
koji se ispoljava kroz brigu o drugim ljudima i postupke koji doprinose nji-
hovoj dobrobiti, ne bi bilo ni individualnog razvoja ni društvenog napretka.

Osim boljeg razumevanja ljudske prirode, znanje o činiocima i okol-

1  Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, snezaj@eunet.rs
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nostima koji podstiču ili sputavaju altruističko ponašanje može da pomo-
gne u nalaženju puteva koji vode boljim međuljudskim odnosima i huma-
nijem društvu. Razumevanje prirode, porekla i motiva altruističkog po-
našanja važno je za planiranje humanitarnih akcija i za njihovu uspešniju 
realizaciju.

Uticaj društvenih činilaca na razvoj i ispoljavanje altruizma je više-
struk, a često i kontradiktoran. Kultura i tradicija određene društvene za-
jednice predstavljaju jedan od bitnih činilaca razvoja altruizma. Način i 
efekti socijalizacije dece odraz su kulture kojoj pripadaju i njenih insti-
tucija. Da bi se kod dece i mladih razvila briga za druge i altruističko 
ponašanje, potrebno je da društvo i njegovi članovi cene ove osobine i da 
imaju mehanizme koji mogu da doprinesu njihovom razvoju. Antropološ-
ka proučavanja primitivnih zajednica ukazujuju da postoje razlike između 
pojedinih zajednica u pogledu ponašanja i međusobnih odnosa njihovih 
članova, uključujući i brigu za dobrobit drugih. 

U sklopu proučavanja uticaja kulture na razlike među polovima, Mar-
garet Mid (1968) opisuje plemena sa Nove Gvineje, koja se međusobno 
razlikuju u pogledu dominantnih osobina njihovih članova. Za pleme Ara-
peša karakteristično je da nisu agresivni, da reaguju na potrebe i zahteve 
drugih, da sarađuju, dok se pripadnici plemena Mundugumori odgajaju da 
budu bezobzirni, agresivni, bezosećajni, bez obzira na to kog su pola. Iako 
je osnovni cilj ovih proučavanja bio da se pokaže kako u ovim plemenima 
razlike među polovima u pogledu karakternih osobina i društvenih uloga 
nisu izražene, ona takođe govore o uticaju kulture na osobine i ponašanje 
većine pripadnika određene zajednice, uključujući međusobne odnose i 
brigu za druge.

Erih From (1978) je na osnovu analize nalaza antropoloških istraži-
vanja sprovedenih među trideset primitivnih kultura, koji se odnose na 
agresivnost, nasuprot miroljubivosti, ukazao na tri tipa društva, odnosno 
sistema. Jednu grupu čine društva koja afirmišu život u kojima je nivo ne-
prijateljstva, nasilja i okrutnosti među ljudima minimalan, zločina gotovo 
nema, ne postoje teške kazne, a zavist, pohlepa i sebičnost su malo izra-
ženi. Drugu grupu čine nedestruktivno-agresivna društva, koja sa prvim 
tipom dele svojstvo nedestruktivnosti, ali se razlikuju po tome što u ovim 
društvima postoji takmičenje, hijerarhija i individualizam, dok su agre-
sivnost i rat normalne pojave iako nisu od velike važnosti. U trećoj grupi 
su destruktivna društva, koja karakteriše mnogo nasilja, destruktivnosti i 
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okrutnosti među ljudima unutar plemena i prema drugim plemenima, kao i 
izraženo rivalstvo, zloba i prevara. Uz sve ograde i rezerve prema ovakvim 
kvalifikacijama, na koje i From ukazuje, nema sumnje da ispoljavanju al-
truističkog ponašanja u najvećoj meri pogoduje odrastanje i život u druš-
tvima koja afirmišu život, dok je altruizam najmanje izražen u društvima 
čija je osnovna odlika destruktivnost i agresivnost. 

O uticaju kulture na altruističko ponašanje indirektno govore nalazi 
antropoloških istraživanja o razlikama među pripadnicima pojedinih za-
jednica u pogledu izraženosti motiva postignuća, kao i u pogledu postupa-
ka podizanja dece (Serpel, 1978). Ukoliko je motivacija za postignućem 
preterano izražena, uslovi za ispoljavanje altruizma su nepovoljniji. Ta-
kođe, vaspitne prakse podizanja dece, koje su karakteristične za pojedine 
zajednice, utiču na različite vrednosti i ponašanje dece, a time i na njihovu 
spremnost za altruističko ponašanje. Ovaj autor navodi i rezultate istraži-
vanja vrednosti, koji pokazuju da su razlike među studentima u pogledu 
njihovih vrednosti uslovljene stepenom razvijenosti društva u kome žive, 
kao i veličinom i stepenom urbanizovanosti naselja iz koga potiču. 

Među savremenim razvijenim društvima takođe postoje razlike u po-
gledu podsticanja i negovanja solidarnosti i drugih oblika altruističkog po-
našanja njihovih članova. Patrijarhalne zajednice u većoj meri podstiču 
ispoljavanje altruističkog ponašanja u poređenju sa društvima koja napu-
štaju tradicionalne vrednosti stavljajući u prvi plan lično postignuće bez 
vođenja računa o drugima i njihovim potrebama. Ovo je naročito izraženo 
u uslovima liberalnog kapitalizma i beskrupulozne borbe za lično napredo-
vanje i sticanje materijalnog bogatstva. Naravno, reč je o preovlađujućoj 
atmosferi i vrednostima određenog tipa društva, što ne znači da se i unutar 
istog društva njegovi članovi ne razlikuju međusobno u pogledu brige o 
dobrobiti drugih. Ovakve razlike uslovljene su različitim individualnim 
svojstvima pojedinaca, o čemu će kasnije biti reči. Objašnjavajući dihoto-
miju „imati ili biti“, From (1984) pravi razliku između društva usmerenog 
na stvari, imanje i sticanje, poput zapadnog industrijskog društva, i manje 
otuđenih društava usmerenih na druge, na bivstvovanje. Iako smatra da je 
u savremenim društvima modus imanja dominantan, From takođe uočava 
da ljudska bića imaju inherentnu potrebu za bivstvovanjem, koja se izme-
đu ostalog ispoljava u spremnosti ljudi na solidarnost, davanje i deljenje 
sa drugima, na žrtvovanje. Zaključak je da u ljudskim bićima postoje obe 
tendencije – i imati i biti, a socijalno-ekonomska struktura datog društva, 
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njene vrednosti i norme odlučuju koje će od ova dva protivrečna stremlje-
nja postati dominantno. Nesumnjivo je da orijentisanost ka bivstvovanju 
podrazumeva i usmerenost ka dobrobiti drugih ljudi, dok naglašena težnja 
ka imanju i posedovanju ima za posledicu nezainteresovanost za druge i 
manju spremnost da im se pomogne.

U razvijenim društvima postoje institucionalne forme brige o ugrože-
nima, čime se donekle nadoknađuje manja spremnost građana da spontano 
pruže pomoć ljudima u nevolji, ali to nije dovoljno, kao što ni dobra volja i 
izražena solidarnost članova određenog društva ne mogu da budu zamena 
za institucionalno organizovanu brigu države o svojim građanima. Kam-
panje za prikupljanje sredstava za lečenje dece u inostranstvu, koje se u 
poslednje vreme pokreću kod nas, nailaze na impresivan odziv građana 
što ukazuje na postojanje solidarnosti, ali takođe i na izostanak sistemskih 
rešenja za ovakve situacije. 

U prilog shvatanju da kultura deluje na formiranje ličnih osobina, na-
vode se razlike među pripadnicima pojedinih nacija, ali su tim istraživa-
njima obuhvaćeni pripadnici malog broja nacija, kao i mali opseg vidova 
altruističkog ponašanja, što otežava šira uopštavanja. Empirijski nedo-
voljno potvrđene razlike među pripadnicima pojedinih nacija u pogledu 
njihovih osobina, uključujući i altruizam, nose sobom opasnost neosnova-
nih generalizacija i stereotipa. Takve generalizacije se mogu naći u nekim 
književnim delima, filmovima i medijima, kao i u viđenjima pojedinaca 
o tipičnim osobinama pripadnika pojedinih nacija, koje često mogu biti 
veoma pogrešne. Stereotipi, kako negativni tako pozitivni, utiču na odnos 
pojedinaca prema pripadnicima naroda prema kojima postoje stereotipi i 
predrasude, a time i na njihovu spremnost da im pruže podršku i pomoć. 
Ako su stereotipi negativni, manja je verovatnoća da će biti pružena po-
moć pripadniku nacije (grupe) prema kojoj postoje stereotipi. 

Mobe, kao jedan od tradicionalnih načina uzajamnog pomaganja u 
seoskim zajednicama u Srbiji, primer su kulturološki uslovljenog altrui-
stičkog ponašanja. Običaj sazivanja mobe danas je gotovo izgubljen, ali 
nekada je bio sastavni deo života srpske seoske zajednice. Mobe su po-
drazumevale okupljanje seoskog stanovništva iz više domaćinstava radi 
obavljanja važnog zajedničkog posla koje jedno domaćinstvo ne bi moglo 
da završi u ograničenom vremenskom roku. Pored klasične mobe koja se 
zasnivala na uzajamnosti i razmeni, postojale su i tako zvane milosrdne 
mobe, koje su organizovane da bi se pomoglo najsiromašnijoj porodici ili 
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porodici koju je zadesila neka nesreća. Pomoć u ovakvim situacijama bila 
je čin dobročinstva bez očekivanja uzvraćanja, što se može smatrati činom 
„čistog“ altruizma. Tradicionalni oblici mobe danas su manje zastupljeni 
kako zbog promena u pogledu načina života i privređivanja u seoskim 
zajednicama (osipanje seoskog stanovništva, usitnjavanje imovine mno-
gih domaćinstava, mehanizacija i modernizacija koja omogućuje lakše i 
efikasnije obavljanje poljoprivrednih i građevinskih poslova), tako i zbog, 
uopšteno gledano, nedovoljne solidarnosti. 

O uticaju kulture i sredinskih uslova na razvoj i ispoljavanje altruizma, 
govore nalazi istraživanja sprovedenih među stanovnicima naselja razli-
čite veličine i stepena urbanizovanosti. Uvid u ova istraživanja pokazuju 
da žitelji manjih gradova ispoljavaju veći altruizam u poređenju sa sta-
novnicima većih gradova, kao i da su seoska deca kooperativnija od dece 
u gradu, što sugeriše zaključak da manje urbanizovana sredina pogoduje 
razvoju i ispoljavanju altruizma (Joksimović i Vasović, 1990). U manjim 
sredinama, bilo gradskim ili seoskim, ljudi se međusobno bolje poznaju 
i više se oslanjaju jedni na druge, veća je socijalna kontrola, za razliku 
od velikih gradova koje karakteriše ubrzani tempo života, veća socijalna 
distanca i otuđenost. U prilog ovome, iako u drugačijem kontekstu, govo-
re metaforička zapažanja Albera Kamija (Kami, 1956) o tome kako više 
nema pustinja i ostrva, ali zato preostaju veliki gradovi u kojima je mogu-
će osamiti se. Kami zapravo misli na potrebu povremenog udaljavanja od 
ljudi, osamljivanja kako bi se svet bolje razumeo, o nalaženju samoće kako 
bi se duh pribrao. „Da bi se shvatio svet, treba ga ponekad ostaviti; da bi se 
bolje služilo ljudima, treba ih neko vreme držati na odstojanju“. Ali kao što 
su veliki gradovi pogodni za osamljivanje radi ostvarivanja nekog „višeg 
cilja“, oni takođe doprinose da se mnogi ljudi u njima osećaju anonimno 
i izgubljeno, nespremni da pruže pomoć nepoznatima, kao što su i sami 
lišeni pomoći i podrške kada im je potrebna. 

Pregled većeg broja istraživanja o uticaju veličine mesta na altruistič-
ko ponašanje pokazuje da dobijeni nalazi nisu jednoznačni (Amato, 1983). 
Neka istraživanja potvrđuju očekivanje o manjoj spremnosti stanovnika 
većih gradova da pruže pomoć, rezultati drugih istraživanja pokazuju da 
veličina naselja ne utiče na stepen altruizma, a izvesni nalazi pokazuju 
da je spremnost za pružanje određenih vidova pomoći izraženija u većim 
sredinama. Kontradiktornost ovih nalaza objašnjava se raznolikošću vido-
va pomaganja koji su bili predmet istraživanja - u određenim situacijama 
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stanovnici manjih naselja spremniji su da pruže pomoć, dok je spremnost 
za pružanje nekih vidova pomoći izraženija u većim sredinama. Ove ra-
zlike zavise između ostalog od razlika u pogledu znanja, veština i iskustva 
stanovnika manjih i većih sredina. Nalazi o uticaju veličine i stepena urba-
nizacije naselja na altruizam nisu dovoljno pouzdani i zbog toga što nisu 
u dovoljnoj meri uzeti u obzir drugi činioci koji takođe mogu da utiču na 
altruističko ponašanje, poput gustine naseljenosti, tehnološke moderniza-
cije, kao i pojedine karakteristike ispitanika (nacionalna, verska i klasna 
pripadnost, stepen obrazovanja, zanimanje, uzrast, pol).

Međutim, treba imati u vidu da su eksperimentalne situacije u kojim 
se očekuje pomaganje prilično articifijelne i nedovoljno zahtevne (pomoći 
u nošenju stvari, podići predmet koji je neko ispustio, pomoći prilikom 
guranja auta, telefonom pozvati u nečije ime službu pomoći na putu, dati 
dobrovoljan prilog i slično). Ovakvi vidovi pomoći ne zahtevaju veliko 
angažovanje niti veliku žrtvu. Ali u realnoj životnoj situaciji, kada je jedna 
osoba dozivala u pomoć dok je napasnik nožem povređivao i na kraju je 
ubio2, niko od trideset osmoro ljudi koji su to čuli nije pokušao da pomo-
gne, niti je iko pozvao policiju osim jednog, kada je već bilo kasno. No-
vinski članak o ovom događaju proizveo je mnoge reakcije, psiholozi su 
pokušavali da objasne zašto su ljudi, koji su čuli žrtvine pozive u pomoć, 
ostali pasivni. Najpopularnije objašnjenje bilo je da postoji nešto dehuma-
nizujuće u životu u velikom gradu, što dovodi do apatije, ravnodušnosti 
prema ljudskoj patnji i manjku brige za druge. Kasnije se pokazalo da nije 
sve bilo baš tako kako je ovaj događaj prikazan u novinskim člancima i 
knjigama, bar što se tiče „nemih svedoka“. Ispostavilo se da su neki sta-
nari, koji su čuli žrtvine krike, reagovali povicima zbog čega je zločinac 
pobegao, ali se posle vratio i nastavio da povređuje žrtvu u haustoru zgra-
de odakle susedi to nisu mogli da vide, kao i da je broj onih koji su mogli 
da čuju povike žrtve bio manji.3 Ali to ipak ne opravdava one pojedince 
koji su čuli pozive u pomoć i nisu reagovali, a takvi i slični primeri nisu 
usamljeni. 

2  Reč je o Kiti Đenoveze, koja je na ovaj način ubijena u jednoj stambenoj četvrti 
Njujorka 1964. godine. Ovaj primer se navodi u literaturi i zbog toga što se smatra da je 
ovaj događaj bio jedan od podsticaja za istraživanja koja su imala za cilj bolje razumevanje 
i objašnjenje altruističkog ponašanja, kao i njegovog izostajanja.

3  Više o ovom događaju, reakcijama i tumačenjima, može se naći u knjizi u kojoj su 
opisani zanimljivi psihološki slučajevi, u poglavlju „Kiti Djenoveze i pasivni posmatrači“ 
(Žiropađa, 2021).
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Osim što govori o surovosti pojedinca i nespremnosti drugih ljudi da 
toj okrutnosti stanu na put, ovaj primer pokazuje da se u istraživanjima, 
pogotovo eksperimentalnim, ne mogu koristiti ovako ekstremne situacije. 
Međutim, pošto se to dogodilo u Njujorku, može se pretpostaviti da bi u 
manjim sredinama reakcije ljudi možda bile drugačije. Naravno, takvih 
situacija je bilo i pre i posle pomenutog događaja, kao što ima suprotnih 
primera kada su pojedinci, pa i grupe pomagali drugima u nevolji, čak i po 
cenu velike lične žrtve. I pošto je od tog događaja prošlo mnogo vremena, 
postavlja se pitanje koliko se situacija od tada promenila. Nema sumnje 
da se ovakva i još užasnija nasilja u današnje vreme događaju mnogo če-
šće, a zahvaljujući medijima i drugim načinima informisanja o njima se 
saznaje brže i više. Tako se događa da u nekim dramatični situacijama 
prisutni „svedoci“ ne pokušavaju da intervenišu, već sve to snimaju mo-
bilnim telefonima, kao da je želja da se napravi senzacionalistički snimak 
jača od saosećanja i brige za drugog čoveka i njegov život. Međutim, ima 
mnogo primera pojedinaca koji u ovako ekstremnim situacijama (kao što 
su namerna ili slučajna davljenja, poplave, požari) žrtvuju svoju udobnost, 
zdravlje pa i život da bi spasili drugog, ne samo nekog koga poznaju i ko 
im je blizak, već i potpune neznance. 

Klasna pripadnost predstavlja jednu od varijabli koja posredno može 
da deluje i na altruističko ponašanje. Pripadnici različitih društvenih klasa 
i slojeva razlikuju se međusobno u pogledu materijalnog statusa, obrazov-
nog nivoa, stila života, vrednosnih orijentacija i načina vaspitanja dece, 
što sve u izvesnoj meri utiče i na altruističko ponašanje. Donošenje širih 
i pouzdanijih zaključaka o uticaju klasne pripadnosti otežano je između 
ostalog i zbog toga što se većina istraživanja u ovoj oblasti sprovodi u 
Sjedinjenim Američkim Državama i zemljama Zapadne Evrope, i to na 
uzorku pripadnika srednje klase. Uvid u neka od istraživanja koja kao 
nezavisnu varijablu koriste klasnu pripadnost, pokazao je da su dobijeni 
nalazi međusobno neusklađeni (Joksimović i Vasović, 1990). Neki nalazi 
pokazuju da su deca iz gornje srednje klase darežljivija od dece iz niže kla-
se, nalazi drugog istraživanja govore da su deca iz srednje klase sebičnija 
nego deca iz niže klase, dok u nekim istraživanjima nisu nađene razlike 
među pripadnicima različitih klasa. Nekonzistentnost ovih nalaza može se 
objasniti time što su u različitim istraživanjima ispitivani različiti vidovi 
altruističkog ponašanja, kao i što su klase između kojih je vršeno poređe-
nje razlikuju od istraživanja do istraživanja.
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U nameri da se utvrdi povezanost pojedinih indikatora socioekonom-
skog statusa građana Srbije sa njihovim stavovima prema ciljevima vaspi-
tanja dece, od ispitanika je traženo da sa liste od deset osobina koje deca 
mogu da steknu u porodici, izdvoje do pet osobina koje su po njihovom 
mišljenju najvažnije (Joksimović, Pavlović i Maksić, 2008). Pokazalo se 
da od svih indikatora socioekonomskog statusa, obrazovni nivo građana 
u najvećoj meri utiče na izbor poželjnih osobina koje treba razvijati kod 
dece. Ispitanici sa osnovnoškolskim i srednjoškolskim obrazovanjem naj-
više vrednuju marljivost i odgovornost, a ispitanici sa najvišim stepenom 
obrazovanja (viša škola i fakultet) najviše vrednuju odgovornost, nezavi-
snost i toleranciju. Kad je reč o visini porodičnih prihoda (kao jednog od 
indikatora društvenog statusa), poželjnost odgovornosti i tolerancije raste 
sa porastom porodičnih primanja. U celini gledano, bez obzira na socioe-
konoski status ispitanih građana, nesebičnost se našla na pretposlednjem 
mestu među deset procenjivanih osobina, što je u skladu sa opštim utiskom 
da altruizam, čiji je sastavni deo nesebičnost, generalno nije dovoljno ce-
njena i afirmisana vrednost.

Nezavisno od istraživačkih nalaza, postoje zdravorazumske i na isku-
stvu zasnovane pretpostavke da su pripadnici višeg društvenog položaja, 
čiji je materijalni status povoljniji, manje spremni da pomognu ljudima 
u nevolji jer su prevashodno usmereni ka sticanju, udobnosti i ličnoj do-
brobiti. Međutim, kod nas, kao i u drugim zemljama, postoje primeri da-
režljivosti i dobročinstva materijalno dobrostojećih ljudi. Jedan od takvih 
primera su brojne zadužbine, nastale u Srbiji u 18. i 19. veku, usmerene ka 
prosvetnim, kulturnim i humanitarnim ciljevima. Slavko Vejinović, autor 
knjige „Zadužbinarstvo kod Srba“ ističe da se zadužbinarstvo ogleda u 
trajnom davanju privatne imovine za ostvarivanje društveno korisnih cilje-
va, a zadužbinari su dolazili iz redova bogatih industrijalaca i veletrgovaca, 
uvaženih ministara, uglednih profesora i oficira, crkvenih veledostojnika i 
političara.4 I u današnje vreme u našoj sredini postoje primeri darežljivosti 
pojedinaca povoljnijeg materijalnog statusa, ali su efekti i dometi njihovog 
dobročinstva manji u poređenju za zadužbinama u prošlosti. 

U daljem tekstu biće reči o individualnim činiocima altruizma. Narav-
no, podela na društvene i individualne činioce je samo uslovna, jer druš-
tveni činioci utiču u izvesnoj meri i na određene lične karakteristike poje-

4 https://www.blic.rs/vesti/drustvo/zaduzbinarstvo-kod-srba-ko-su-najveci-ktitori-u-srbiji/
c0m3bg2
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dinaca, i obrnuto. O sadejstvu individualnih i društvenih činilaca u razvoju 
altruizma, ubedljivo govore reči predstavnika humanistučke psihologije 
Abrahama Maslova (Maslov, 2001: 125): „Potrebni su nam dobri ljudi da 
bismo napravili dobro društvo, a potrebno nam je i dobro drušvo da bismo 
stvarali dobre ljude“. Kada je reč o individualnim činiocima altruizma, pre 
svega se imaju u vidu lična svojstva kao što su sociodemografska obeležja, 
crte ličnosti i vrednosne orijentacije. 

Uzrast i pol su sociodemografske varijable čije je dejstvo na altrui-
stičko ponašanje često ispitivano. Istraživački nalazi pokazuju da obim i 
intenzitet altruističkog ponašanja raste sa uzrastom (Rushton, 1980), što se 
pre svega odnosi na period detinjstva i adolescencije. Ovakav trend može 
se pripisati kognitivnom i moralnom razvoju dece i mladih kao važnom 
preduslovu brige o dobrobiti drugih, kao i povećanju njihove kompeten-
tnosti za pružanje određenih vidova pomoći. Istraživanje među mladima 
od sedam do sedamnaest godina pokazuje da učestalost pružanja psihološ-
ko-socijalne pomoći raste sa uzrastom (Popović i Miočinović, 1977), što se 
objašnjava dečjim sazrevanjem tokom koga dolazi do boljeg razumevanja 
psihološkog stanja druge osobe i povećane sposobnosti stavljanja na tuđe 
mesto. Osim toga, mladi koji su spremni da pruže ovu vrstu pomoći i sami 
su u adolescentnom periodu suočeni sa različitim psihološko-emocional-
nim problemima, zbog čega oni ovom vidu pomaganja pridaju poseban 
značaj, ne samo kao pružaoci, već i kao potencijalni primaoci psihološke 
pomoći i podrške.

Očekivanja o polnim razlikama u pogledu altruističkog ponašanja nisu 
uvek potvrđena, a kada su razlike nađene, njihov smisao nije jednoznačan. 
Posmatranje ponašanja dece u više kultura pokazuje da devojčice češće 
ispoljavaju različite vidove altruističkog ponašanja (Whiting, 1983), što 
se objašnjava činjenicom da u ovim sredinama ženska deca brinu o mla-
đoj deci i da više vremena provode sa odraslim osobama ženskog pola, 
koje takođe brinu o drugima i sa kojima se devojčice identifikuju. Me-
đutim, prethodno pomenuta proučavanja Margaret Mid (1968) pokazala 
su da postoje zajednice u kojima se ženska i muška deca odgajaju na isti 
način, zbog čega su razlike među polovima u pogledu karakternih osobina 
i društvenih uloga manje izražene. Istraživanja sprovedena u savremenim 
razvijenim društvima pokazuju da intenzitet i smer razlika među polovima 
zavisi od oblika altruističkog ponašanja koje se očekuje, kao i od situ-
acije u kojoj treba pružiti pomoć. Osobe ženskog pola su spremnije da 
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pruže socijalno-psihološku pomoć i podršku, dok u pogledu darežljivosti 
nema razlika između muškaraca i žena (Staub, 1978). Nalazi istraživa-
nja među mladima u našoj sredini takođe pokazuju da su devojčice, više 
nego dečaci, sklone pružanju psihološko-socijalne pomoći (Joksimović, 
1994). Veća sklonost osoba ženskog pola ka pružanju ove vrste pomo-
ći može se pripisati njihovoj većoj empatičkoj osetljivosti i privrženosti 
vrednostima koje nalažu brigu o drugim ljudima. Muškarci su spremniji 
da priteknu u pomoć u situacijama koje sobom nose opasnost, zahtevaju 
određenu veštinu, sposobnost ili osobinu koju pripadnici muškog pola po-
seduju ili im se pripisuje (fizička snaga i izdržljivost, motorna spretnost, 
hrabrost...). Nešto od ovoga može biti uslovljeno vaspitanjem i socijal-
nim očekivanjima u odnosu na polnu ulogu, kao i stereotipima o tipičnim 
muškim, odnosno ženskim osobinama. Međutim, svakodnevno iskustvo i 
nalazi mnogih istraživanja pokazuju da se muškarci međusobno razlikuju 
u pogledu određenih osobina ličnosti, vrednosnih orijentacija i ponašanja, 
uključujući i altruističko ponašanje, kao što i među osobama ženskog pola 
postoje mnoge individualne razlike koje utiču i na altruističko ponašanje.

Da bi se razumelo i objasnilo altruističko ponašanje pojedinaca i gru-
pa, potrebno je saznati kakva je povezanost između njihovih ličnih svoj-
stava i ponašanja koja doprinose dobrobiti drugih. Očekivanje ovakve po-
vezanosti podrazumeva doslednost ponašanja, što znači da će pojedinci 
koji se ponašaju altruistički u jednoj situaciji, tako postupiti i u drugim 
situacijama koje to zahtevaju, što bi ukazivalo na postojanje crte altru-
izma. Na doslednost u pogledu ispoljavanja altruizma ukazuju pojedini 
istraživački nalazi, kao i situacije svakodnevnog života. Za određene oso-
be se sa većom sigurnošću nego za neke druge može reći da su plemeniti, 
darežljivi, požrtvovani, spremni da pomognu i da pokažu razumevanje i 
brigu za one koji su u nevolji. Takve osobe i deca i odrasli lako prepoznaju 
u svojoj okolini. Postavlja se pitanje koje su to osobine koje doprinose 
takvom ponašanju, odnosno, koja personalna svojstva karakterišu altrui-
stičku ličnost. Istraživački nalazi ne pružaju jednoznačan odgovor na ovo 
pitanje, izmedju ostalog i zato što su različitim istraživanjima obuhvaćeni 
različiti oblici altruističkog ponašanja, kao i zbog neusaglašenosti istraži-
vačkih nacrta u pogledu personalnih crta čije je dejstvo ispitivano. Izbor 
personalnih karakteristika često je vršen intuitivno i zdravorazumski, bez 
teorijske zasnovanosti, što za posledicu ima fragmentiranost, nedovoljnu 
međusobnu usklađenost, pa i protivrečnost dobijenih nalaza.
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Uprkos mnogim nedoslednostima i nedoumicama u vezi sa istraživač-
kim nalazima, ipak se mogu izdvojiti određene osobine ličnosti koje dopri-
nose altruističkom ponašanju. Empatija, koja podrazumeva doživljavanje 
emocionalnog stanja drugoga, u značajnoj meri doprinosi altruističkom po-
našanju pojedinca. Empatija pokreće altruističko ponašanje zbog želje da se 
ublaži ili otkloni tuga, strah, zabrinutost i druga negativna osećanja osoba u 
nevolji, kao i zbog anticipacije zadovoljstva, radosti i dobrobiti onih kojima 
je pružena pomoć. Međutim, empatijsko osećanje, koje dovodi do dobročin-
stva, u nekim situacijama može biti sebičan motiv; ljudi se ponašaju altrui-
stički da bi smanjili sospstvenu nelagodnost izazvanu patnjama drugih ljudi. 
S druge strane, moguće je da usled neprijatnih emocija prilikom suočavanja 
sa nečijom nevoljom, ljudi „okreću glavu“, odnosno izbegavaju takve situa-
cije, što se takođe može smatrati sebičnom reakcijom. Ipak, u većini situacija 
saosećanje sa ljudima u nevolji izaziva istinsku altruističku reakciju, čija je 
suština želja da se doprinese njihovoj dobrobiti. Mada se sposobnost za em-
patiju smatra delom ljudske prirode, postoje značajne individualne razlike u 
pogledu mogućnosti i intenziteta empatičkog doživljaja, koje se odražavaju 
na altuističko ponašanje. Istraživački nalazi pokazuju da postoji pozitivna 
korelacija između empatičnosti i altruističkog ponašanja (Joksimović, 1991), 
što znači da su pojedinci, koje karakteriše veća empatijska osetljivost, spre-
mniji da brinu o drugima i da pruže pomoć kada je to potrebno. 

Mnoge odluke i preduzete aktivnosti pojedinaca, uključujući i altruistič-
ko ponašanje, zavise od toga kako opažaju uzročnost, kako vide zbog čega se 
nešto dogodilo i kakva je njihova uloga u tome. Pokazalo se da su pojedinci, 
koji veruju da mogu da utiču na događaje i njihove ishode, kao i na ishode 
svog ponašanja i sopstvenu sudbinu (unutrašnji lokus kontrole) spremniji da 
čine dobra dela (Rushton, 1978; Joksimović, Pjurkovska-Petrović, Ševkušić, 
Opačić, 1997), što se može objasniti njihovim osećanjem da ima smisla to 
što čine i da svojim postupcima mogu da doprinesu dobrobiti drugih. Na dru-
goj strani, manju spremnost na altruističko ponašanje pokazuju oni pojedinci 
kod kojih je izraženo osećanje lične bespomoćnosti i spoljašnje determini-
sanosti, koji smatraju da malo toga zavisi od njih već da sudbina, sreća ili 
slučajnost određuju šta će se pojedincu dogoditi (spoljašnji lokus kontrole). 

Socijalna odgovornost je jedna od ličnih karakteristika koje doprinose 
altruističkom ponašanju. Ispoljava se kroz odgovornost za dobrobit dru-
gog čoveka, osećanje odgovornosti u odnosu na poštovanje moralnih nor-
mi, kao i kroz osećanje lične odgovornosti za sopstvene postupke i njihove 
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posledice. Istraživački nalazi o spremnosti mladih za učešće u različitim 
humanitarnim aktivnostima pokazuju da se mladi, koje karakteriše visok 
stepen socijalne odgovornosti, opredeljuju za aktivnosti usmerene ka brizi 
o deci (čitanje slepoj deci, obilazak dece u bolnici, poseta deci bez rodite-
lja koja žive u domu) i pomoć siromašnima (Joksimović, Pjurkovska-Pe-
trović, Ševkušić, Opačić, 1997). Izbor ovih aktivnosti od strane socijalno 
odgovornih mladih sugeriše da je reč o mladima koji su prihvatili društve-
ne norme i koji su skloni da se ponašaju u skladu sa opštim očekivanjem. 
Nema sumnje da je briga o deci, posebno o deci koja su u nevolji, kao i 
pomoć siromašnima, opšte prihvaćena društvena norma bar na deklara-
tivnom nivou, iako u praksi često nije tako. Postoje izvesne nedoumice i 
razmimoilaženja u tumačenju principa na kome se zasniva delovanje soci-
jalne odgovornosti na altruističko ponašanje. Staub (1978) smatra da je u 
osnovi odgovornog ponašanja želja ljudi da se prikažu u pozitivnom svetlu 
jer veruju da drugi ljudi i društvo u celini vrednuju socijalno odgovorno 
ponašanje. Iz ovoga sledi da se socijalno odgovorni pojedinci ponašaju 
altruistički kako bi dobili priznanje za takvo ponašanje i uopšte, priznanje 
za poštovanje društvenih normi. Međutim, socijalno odgovorno je pre sve-
ga ono ponašanje koje vodi računa o drugima i njihovim potrebama, kao 
i o dobrobiti užeg i šireg okruženja, bez obzira na to da li se za to dobija 
priznanje, osuda ili ostaje neprimećeno. Pojedinci koji su zaista usvojili 
određene vrednosti i norme, ponašaće se u skladu sa njima u svakoj prilici, 
nezavisno od toga šta se od njih očekuje u konkretnoj situaciji i da li će 
njihovo ponašanje biti primećeno. 

Ako se ima u vidu da religijska načela nalažu pomaganje i brigu za 
druge, može se očekivati da vernici pokazuju veću sklonost ka altruistič-
kom ponašanju. Rezultati istraživanja odnosa između religioznosti i empa-
tije pokazuju da mladići koji studiraju teologiju (koji su izrazito religiozni) 
ispoljavaju veći stepen empatičnosti u odnosu na studente svetovnog fa-
kulteta (Kuburić, 1997). Međutim, između devojaka koje studiraju teolo-
giju i studentkinja svetovnog fakulteta nema značajnih razlika u pogledu 
empatijske osetljivosti. Studentkinje svetovnog fakulteta su empatičnije 
od svojih kolega, dok između devojaka i mladića koji studiraju teologiju 
nema značajne razlike u stepenu empatičnosti, što se može objasniti po-
većanom empatičnošću studenata teologije, bez obzira na polnu pripad-
nost. U celini, nalazi ovog istraživanja ukazuju na pozitivnu povezanost 
između empatije i religioznosti, a kako je empatija važan preduslov altru-
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ističkog ponašanja, može se zaključiti da religioznost doprinosi altruistič-
kom ponašanju. Autorka ovog istraživanja ukazuje na dve vrste altruizma 
u religijskom iskustvu: altruizam koji je izazvan emocionalnom reakci-
jom razumevanja drugog i željom da se drugome pomogne, i altruizam 
racionalnog tipa koji, bez obzira na vlastita osećanja, upućuje vernika da 
pomogne iz principa, po zakonu, po pravdi. To znači da altruizam vernika 
može biti emocionalan, podstaknut empatijskim osećanjima i racionalan, 
zasnovan na poštovanju religijskih normi. Ustvari, ove dve vrste motiva 
altruističkog ponašanja nisu karakteristične samo za vernike, one deluju 
nezavisno od religijskog opredeljenja. Generalno, altruističko ponašanje 
može biti podstaknuto emocijama usled saosećanja sa onima kojima je 
pomoć potrebna, ali i društvenim normama, kao što su norma socijalne 
odgovornosti, norma pravičnosti i norma reciprociteta.

Različitu motivaciju za altruističko ponašanje neki autori objašnjava-
ju pomoću modela razvoja prosocijalnog i altruističkog ponašanja kroz 
kognitivno učenje. Tok razvoja ovog ponašanja određen je nivoom kogni-
tivno-motivacionog razvoja deteta, uz napomenu da su ovi nivoi prisutni 
i kod odraslih (Bar-Tal & Raviv, 1982). Prema ovom modelu, u prvoj fazi 
razvoja deca pomažu ne ni zbog osećanja dužnosti niti zbog poštovanja 
autoriteta, već zato što se to od njih zahteva, uz obećanje nagrade za uči-
njeno ili pretnje kaznom ako to ne učine. Osnovni motiv u drugoj fazi je 
povinovanje autoritetu; pomoć se ne pruža samoinicijativno, već zato što 
to očekuje neko superioran u pogledu moći ili prestiža. U trećoj fazi deca 
pomaganje započinju dobrovoljno i spontano jer su uočili potrebe drugih, 
ali je zbog očekivanja neke lične dobiti, njihova motivacija u osnovi ego-
istična. U četvrtoj fazi do pomaganja dolazi usled pridržavanja socijalnih 
normi, a u petoj fazi pomaganje je rukovođeno principom reciprociteta – 
očekivanjem da će pomoć biti uzvraćena ili osećanjem obaveze da se se 
vrati ranija usluga. U šestoj, poslednjoj fazi razvoja, do pomaganja dolazi 
spontano i dobrovoljno, samo zarad dobrobiti drugoga i bez očekivanja 
lične dobiti, što predstavlja pravu altruističku motivaciju. Svaka od ovih 
faza uslovljena je određenim nivoom kognitivnog razvoja i moralnog su-
djenja. Ove podele su ipak uslovne, u osnovi nekih postupaka mogu isto-
vremeno biti motivi iz različitih faza razvoja, dok određene, više nivoe 
kognitivno-moralnog razvoja, pojedinci nikada ne dostignu. 

Sa moralnom zrelošću, koja značajno doprinosi altruističkom ponaša-
nju, blisko je povezana tolerantnost, obuhvatna briga o drugome i moralna 
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hrabrost. Tolerantnost se ispoljava u svakodnevnim odnosima među lju-
dima, kao i u stavovima prema različitim idejama, običajima, fizičkim i 
psihološkim odlikama pojedinaca i grupa. Biti tolerantan ne znači ni rav-
nodušnost ni trpljenje, već uvažavanje različitosti, nasuprot netolerantnosti 
koja se ispoljava kroz predrasude, diskriminaciju i agresivnost prema oni-
ma koji se opažaju kao drugačiji. Osim rasnih, verskih i etničkih predrasu-
da, negativni stavovi i predrasude mogu postojati i prema drugim socijal-
nim grupama i pojedincima, kao što su pojedine profesije, pripadnici nekih 
društvenih slojeva i kultura, socijalno marginalne grupe, žrtve određenih 
bolesti i hendikepa. Ljudi koji imaju predrasude i osećaju odbojnost i nepri-
jateljstvo prema određenim grupama i osobama, nemaju za njih saosećanje 
i nisu spremni da im pruže pomoć jer ih doživljavaju kao druge i drugačije, 
smatrajući da oni ne „zaslužuju“ da im se pomogne. Kod ljudi postoji ten-
dencija podele na mi i oni, na pripadnike sopstvene i pripadnike „tuđe“ gru-
pe, a jedna od posledica takve podele je selektivni altruizam koji zapravo i 
nije pravi altruizam jer je uslovljen time kako se opažaju oni kojima je po-
moć potrebna, da li se doživljavaju kao „naši“ ili kao „njihovi“, kao bliski i 
slični ili kao daleki i različiti. Za razliku od selektivnog altruizma, obuhvat-
na briga podrazumeva brigu o dobrobiti ne samo članova sopstvene grupe, 
već i o onima koji su pripadnici drugih grupa i zajednica (rasnih, verskih, 
nacionalnih), kao i o pripadnicima grupa ili pojedinaca koji su u određenoj 
sredini predmet potcenjivanja, predrasuda, diskriminacije pa i otvorenog 
neprijateljstva. Osim tolerantnosti i nepredrasudnosti, jedan od preduslova 
za ispoljavanje obuhvatne brige i pružanje pomoći osobama u nevolji jeste 
moralna hrabrost (Staub, 1997). Nekada ljudi ostaju samo nemi posmatrači 
ne preduzimajući ništa da bi pomogli i zaštitili ugrožene, jer nemaju moral-
nu hrabrost da se suprotstave preovlađujućoj atmosferi u svom okruženju u 
pogledu odnosa prema određenim pojedincima i grupama koji su u nevolji. 
Za razliku od konformističkih i moralno nedovoljno zrelih ličnosti, moral-
no hrabri pojedinci aktivno reaguju u skladu sa sopstvenim vrednostima i 
normama nastojeći da pomognu i da zaštite ugrožene i progonjene, čak i po 
cenu osude i ličnog stradanja. 

U razvoju moralno hrabrih i altruističnih ličnosti, koje pokazuju obu-
hvatnu brigu za druge, važnu ulogu može imati porodica, obrazovne usta-
nove, verske zajednice, mediji, umetnička dela, opšta društvena klima u 
pogledu preovlađujućih vrednosti. Razvoj altruizma u porodici zavisi od 
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vaspitnih stilova i postupaka roditelja i staratelja, od odnosa među članovi-
ma porodice, kao i od vrednosnih orijentacija i primera koji odrasli svojim 
ponašanjem pružaju deci. Kada je reč o školi, na razvoj altruizma može 
uticati ličnost nastavnika, sadržaj pojedinih nastavnih predmeta, metode i 
oblici nastavnog rada, vannastavne i humanitarne aktivnosti u kojima uče-
nici učestvuju. U celini gledano, samim tim što je vaspitna uloga škole po-
tisnuta u drugi plan, ni njen udeo u razvoju altruizma kod mladih ne može 
biti značajan, pogotovo u naglašenoj takmičarskoj atmosferi i insistiranju 
na dobrim ocenama, koje često nisu realan odraz znanja. Međutim, postoje 
primeri koji ohrabruju, kao što su humanitarne aktivnosti pokrenute u školi 
i široj društvenoj zajednici, u kojima učenici rado učestvuju. Mediji mogu 
da podstiču altruizam negovanjem tolerancije prema različitostima svake 
vrste, obraćanjem veće pažnje na dobra dela i favorizovanjem primera al-
truističkog, nasuprot agresivnom ponašanju, što generalno nije dovoljno 
prisutno ni u našim, kao ni u stranim medijima. Mnoga umetnička dela, 
posebno klasična literatura, obrađuju teme i primere tolerancije, čoveko-
ljublja i pobede dobra nad zlom, ali ona sve manje privlače pažnju, za ra-
zliku od tema poput agresivnosti, nasilja i zla svake vrste, koje su sve više 
zastupljene u filmovima, serijama, pa i u savremenoj literaturi. Međutim, 
i novije vreme iznedri istinski kvalitetna ostvarenja koja vrednuju dobro-
tu, toleranciju, čovekoljublje i koja zahvaljujući iskrenosti i autentičnosti 
nađu put do čitalaca i gledalaca. Kad je reč o opštoj atmosferi u našem, 
kao i u većini razvijenih društava, naglasak je na ličnom uspehu i sticanju 
materijalnih dobara, dok su briga za drugoga i solidarnost manje izraženi. 
Ali uprkos pomenutim i mnogim drugim nepovoljnim uslovima za razvoj 
i ispoljavanje altruizma, uključujući i neprestane sukobe i ratove u različi-
tim krajevima sveta, brojni primeri solidarnosti, darežljivosti, dobrih dela 
i žrtvovanja bude nadu da dobrota i velikodušnost mogu da nadvladaju 
nečovečnost i sebičnost. 
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SNEŽANA JOKSIMOVIĆ5

INDIVIDUAL AND SOCIAL FACTORS OF
ALTRUISM

Summary

Altruism implies caring for others with an effort to contribute to their 
well-being, which means that altruism is manifested both as a disposition and as 
a behavior. This paper discusses the social and cultural factors of the develop-
ment and manifestation of altruism, as well as certain personal characteristics of 
an individual, which contribute to or hinder altruistic behavior. Special attention 
is paid to the motives of altruistic behavior, types and causes of selective altruism, 
as opposed to comprehensive care for others. The development and manifestation 
of altruism depends on the general social climate in terms of prevailing values, 
on family relationships, as well as on educational and educational content in the 
curriculum. In modern developed societies, altruistic values   are not sufficiently 
expressed, which is reflected in an excessive focus on personal gain and insuffi-
cient solidarity.

Keywords: altruism, caring for others, solidarity, social climate, individual 
characteristics.

5  Institute for Educational Research, Belgrade, snezaj@eunet.rs





ADELA ZOBENICA1

KAKO NASTAJE INDIVIDUALNO?

Rezime

Ovaj rad ima za cilj psihološko i sociološko sagledavanje i razumevanje 
nastanka individualnog, te je kao prvo, uslovilo potrebu njegovog definisanja. U 
prvom delu rada smo postavili zadatak objašnjenja samog pojma individualnog. 
Sagledali smo mnogostruke i neraskidivih veza sa kolektivnim, te u drugom delu 
rada razmatramo odnos individualnog i kolektivnog sa sociološkog i psihološkog 
aspekta. Kroz ova razmatranja nametnuo se fenomen identiteta, individualnog i 
kolektivnog. Praktično smo kroz sociološki i psihološki kategorijalni aparat ra-
zlikovanja individualnog i kolektivnog identiteta, osvetlili cilj našeg rada, sagle-
davanje nastanka individualnog.

Ključne reči: individualni, kolektivni, identitet. 

Šta je indivudualno?

Težak zadatak određenja individualnog. 
Individualno se nekada izjednačava sa jastvom, a ono pak sa osobom 

ili ličnošču, a nekad sa identitetom. Milivojević dobro primećuje „sapo-
stojanje različitih perspektiva u društvenim naukama koje je izvor mnogih 
terminoloških nejasnoća. Pojmovi ličnost, indvidualno, identitet, jastvo, 
self se koriste na različite načine (Milivojević, 2006). 

Počećemo od najrazumljivijeg: Ja, poznatijeg kao ego. Kada definiše-
mo pojam Ja, jezički Ja je reč kojom jedan govornik označuje samog sebe, 
verbalna zamena za lično.

Psihološki je Ja središte ljudske psihe. 
Antropološki - Ja je srž ljudske egzistencije i pruža osećaj ličnog in-

dividualnog.

1 Opšta bolnica „Dr R.Simonović“ Sombor, Odeljenje psihijatrije - Odsek za bolesti 
zavisnosti, ada.zobenica@gmail.com
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Ako Ja postoji onda je ono stvarnost, koja se na neki način potvrđuje 
nekom psihičkom i fizičkim odvojnošću od ostalih ega. Moje se bivstvo-
vanje ne poklapa s njihovim. Postojim sam na svoj način i na svoj račun. 
„Osjećam drugačije, reagiram drugačije i postupam drugačije. Umirem 
sam i moja smrt pripada samo meni. A što se tiče života, on je neko origi-
nalno bivstvovanje, svjesno, no misteriozno. Ni sam Jahve nije kazao ’Ja 
sam ja’, nego: ’Ja sam onaj koji jesam’“ (Bižić, 2001).

Pojam ega se može objasniti sa raznih aspekta, kad ga objašnjavamo 
sa biološkog aspekta, objašnjavamo njegovu somatsku utemeljenost.

Filozofija razlikuje pojavno i dubinsko Ja kao i transcedentalno Ja. 
„U rječniku Biblije termin Ja ne igra veliku ulogu, ona ga ne naglaša-

va. Mjesto isticanja Jastva, ona pribjegava riječima koje su mu bliske po 
značenju: tijelo, duša, čovjek, život, životna snaga, osoba, duh, dah i živo 
biće“ (Bižić, 2001).

U socijalnom kontekstu Ja je oznaka za jedinku u ljudskom društvu. 
Ono ima i množinu - mi. Jedna osoba se ne može pojmiti bez drugih slič-
nih osoba. Ego je samo jedna od društvenih relacija. Uostalom, čovek je 
društveno biće.

Psihološko razvojni aspekt ukazuje na formiranje ega kroz kognitivne 
alatke, kako ga objašnjava Pjaže. Erikson razume ega kao centralnu tačku 
u razvoju čoveka, a razvoj je celoživotni fenomen. 

U psihologiji ličnosti predmet proučavanja je ona dalje nesvodiva su-
ština na koju se pozivamo kada izgovaramo zamenicu prvog lica Ja, (od-
nosno njene oblike meni, mi, me, ili sebi), i koju najčešće označavamo 
rečju „ličnost“ (Adams, 1954). „Ličnost“ ima nekoliko značenja:

1. ljudsko biće, čovek, osoba, lice 
2. osoba, ljudsko biće kao individua, kao sveukupnost specifičnih 

osobina (intelektualnih, moralnih i drugih), po kojima se razliku-
je od ostalih ljudi; intelektualno, moralno izgrađena osoba; snažna 
osoba, individualnost; 

3. skup svih sklonosti koje odlikuju jednu jedinku kao takvu i zove 
se individualnost. Individualnost vaspitanjem postaje ličnost (Stoj-
nov, 1999). Sama individualnost, ma koliko važna, jer govori o je-
dinstvenosti i o odvojenosti svakog živoga bića, nije dovoljna da bi 
ukazala na ono što predstavlja primarno interesovanje psihologije. 
Ovo je jasno iskazao Olport svojim objašnjenje predmeta istraživa-
nja ličnosti u psihologiji. „Pored odvojenosti i jedinstvenosti ljud-
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sko biće pokazuje i psihološku individualnost, začuđujuće složeno 
ustrojstvo sačinjeno od njegovih distinktivnih navika u mišljenju i 
izražavanju, njegovih stavova, crta, interesovanja, i njegove sop-
stvene, vlastite filozofije života. Upravo je ova ukupna raznovrsnost 
psihofizičke individualnosti, opšte poznata kao ličnost, ono što zao-
kuplja pažnju psihologa“ (Allport, 1937: 24)

Ličnost, prema svemu sudeći, uključuje i opšte i individualne karak-
teristike, ali se individualne karakteristike ličnosti moraju izdvojiti od lič-
nosnih odlika jedinke. Individualne karakteristike čovek stiče tokom svoje 
istorije, a ličnosne ga čine osobom (Payne, 1968: 138). Čovekova istorija 
je uronjena u socijalno, kolektivno. Tako dolazimo do problema odnosa 
individualnog i kolektivnog u ljudskom postojanju.

Problem odnosa između individualnog i kolektivnog u ljudskom 
postojanju

Teško je odvojiti ono što je lično od onoga što je zajedničko. U jed-
nom istraživanju u kome su na postavljeno pitanje „Ko sam ja?“ ispitanici 
najčešće odgovarali odrednicom „Srbin“, autor je nastojao da svoje nalaze 
protumači „nutritivno“, odnosno time da je nacionalni identitet „progu-
tao“ lični. (Stojnov, 1999a). Ovo nesvakidašnje tumačenje deluje još više 
zbunjujuće kada se zna da se društveno Ja teško može razlikovati od Mi. 
Mnogi drugi istraživači koji su proučavali identitet tako što su od ispita-
nika tražili odgovor na pitanje „Ko sam Ja?“ takođe su dobijali kao prvi 
odgovor odrednicu koja je označavala pripadnost nekoj društvenoj grupi 
od kojih je najcešća bila nacija (Allen, Wilder & Atkinson, 1983).

Dakle, ljudsko biće ne može da se svede samo na javno nastojanje da 
se čovek individualno opojmi. Ovo se naziva se osobnost, ili „društveno 
omeđeno, javno osmotrivo otelotvoreno biće, obdareno raznim moćima i 
svojstvima za javno, smisaono delanje“ (Harre, 1983: 26). Za potpunije 
određenje čovečije ličnosti neophodno je uzeti u obzir i privatni, doživljaj-
ni domen, odnosno jastvenost (engl. selfhood) – „lično jedinstvo za koje 
Ja sebe smatram; moje pojedinačno, unutrašnje biće“ (Ibid., 26). Čovek 
ima i svoju refleksivnu suštinu - Jastvo (engl. Self) - odnosno osećaj o 
tome kakva je on vrsta osobe; šta on pretpostavlja da jeste. Osoba i Jastvo 
su neraskidivo povezani, zbog toga što su nečije lično iskustvo o tome da 
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postoji kao osoba, kao i iskustvo te osobe da postoji kao posebna, nepo-
novljiva osoba određenih odlika. Otelotvorena osoba predstavlja vremen-
sko-prostorno središte Jastva, odnosno našeg poimanja sebe. Jastvenost, 
analogna privatnom i individualnom domenu ličnosti, najvećim delom 
izvedena je iz izvora koje omogućava javni i kolektivni domen osobnosti. 
Zato su osoba i Jastvo dva pojma koja je teško odvojeno proučavati: Da bi 
se znalo šta je „unutar“ neke osobe, moramo znati i „unutar“ čega je sama 
osoba (Stojnov, 1999). Jastvo, raspolaže različitim podacima o sebi. Poda-
ci mogu da pripadaju različitim kategorijama opisa ličnosti: crtama, stavo-
vima, ubeđenjima, konstruktima, strategijama, itd. Ove različite kategorije 
objedinjuje to što osoba zna ili oseća da oni njoj pripadaju, tj. da se na nju 
odnose. Sadržaj Jastva je dostupan kao izvor samoodslikavanja i samo-
opisivanja. Kada neka osoba pokuša da odgovori na pitanje „Ko sam ja?“, 
ona pomoću sposobnosti pamćenja upotrebljava podatke koji su za nju re-
levantni. Rezultat ovog procesa,odnosno njen odgovor na ovo pitanje koji 
daje sebi ili drugima doprinosi priči o sebi, ili narativu Jastva (Gergen & 
Gergen, 1983). Vremenom, jedna klasa elemenata iz ovih kategorija koja 
se tiče pre svega nečijeg odnosa sa drugim ljudima, počinje da se izdva-
ja svojom posebnošću i važnošću. Za označavanje ove klase elemenata u 
samoodslikavanju najčešće se koristi izraz identitet, i odnosi se na „sadr-
žaj onoga što mi mislimo da jesmo“. Ovako smo psihološkim kategorijal-
nim aparatom stigli do pojma značajnog za našu temu- pojma identiteta. 
Odmah nailazimo i na problem: osim individualnog, postoji i društveni 
identitet, te nije lako napraviti jasnu razliku između ličnog i društvenog 
identiteta. Društveni identitet je toliko zapleten u mrežu pripadnosti neke 
osobe različitim grupama da se Ja teško može razlikovati od Mi.

Jedna od ključnih debata unutar društvenih i humanističkih nauka da-
nas je odnos između osobnog i individualnog, s jedne strane, i društvenog 
identiteta, s druge strane. Kakve su veze između individua i društva u ko-
jem te individue žive? Kako jedno utiče na drugo? Može li se, i postoji 
li razlika između ova dva fenomena? Ovo su pitanja koja se postavljaju 
unutar nauke kroz pojam identiteta. Pojam identiteta koje daje sredstva 
mišljenja za razumevanje načina kako su lično i društveno povezani.
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O identitetu

Najopštije govoreći, o identitetu govorimo kada razmatramo odnos 
pojedinca i društva, definišemo društvo i pojedinca, njihove međusobne 
relacije kao i mesto pojedinca u društvu. 

Reč identitet nastao je iz latinskog prideva idem-eadem, idem= isti, 
ista, isto; i prevodi se kao poistovećivati sebe i druge iz grupe. Kao moder-
na pojava on ima korene u zapadnom individualizmu (Kovačević, 2013).

Pojmom identiteta u antropologiji bavi se Golubovićka (Golubović, 
1999) koja navodi da od svog nastanka u 16. veku, pa preko 17. i 18. veka, 
identitet, u antropološkom diskursu, izražava potrebu pojedinca za razli-
čitošću. Autorka daje minucoiznu antropološku analizu odnosa ličnosti i 
identiteta: ličnost ne pripada ravni različitosti nego ravni drugosti, to nije 
relacija razlikovanja ja-drugi, nego kategorija pune autonomije na relaciji 
ja-drugi. Tako razlika ličnosti i identiteta počiva na mogućnosti da jedinka 
dostigne identitet kad prihvati norme koje se opravdavju autoritetom, a 
ličnost nastaje kada jedinka sa identitetom postane sposobna da uoči ra-
zliku između normi koje opravdava autoritet i normi koje se opravdavaju 
pomoću principa.

Sociolozi najčešće pominju dva oblika identiteta: društveni identitet i 
samoidentitet ili lični identitet. Generalno, po svojoj suštini sociološki po-
jam identiteta u oprečnom je stavu prema psihološkom shvatanju identite-
ta kao individualne karakteristike, odnosno postojanja nekog esencijalnog 
centra Ja koji predstavlja lični identitet. Sociološka koncepcija identite-
ta polazi od toga da se individualni identitet razvija uvek u interakciji sa 
drugim/drugima, odnosno u interakciji Ja sa društvom. Identitet nastaje u 
društvenom kontekstu, kroz razmišljanje pojedinaca o tome šta ih vezuje 
uz društveni svet i njihovo predstavljanje samih sebe. Kroz ove procese 
individua uspostavlja odnos sa svojom okolinom i integriše kulturu datog 
društva u strukturu svoje ličnosti. Dakle, identitet je socijalna konstrukcija 
gde individua neminovno biva određena djelovanjem spoljnih faktora i 
ona je definisana prema konstruisanom modelu – socijalnom, političkom, 
nacionalnom, kulturnom i drugim.

Razvojem sociologije kao moderne nauke identitet postaje značaj-
no polje istraživanja, sociologija proširuje filozofsko određenja identite-
ta koje je dominiralo od antičke Grčke. Takođe je promišljanje identiteta 
prošireno iz područja filozofije i u područje psihologije, a posebno u pod-
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ručje socijalne psihologije. Veoma težak filozofski problem identiteta prvi 
je postavio Džon Lok, dok ga najpreciznije formulisao Džon Peri (Perry, 
1975: 14) u vidu sledećeg pitanja: pod kojim uslovima (različita) stanja 
neke osobe pripadaju toj osobi. Ovde se misli kako na simultana tako i na 
sukcesivna stanja, a pitanje se ne odnosi na identitet tih pojedinačnih psi-
hofizičkih stanja, nego na identitet osobe. Odgovor na to pitanje sastojao 
bi se u nalaženju nečega što ta stanja povezuje, što im daje jedinstvo, i što 
bismo onda mogli nazvati kriterijumom identiteta. Reč „identitet“ filozofi 
upotrebljavaju u njenom izvornom značenju– kao „istost“. Ljudi obično 
imaju osećaj istosti, ali filozofi ne postavljaju pitanje o tome kakve je pri-
rode taj osećaj, niti na čemu on nužno počiva. Kada predlažu neki krite-
rijum identiteta, oni smatraju da je to objektivan odgovor na pitanje da li 
(različita) stanja osobe pripadaju toj osobi, a taj odgovor ne podrazumeva 
nužno da na tome kriterijumu počiva naš osećaj istosti, još manje da je taj 
osećaj isto što i kriterijum identiteta (Mirić, 2001). Unutar teorijskog rada 
Georga Herberta Meada, identitet kao pojam i problem naučnog istraživa-
nja ima svoje korene, mada on izvorno, posmatra i analizira samo pojam 
uma, osobe i društva, a ne direktno pojam identiteta (Čaldarović, 2003: 
375). Ovaj istraživački poduhvat imao je direktne posledice na upotrebu 
pojma identiteta unutar sociološke teorije i analize. Razvojem sociologije 
razvijale su se i sociološke teorije koje su nastojale odgovoriti na aktuelne 
društvene probleme, a za to im je trebao i prikladan pojmovno-kategori-
jalni aparat kojim bi objasnili problemi i promene u datom društveno-isto-
rijskom kontekstu. Prateći društveni kontekst i vreme u kojemu se desile 
društvene promene, sociologija je razvila pojmovno-kategorijalni aparat. 
Taj razvoj se desio i u određenju pojma identiteta. 

Prvi sociolog koji direktno upotrebljava pojam „identitet“ je Erving 
Goffman u delu Predstavljanje sebe u svakodnevnom životu (The Presen-
tation of Self in EverydayLife, 1959), gde koristi pojmove društveni i in-
dividualni identitet. 

Psihološka literature koja se bavi pojmom identiteta počinje sa Erik-
sonom. Eriksonov koncept veoma složen i sastoji se mahom od odrednica 
koje su psihološke i socijalno-psihološke teorijske postavke, a ne značenj-
ske crte pojma identiteta. Eriksonov koncept se po značenju razlikuje od 
filozofskog pojma identiteta. U delu Djetinjstvo i društvo (1950) Erikson 
objašnjava razvoj ličnog identiteta. Erikson vidi razvoj identiteta kao ra-
zvoj koji se odvija tokom celog života kroz osam faza kojima odgovara 
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osam doba životnog ciklusa. Erikson, kao naučnik pripada oblasti psiholo-
gije, a u društvenim se naukama smatra „ocem identiteta“. Erikson piše o 
psihosocijalnim fazama tokom ljudskog razvoja. Za Eriksona, razvoj iden-
titeta počinje „(...) u susretu majke i deteta kao dve osobe koje se mogu 
dodirnuti i prepoznati. Proces doživljava svoju normativnu krizu tokom 
puberteta i određen je time šta se tad dogodilo ali doista određuje i ono 
što sledi“ (Erikson, 1976: 18). Kada i kako se javlja koherentan smisao 
identiteta? On pokazuje da je zanimanje za identitet posebno istaknuto u 
kasnoj fazi adolescencije. U ovoj fazi mladi ljudi postaju psihički i polno 
zreli, sposobni za apstraktno mišljenje, pokazuju povećanu emocionalnu 
stabilnost.

Kognitivistički orijentisani istraživači psihičkog razvoja, u svojim 
radovim upotrebljavaju reč „identitet“ u njenom izvornom značenju, kao 
istost. U raznovrsnim metodološkim varijacijama njihovih istraživanja 
postavlja se jedno osnovno pitanje: koje osobine (realno prezentovane ili 
zamišljene) mogu da se menjaju, a koje moraju da ostanu iste pa da is-
pitanici, deca i mladi različitih uzrasta, potvrde ili poreknu da je osoba 
(ispitanik lično ili neko drugi) kojoj pripadaju te osobine – takođe ostala 
ista. Može se, npr. poći od pitanja na kom uzrastu će deca potvrditi da je 
osoba, predmet suđenja, ostala ista ta osoba ako joj se u izvesnoj meri 
izmeni spoljašnji izgled, ako se saopšti da se psihički izmenila, itd. Mada 
kognitivisti ova istraživanja rade sa idejom ispitivanja identiteta, ovde je 
predmet proučavanja poimanje identiteta tokom uzrasta, a ne identitet i 
njegov razvoj (Mirić, 2001).

Stigosmo do individualnog (identiteta)

Antropološku analizu razvoja ličnog identiteta daje Golubovićka koja 
piše o njegovom razvoju kroz faze. Prva je faza odražavanja, kada se poje-
dinac upravlja prevashodno prema zahtevima svoje sredine i na njih reagu-
je. U drugoj, realnoj fazi, individua upravlja prema sopstvenim potrebama, 
a u simboličkoj fazi nastaje poredak strukturalizacije. Formiranje identite-
ta napreduje od jednostavne fizičke identifikacije do statusa individue kao 
nosioca određenih kvaliteta, vrednosti i aktivnosti. Da bi individua prešla 
iz faze identifikacije u fazu formiranja identiteta ona mora da razvije ose-
ćanja kako bi se distancirala od „drugih“, i kao okoline, i kao subjekata. 
Dete u tom procesu mora da odgovori na niz pitanja da bi došlo do svoga 
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Ja. U procesu sticanja nezavisnosti i formiranja ličnog identiteta individua 
se mora odnositi refleksivno i prema ostalim uticajima, kao što su: druš-
tvena organizacija, tipovi aktivnosti, mentalitet, interiorizovana kultura, 
kulturni stereotipi, kognitivni sistem, mitovi. Refleksivnost uključuje in-
trojekciju, kada individua usvaja okolni svet i sebi pripisuje karakteristike 
drugih, i projekciju, kada se nastajuća svijest o sebi projektuje u druge 
tako što im se pripisuju vlastite karakteristike. Obje radnje pretpostavljaju 
prelazak od „kolektivnih predstava“ na samosvest. Na samom kraju je faza 
sazrijevanja u kojoj se stiču svi potrebni kvaliteti (kognitivno-emocional-
ne, psiho-socijalne i moralne) zrelosti i konstituiše pojam Ja (Golubović, 
1999a).

Kolektivni i lični identitet se uspostavljaju u odnosu na niz razlika 
koje su društveno zadate. Svaki identitet je relacioni. Lični identitet odnosi 
se na različitost, kolektivni identitet se odnosi na sličnost. Pretpostavlja re-
fleksivnu svest a ne samo kontinuitet u vremenu. Podrazumeva postojanje 
svesti o samom sebi kao različitom od svih drugih osoba. Iza svih linija 
partikularnih uloga i normi stoji lični identitet kao rezultat procesa zamene 
identiteta uloge ego-identitetom. Golubović navodi tri tradicije teoretisa-
nja o ličnom identitetu: 1. Analitičku ego psihologiju (Saliven, Erikson), 2. 
kognitivno-razvojnu psihologija (Pjaže, Kolberg) i 3. simboličko-interak-
cionističku teoriju akcije (Mid, Gofman). 

U formiranju identiteta ličnost izvlači svoj stil života iz svoje kultu-
re, pri čemu igra ulogu i unutrašnji sastav dispozicija ličnosti odnosno 
sposobnost da se putem samorefleksije od nje distancira i formira jezgro 
vlastitosti (uniqueness). Kategorije ličnog identiteta su „self“ – sopstvo, 
„ego“, „osoba“. Formiranje identiteta nije jednostavan proces. Osnovni 
problem za svaku individuu jeste kako ne izgubiti svoje Ja prilagođavajući 
se životu u kolektivu, jer proces osvajanja identiteta može biti i sputan pod 
uticajem represivne kulture. S tim je povezan i problem integriteta kako 
ličnog tako i socijalnog. Nijedan pojedinac ne može živjeti izolovano, van 
sveta svoje kulture, ali je integracija u socio-kulturnu sredinu samo jedan 
korak u procesu identifikacije. Da bi našla čvrst oslonac u svetu u kojem 
živi, tj. da ne bi sve sukobe i promene u okolini doživljavala kao slom 
identiteta, individua mora izgraditi lični integritet koji je štiti od poreme-
ćaja u okolnom svetu i pomaže joj da usaglasi svoj život kako sa sredinom 
tako i sa svojim unutrašnjim životom. Tako su usaglašeni lični i socijalni 
integritet (Golubović, 1999b.).
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Prevod na jezik psihologije

Kada proučavaju individualno, psiholozi govore o pojmu o sebi, od-
nosno o slici o sebi. Tradicionalno, stanovište u psihologiji, razlikuje eg-
zistencijalni pojam o sebi, subjektivni doživljaj postojanja i empirijski po-
jam o sebi, objektivna lična obeležja - „mene“. 

Savremena shema proučavanja (Hanter, 1983) sliku o sebi vidi kao 
sistem povezanih procesa: znanje o sebi, samovrednovanje i samoregula-
cija. Slika o sebi ili samopoimanje sastoji se od znanja o sebi-stvarno ja, 
ono što jesam; očekivanja od sebe i vrednovanja sebe koje se izražava u 
samopoštovanju-osećaj vlastite vrednosti i samopouzdanja.

Kognitivno razvojni teoretičari razvoj pojma o sebi vide kao prolaz 
kroz pet stepeni od nerazlikovanja telesnog i psihološkog ja u odojaštvu, 
zatim razdvajanja psihološkog stanja i ponašanja, da bi u srednjem detinj-
stvu, dete razlikovalo osećaje od motiva ponašanja. U preadolescencij dete 
razdvaja um kojim se opaža od ja koje opaža a u adolescenciji shvata da Ja 
ne može da se sponza do kraja.

Moderno vreme obeleženo je težnjom za afirmacijom pojedinca. Pa-
radoks ličnog identiteta je u tome što se on izražava kroz pripadnost gru-
pama, pa prema tome kroz preplitanje kolektivnih identiteta. Konstrukcija 
identiteta i otkrivanje sebe ne može se jednostavno svesti na psihološke 
mehanizme, ovi procesi su društveni procesi. Međusobni uticaj pojedinca 
i društva stavlja se u konteks međuprožimanja. Izgradnja i reprodukovanje 
identiteta je važan deo procesa putem kojeg individualno daje značenje 
svojim iskustvima i transformacijama tokom vremena. (Della Porta, Diani, 
2006: 92). Zato se psihološki „jezik“ mora zaokružiti sociološkim.

Prevod na jezik sociologije

Sociološki pristup identitetu izvodi se iz interakcionističkog mišljenja 
Mida. Sociolozi najčešće pominju dva oblika identiteta: društveni identitet 
i samoidentitet (ili lični identitet). Društveni identitet se odnosi na osobi-
ne koje drugi ljudi pripisuju nekom pojedincu. One mogu biti shvaćene 
kao označitelji koji ukazuju na to ko je ta osoba, u onom najosnovnijem 
smislu. Istovremeno, društveni identitet stavlja tu osobu u odnos s drugim 
pojedincima koji dele te osobine. Višestruki društveni identiteti odraža-
vaju višedimenzionalnost ljudskog života. Pošto ovo mnoštvo društvenih 
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identiteta može biti potencijalni izvor konflikata u čoveku, većina ljudi 
organizuje značenje i iskustvo u svom životu oko jednog primarnog iden-
titeta koji je gotovo neprekidan u vremenu i prostoru (Gidens, 2004: 32). 

Kad analiziramo kolektivni identitet moramo uzeti u obzir ne samo 
socijalnu dimenziju već su bitna i individualna obeležja koju članovi grupe 
unose u zajednicu. Društva se razlikuju ne samo po kulturnim posebnosti-
ma i društvenom ponašanju nego i po specifičnom sadržaju (interpretaciji 
značenja) koji toj zajednici daju njeni članovi (Gidens, 2004: 33).

Kolektivni identiteti imaju svoj subjektivni i objektivni aspekt i oba se 
moraju razumeti i analizirati da bi se mogla shvatiti posebnost datog ko-
lektiviteta. Smit piše o tri komponente zajedničkog iskustva koje konstitu-
išu kolektivni identitet: 1. kontinuitet iskustva generacija date populacije; 
2. Zajedničko sećanje na specifične događaje koji su činili prelomne tačke 
kolektivne istorije; i 3. Osećanje zajedničke sudbine (Smith, 2010: 46).

Društveni identiteti uključuju kolektivnu dimenziju, označavaju nači-
ne na koje su pojedinci slični drugim ljudima. S druge strane, „samoiden-
titet se odnosi na proces samorazvitka kroz koji formulišemo jedinstveno 
osećanje nas samih i naš odnos prema svetu koji nas okružuje. Pojam samo-
identiteta predstavlja neprestano „pregovaranje“ individue sa spoljašnjim 
svetom koje pomaže u stvaranju i uobličavanju osjećanja sopstva. „Proces 
međusobnih odnosa između sopstva (jastva) i društva pomaže u povezi-
vanju ličnog i javnog sveta svakog pojedinca. Dok je kulturno i društveno 
okruženje jedan faktor u oblikovanju samoidentiteta, ključan značaj u tom 
oblikovanju imaju individualno delanje i izbor“ (Gidens, 2004: 33).

Zaključak

Zaključujemo na kraju ovog pregleda da smo o osvetlili deo problema 
individualnog i njegovog razvoju. Individualno je ono što smo o čoveku 
saznali vršeći određenu praksu naučnog ispitivanja u kojoj nam se ono 
prikazivalo u perspektivi koja je bila određena u načinima njenog viđenja. 
Čini se da dalje analize u pojedinačnim, intelektualno izolovanim discipli-
nama treba da zameni jedna opsežnija sinteza antropoloških nauka. Napre-
dak u saznavanju individualnog ne mora nužno da leži u pojmovnom i teo-
rijskom ujednačavanju, već u ispitivanju mnoštva značenja individualnog i 
srodnih pojmova, te uvažavanju istorijskog i društvenog konteksta u kome 
su ovi pojmovi nastali, kao i ispitivanju implikacija kojima prihvatanje 
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različitih značenja individualnog proishodi u društvenoj praksi. Kako je 
govorio Aristotelove: „Biće je moguće samo mnogovrsno iskazati“ (Jevre-
mović, 1997: 18). I danas, kao i pre više od dve hiljade godina, možemo da 
zaključimo da je sve aspekte bića nemoguće obuhvatiti jednim diskursom, 
jer izgleda da je čovekovo biće osetljivo na pojmove koje drži o sebi, i da 
se stalnom izgradnjom i menjanjem tih pojmova i sam čovek izgrađuje i 
menja.
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ADELA ZOBENICA2

HOW IS INDIVIDUAL FORMED?

Summary

This work aims at psychological and sociological insight and understanding 
of the emergence of the individual, and first of all, it caused the need to define 
it. In the first part of the paper, we set the task of explaining the very concept of 
individual. We looked at the multiple and unbreakable connections with the col-
lective, and in the second part of the paper we consider the relationship between 
the individual and the collective from a sociological and psychological aspect. 
Through these considerations, the phenomenon of identity, individual and collec-
tive, was imposed. Practically, through the sociological and psychological cat-
egorical apparatus of distinguishing individual and collective identity, we shed 
light on the goal of our work, the perception of the emergence of the individual.

Keywords: individual, collective, identity.

2  General Hospital “Dr. R. Simonović” Sombor, Department of Psychiatry - Department 
of Addictive Diseases, ada.zobenica@gmail.com



ZORICA KUBURIĆ1

PSIHOLOŠKO I SOCIOLOŠKO PROUČAVANJE 
DETINJSTVA - IZMEĐU INDIVIDUALIZMA I 

KOLEKTIVIZMA

Rezime

Proučavanje detinjstva ima svoju dugu istoriju koju možemo posmatrati od 
biblijskih vremena do savremenih neuronauka. Krajnosti se svrstavaju u indivi-
dualistička polazišta, koja psihologija istražuje u razumevanju jedinstvenosti lič-
nosti, i s druge strane u kolektivistička, koja sociologija vidi u moći društva. Sam 
pojam socijalizacije polazi od pretpostavke da je društveni kontekst ono što treba 
ugraditi u dete, s druge strane grupisana su gledišta koja u detetu vide sve po-
tencijale koje treba neometano pustiti da se razviju. Istraživanja odnosa sredine i 
nasleđa traju i dalje. Posebno su značajne blizanačke studije, koje predstavljaju 
prirodne eksperimente u dokazivanju mere uticaja nasleđa i sredine. Opšti stav je 
da je detinjstvo kreativni proces u kome se vlastitom aktivnošću ostvaruju nasle-
đene predispozije u bezbrojnim varijacijama konkretnog društvenog i prirodnog 
okruženja. Potencijali su uvek bogatiji od same realizacije, što je argument u 
prilog kreacionizma. I individualizam i kolektivizam time utiču na vaspitno delo-
vanje u društvima oslonjenim na ove teorijske koncepte. 

Ključne reči: nauka, detinjstvo, razvoj, identitet, kolektivitet.

Šta dete duguje sredini a šta svom spontanom razvoju?

Anri Valon (Henri Walon) smatra da postoje dva različita stanovišta, psi-
hološko i sociološko, na osnovu kojih se može posmatrati dete. Događa se da 
neki problemi bivaju uzurpirani od strane psihologije čije rešavanje ona izvodi 
iz jedinke i onda kada su njihovi stvarni uzroci kolektivni i socijalni. Ista za-
merka, samo u obrnutom smislu, može se uputiti i sociolozima. Tipičan primer 
psihološkog učenja predstavlja Ruso i njegova knjiga Emil, ili o vaspitanju. 
Dete treba da sledi sopstvenu prirodu, na njemu je da donese plodove čije je 
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seme zasejano u njegovoj, u osnovi, dobroj prirodi. Društvo može samo da 
ga iskvari. Anri Valon kaže da je to potpuni individualizam. Sociološko gle-
dište je usmereno u drugom pravcu koje zastupa francuska sociološka škola 
i Dirkem (Durkheim), koji smatra da sve što jedinka može da zna ili čak da 
percipira nije individualnog već socijalnog porekla. Sve je to oprema koju je-
dinka dobija od društva, te su individualna ponašanja samo odraz zajedništva 
(Valon, 1982).

Žan-Žak Ruso je tvrdio da su razlike među ljudima prvenstveno posledica 
iskustva. Ruso je isticao da „prirodni čovek“ nije rođeni grešnik. Prvi prirodni 
nagoni uvek su dobri. U ljudskom srcu nema urođenog zla niti bilo koje dru-
ge mane na samom početku života. U prirodnom poretku svi ljudi su jednaki 
i njihov zajednički poziv je pre svega biti čovek. A onaj ko među nama zna 
najbolje podneti radosti i patnje ovoga života, taj je najboje vaspitan. Ruso se 
zalaže za svestrano vaspitanje, te da osim moralnog, koje je primarno, čovek 
treba da radi fizički, kao seljak i misli kao filozof, da ne bi živeo zaludnim ži-
votom divljaka (Ruso, 1989). Novi čovek, kako ga je zamišljao Ruso, trebalo 
je da se osposobi da bude samosvestan i odgovoran građanin, da bude dobro 
vaspitana ličnost koju krase odlike ljubavi, poštenja, inicijative i samopregora. 
I sve to dete već ima u sebi, ako ga društvo ne iskvari, smatrao je Ruso.

Ruso napominje da se dugo istraživalo da li postoji prirodni i svim ljudima 
zajednički jezik i tvrdi da postoji i da je to onaj jezik kojim govore deca pre 
nego što mogu govoriti. Majke koje doje decu razumeju sve što im kažu njiho-
va odojčad. Jeziku glasa pridružuje se jezik mimike koji nije manje izražajan. 
Dete oseća svoje potrebe, a ne može da ih zadovolji zato moli za pomoć. Ako 
je žedno ili gladno, ako mu je hladno ili previše toplo, ako je sputano u pokre-
tu, dete plače. Ono ima samo jedan jedini način govora a to je plač kao molba. 
Ako se ne obaziremo na nju, uskoro će se pretvoriti u zapovest (Ruso, 1989). 

Tako se od samog začeća usmeravaju dva razvojna puta, jedan sa oseća-
njem prihvaćenosti i osećanjem poverenja da je ovaj svet sigurno mesto za ži-
vot jer su u njemu oni koji čuju taj glas i razumeju dečiju potrebu. Drugi put je 
put traume, put osećanja odbačenosti i nesigurnosti jer su tu oni koji su i sami 
bili odbačeni, koji traumu odbacivanja ponovo preživljavaju bez znanja kako 
da prekinu taj transgeneracijski prenos. Brojni psihoterapijski pravci upravo 
pokušavaju da razreše tu traumu bespomoćnosti pred licem drugog koji ne 
ume da uzvrati bezuslovnim prihvatanjem i razumevanjem (Kuburić, 2009; 
Rupert, 2022).
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Periodizacija razvojnih faza koju predlaže Ruso obuhvata period od 
rođenja do punoletstva. Prvi period je obeležen dečijom bespomoćnošću 
kada dete oseća svoju slabost, kada komunicira samo plačem i suzama. 
Dete oseća svoje potrebe, a ne može da ih zadovolji; ono vriskanjem moli 
pomoć; ako je žedno ili gladno, plače, ako mu je odveć hladno ili toplo, 
plače, ako oseća potrebu kretanja, a mi ga pustimo da mirno leži, plače, 
ako hoće da spava, a mi ga uznemiravamo, plače. Ono ima samo jedan je-
dini način govora, a to je plač. Ruso savetuje majke da doje svoju decu i da 
detetu daju slobodu kretanja, a ne da ga povijaju. U vaspitanju su roditelji 
nezamenjivi, a vaspitanjem treba jačati fizičke sposobnosti i navikavati 
dete na umerenost, što znači da ne treba ugađati svim detetovim željama 
(Ruso, 1989). 

Drugi period traje od druge do dvanaeste godine u kome dominira 
fizičko vaspitanje i razvijanje čulnih organa. Dete treba da nauči princip 
prirodnih posledica svojih postupaka. Treći period je od dvanaeste do pet-
naeste godine, doba umnog vaspitanja. Ruso naglašava značaj razvijanja 
radoznalosti, aktivnosti i samostalnosti u istraživanju i razumevanju, a ma-
nji značaj pripisuje učenju činjenica. U tome pravcu je i njegovo naglaša-
vanje radnog vaspitanja jer je rad prirodna obaveza čoveka. Četvrti period 
razvoja je od petnaeste godine do punoletstva, period u kome je naglasak 
na moralnom vaspitanju koje omogućava život u društvu. Metode vaspita-
nja treba da podstaknu prijateljska osećanja, ljubav prema drugim ljudima, 
iskrenost i saosećanje. 

Dakle, „Ruso je potpisao svoj večiti pakt sa prirodom“, jer u svom 
prirodnom vaspitanju smatra da priroda priprema građu pre nego što joj 
počne davati oblik; priroda uzima za svoj rad slobodan predmet i time ga 
prvo priprema za sebe; ona se ne zbunjuje u svojim delima već određeno 
napreduje u svakom pojedinačno; ona ne pravi skokove već postupno ide 
napred; kada počne jedan posao ona ga ne prestaje dok ga ne završi; priro-
da brižljivo izbegava ono što je suprotno i štetno (Marković, 1990: 149). 

Ruso tvrdi da Bog čini sve stvari dobrim. U rukama Tvorca je sve 
dobro; u rukama čoveka se sve degeneriše. Kada se umeša čovek, on pri-
siljava jednu zemlju da uzgaja plodove druge, jedno drvo da rađa plodove 
drugog. Ruso smatra da čovek kvari i uništava sve stvari, jer neće da ima 
ništa onakvo kakvo je priroda stvorila, čak ni samog čoveka, koji mora 
naučiti svoj korak kao osedlan konj i oblikovati se prema ukusu svog gos-
podara (Ruso, 1989). 



302 Zorica Kuburić

Čovek je tako i religiju pokvario. Ruso pravi jasnu razliku i forme i 
suštine religije. On ne priznaje verovanje u besmrtnost duše, večne muke 
grešnika u paklu, ne priznaje crkvene propise i ceremonije. Ruso nagla-
šava značaj savesti. Svoju veru vezuje za postojanje Boga koji zahteva 
službu srca, verovanje a ne pripadanje ovoj ili onoj verskoj zajednici.

Dirkem, s druge strane, zastupa gledište da pojedinac ne uslovljava 
društvenu stvarnost i društvena zbivanja, već obrnuto, društveno zbivanje 
oblikuje pojedinca i njegove vrednosti usmeravajući i njegovo delovanje. 
Moć društva Dirkem iskazuje sledećim rečima: „Svako društvo, posma-
trano u određenom trenutku svog razvoja, poseduje vaspitni sistem, koji 
se nameće pojedincu sa snagom kojoj se, uopšte uzev, nije moguće odu-
preti. Uzaludno je verovati da možemo da podižemo decu onako kako to 
želimo“ (Dirkem, 1981: 36). Odstupanja nose u sebi klice razdora. Svaki 
pokušaj iskoraka sveti se deci jer kad odrastu nisu u stanju da žive sa svo-
jim savremenicima. 

Razlog zašto je društvo tako moćno po Dirkemu je u tome što običaje 
i ideje ne stvaraju pojedinci, već su proizvod zajedničkog života, a on je 
proizvod evolucije. „Tako viši organizmi nose u sebi neku vrstu odjeka 
biološke evolucije, čije su ishodište. Kako onda pojedinac može da preten-
duje na to da samo naporom svog privatnog razmišljanja rekonstruiše ono 
što nije delo pojedinca? Pred njim nije tabula rasa na kojoj može da gradi 
šta želi, već postojeća stvarnost, koju ne može ni da stvori ni da sruši, ni da 
menja po svojoj želji“ (Dirkem, 1981: 37).

Dirkem smatra da ne postoji idealno i savršeno vaspitanje koje važi 
za sve ljude te samim tim nije moguće definisati univerzalno i jedinstveno 
vaspitanje. „Vaspitanje je beskrajno raznoliko i zavisi od toga u kom je 
dobu i o kojoj zemlji reč“ (Dirkem, 1981: 35). 

Značajan je stav Dirkema da se vaspitanje kreće u pravcu prevazilaže-
nja sopstvene prirode i ono mora biti stvar autoriteta, pre svega moralnog 
autoriteta vaspitača (Dirkem, 1981). 

Moralna snaga vaspitača, njegova samokontrola, postepeno razvija 
kod deteta moć da bude gospodar nad samim sobom. Tako se sistematska 
socijalizacija novih generacija ostvaruje putem vaspitanja. Budući da su 
paralelno prisutni pojedinac i društvo, možemo govoriti o individualnom 
biću i društvenom biću. Društveno biće koje predstavlja sistem ideja, ose-
ćanja i navika koje ne samo da izražavaju ličnost pojedinca, već i grupe 
kojoj pripadaju kao što su religijska verovanja, moralna norme i postupci, 
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nastaje u procesu vaspitanja. Tako je po Dirkemu (1981), društvo prinu-
đeno da u svakoj novoj generaciji, individualnom biću koje se rodilo doda 
društveno biće sposobno da vodi društveni život. Budući da su kod čoveka 
sve te raznovrsne sposobnosti koje pretpostavlja društveni život veoma 
složene i prenose se putem vaspitanja, čime se ne negira individualnost 
već se ona usmerava, a u svet ulazi vlastitim naporom. Ono što se nasleđu-
je su za većinu veoma opšta i veoma savitljiva svojstva.

Dirkem slobodu definiše kao moć samokontrole: „Biti slobodan ne 
znači da se čini šta se hoće; to znači biti sam sebi gospodar, to znači moći 
razumno delovati i obavljati svoju dužnost“ (Dirkem, 1981: 57).

S koje god strane da krenemo sve se svodi na pojedinačni identitet koji 
se formira snagom nasleđenih predispozicija i snagom društva u kome se 
formira. Zagorka Golubović piše da su rođenjem date genetske predispo-
zicije „ja“, ali ne i ličnost (self). Pojedinac, kao i grupa, mora da uobliči 
svoj identitet kroz dugotrajan i mukotrpan proces prilagođavanja i distan-
ciranja, prihvatanja i odbijanja, samoidentifikacije i šire kolektivne iden-
tifikacije, jer identitet nije stanje već proces (Golubović, 1999: 9). Proces 
formiranja identiteta je celoživotna akumulacija svih životnih iskustava 
koja čovek stiče od početka svog života. „Njegova životna priča, sopstve-
na biografija je srž njegovog identiteta“ (Rupert, 2022).

Šta dete duguje sredini a šta svom spontanom razvoju? Kao odgovor 
na ovo pitanje Anri Valon kaže da je verovatno da se ne radi o odvojenim 
učincima koji se prosto dodaju jedan na drugi već o ostvarenjima u kojima 
svaki od ovih činilaca aktualizuje ono što postoji kao mogućnost onog 
drugog. Budući da kod ljudske vrste period života u kome dete nije do-
voljno samo sebi ne traje nekoliko sati, dana ili nedelja, već više godina, 
detetu je potrebna pomoć kod zadovoljavanja najhitnijih i najelementarni-
jih potreba. Prvi detetovi odnosi nisu s prirodom već s ljudima, i to odnosi 
razumevanja čiji su neophodni instrumenti sredstva za izražavanje. Veza 
između deteta i sredine je pre svega afektivna. Emocionalne reakcije dete-
ta i emocionalne reakcije njegove okoline od presudnog su značaja. Pomo-
ću njih se uspostavlja neka vrsta afektivnog zajedništva koja kod deteta, 
bez sumnje i u istoriji čovečanstva, prethodi uspostavljanju misaonih veza. 
Dete, iako nije svestan član društva, ipak je biće koje je potpuno primarno 
i u potpunosti okrenuto društvu (Valon, 1982). 

Šta podrazumevamo pod pojmom „normalni razvoj ličnosti“ i šta sve 
treba da učinimo ili da ne učinimo da bi taj razvoj svakog pojedinca bio 
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normalan? Erik Erikson u knjizi „Identitet i životni ciklusi“, u poglavlju o 
zdravlju i razvoju, ukazuje da je potrebno da se setimo epigentskog prin-
cipa koji tvrdi da sve što raste ima osnovni plan iz kojega se pojavljuju 
delovi, pri čemu svaki deo ima svoje vreme specijalnog uticaja, sve dok 
se ne pojave svi delovi, čineći funkcionalnu celinu. Zdravo dete će kroz 
sled najličnijih iskustava, ako mu se samo pruži vođstvo u razumnoj meri, 
pratiti unutrašnje zakone razvoja, zakone koji stvaraju niz mogućnosti za 
značajnu interakciju sa osobama koje se brinu o njemu. Koraci razvoja 
unapred su determinisani spremnošću ljudskog organizma da teži prema 
sve širem socijalnom prostoru (Erikson, 2008: 67). 

Savremeni odgovori na ova ista pitanja daju se skoro na isti način ali 
iz drugačije metodologije istraživanja. Blizanačka studija u okviru projek-
ta „Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja“, koju je 
vodila dr Snežana Smederevac na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 
(2011-2018), pokazuje da je istraživanje u ovoj oblasti još uvek nedovršen 
istraživački poduhvat, a broj podataka prikupljen ovom studijom biće baza 
podataka za buduće interpretacije. 1500 različitih podataka skupljeno je 
od svakog blizanca, među kojima je i DNK iz pljuvačke. Ispituje se udeo 
gena, udeo deljene sredine i udeo nedeljene sredine. 

Registar blizanaca u Srbiji započeo je 2011. godine. U studiji je do 
sada ispitano 295 parova blizanaca od čega je 180 monozigotnih i 5 trojki. 
Ispitivanje se sprovodi na Filozofskom faklutetu u Novom Sadu u saradnji 
sa Medicinskim fakultetom. Rezultati istraživanja dostupni su i u radovi-
ma istraživača.2

Snežana Smederevac3 svoje izlaganje o rezultatima istraživanja bli-
zanačke studije počela je pitanjem: Čemu služi nauka? U odgovoru tvrdi 
da se nekada dugo verovalo da će nauka da nam otkrije istinu, međutim, 
danas smo najbliži verovanju da nam nauka pomaže da živimo lakše i da 
popravimo kvalitet života. Osim toga nauka se trudi se pruži objašnjenja 
za različite probleme, a jedno od najvažnijih pitanja je objašnjenje ljud-
skog ponašanja, koje je veoma složeno i ne može da se predvidi. Pitanje 
predikcije izlazi iz domena naučnog objašnjenja, ali zato nauka može da 

2  https://www.youtube.com/watch?v=njbEbH6sHBg&feature=youtu.be (pristupljeno 
8. maj 2022).

http://www.psihoverzum.com/sta-je-u-genima-a-sta-nas-je-snaslo-prva-blizanacka-
studija-u-srbiji/

3  Snežana Smederevac (2018) u TED govoru:
https://www.youtube.com/watch?v=7zVReGpeIqc (pristupljeno 8. maj 2022)
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pruži objašnjenja za razloge ljudskog ponašanja. Blizanci nam pružaju 
osnovu za jedini prirodni eksperiment. Monozigotni, jednojajčani blizanci 
dele 100 posto iste gene. Dizigotni ili dvojajčani blizanci dele 50% gena 
kao što dele bilo koji drugi brat i sestra.

Što se tiče sredinskih faktora, tu se sada pojavljuju dva pojma sredine, 
jedno je deljena sredina koja je karakteristična za blizance uopšte, ali za 
dolaženja do razumevanja razlika ispituje se i nedeljena sredina. Dakle, 
praćena je aditivna genska varijansa, deljena sredinska varijansa i nede-
ljena sredinska varijansa. I jedni i drugi blizanci koji odrastaju zajedno u 
svojoj porodici, odrastaju u istim fazama porodičnog razvoja gde se isto 
i na isti način ponašaju roditelji. To je uticaj deljene sredine. Ono što ne 
znamo to je uticaj nedeljene sredine, to su ona iskustva koja su stečena 
odvojeno, i doživljaj tog tretmana je ono što čini razliku. 

Snežana Smederevac (2018) kaže da su rezultati pokazali da geni ge-
neralno određuju 50% našeg ponašanja. O presudnom značaju i jednog i 
drugog faktora za razvoj ilustruje primerom deteta koje ima visoke inte-
lektualne potencijale i kaže da je onda sredina svemoćna. Međutim, ako je 
sredina loša, onda to dete može da ispolji simptome mentalne retardacije. 
Geni jesu moćni, ali nisu svemoćni, isto tako, sredina jeste moćna ali nije 
svemoćna, kada su genetski ograničeni potencijali. Osim toga, iako se na-
slednom faktoru pripisuje veći značaja za razvoj inteligencije, opšta inte-
ligencija se urušava i od samog ponašanja pojedinca kao što su upotreba 
cigareta, alkohola i drugih nezdravih navika.

Rezultati prikazani u procentima ukazuju da sve bazične osobine lič-
nosti, kao što su ekstraverzija, savesnost, otvorenost za nova iskustva, su 
otprilike u 50% nasledne, osim neuroticizma koji više zavisi od sredinskih 
uslova (Sadiković i dr., 2018). U pogledu nekih rizičnih ponašanja, rezul-
tati su pokazali da je sklonost ka pušenju više genetski određena, dok je 
sklonost ka konzumiranju alkohola više sredinski određena, ali u svakom 
slučaju oba tipa ponašanja dele zajedničku gensku osnovu sa osobinama 
ličnosti koje se odnose na traženje uzbuđenja i impulsivnost (Jovanov i 
Zgonjanin Bosić, 2018). Sklonost ka fizičkoj agresiji nešto više je nasled-
na, kao i neprijateljska nastrojenost prema drugima, dok je verbalna agre-
sija više pod uticajem sredine kao i sklonost ka čestom doživljavanju besa 
(Dinić i dr. 2020).
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Naučni i religijski pogled na svet detinjstva

Poput Anri Valona, i mnogih drugih koji zastupaju važnost interdisci-
plinarnog sagledavanja problema, i sama sam sklona integrisanju sazna-
nja i izbegavanju ekstremnih pozicija. Smatram da je pozicija istraživača 
umnogome određena pogledom na svet koji ima. Konflikt se javlja po pi-
tanju razvoja ličnosti, njene slobode i determinisanosti, i objašnjenja koja 
dolaze iz nauke i iz religije. Dva pogleda na svet, naučni i religijski, daju 
svoje odgovore na ista pitanja. 

Brojne teorije ovo pitanje objašnjavaju različitim intenzitetom uvera-
vanja da su na pravom putu saznanja. S jedne strane idu uverenja da je sve 
determinisano, u genima ili sudbini, s druge strane, sve je u našoj moći uti-
caja da život dovedemo u red ili da dobrim delima steknemo prednost po 
pitanju spasenja. U različitim varijacijama pitanja ostaju ista: Da li čovek 
može da živi bez Boga? Može li Bog bez čoveka? Šta je to što nas ograni-
čava da ne budemo apsolutni gospodari svog života? Lakša pitanja o nama 
samima su: Da li je nasleđe dovoljno da budemo ono što možemo biti? Da 
li je dovoljno uložiti trud u vlastiti razvoj da bi se bilo ono što se može biti? 

Mi smo sistem u nastajanju, otvoreni sistem koji se životom nadogra-
đuje. Ako sam dobro razumela Rodžersa (1985), slobodni smo da biramo 
ono što nas je determinisalo. Ili iz Hristove priče o talantima, slobodni smo 
da to što smo dobili negujemo i udvostručimo ili izostavimo svoj udeo i 
izgubimo i to što smo imali (Matej, 25, 14-30).

Od začeća, preko ranog detinjstva, adolescencije i pune zrelosti prođe 
pola životnog veka. Zrela ličnost je živi unikatni „ishod“ velikog broja po-
jedinaca tokom mnogo godina u kome je i sama osoba najviše učestvovala. 
Na tom putu samonastajanja, svakako je najznačajnija majka, pre svega 
majka kao jedinstveno biće u životu svakog od nas. Njeno telo i njena 
duša spojeni su vidljivim i nevidljivim nitima koje se potom postepeno 
preseca, poput pupčane vrpce, i odvaja se i živi novo jedinstveno biće. 
Proces povezivanja prihvatanja i osećanja sigurnosti i poverenja predu-
slov su osamostaljivanja i odvajanja. Majka je paradigma sveta u koji smo 
ubačeni i u koji ulazimo s manje ili više poverenja i sigurnosti (Kuburić, 
2009; Rupert, 2022).

Od svih drugih brojnih pojedinaca koji utiču na život ljudi nalaze se i 
istraživači, naučnici, eksperimentatori. Sećam se rečenice, ne znam gde je 
zapisana i ko je izrekao, čula sam je na vežbama iz psihologije u Beogradu 
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posle učestvovanja u eksperimentima iz serijske reprodukcije, da „izgu-
žvanog ne možeš dva puta da izgužvaš“. I da li uopšte neko ima pravo da 
namerno s ciljem gužva drugog, posebno ako to iskustvo nije dobro? Da-
kle, samo jednom učestvuješ u eksperimentu i više te ne mogu iskoristiti 
ponovo. 

Eksperiment kao naučni metod doprineo je utemeljenju psihologije 
kao nauke. Milgramov eksperiment sa poslušnim čovekom sproveden je 
1961. godine (University of Yale), dokumentarni film snimljen je 19654. 
On je merio spremnost ispitanika da se priklone autoritetu eksperimenta-
tora i izvrše zadatak koji se kosi sa njihovim moralnim načelima. Svakom 
učesniku u eksperimentu je dodeljena uloga „učitelja“ koji treba da kazni 
„učenika“ koji pravi greške prilikom reprodukcije besmislenih slogova. Is-
pitivanje je bilo okrenuto ponašanju „učitelja“, koji su bili naivni subjekti 
u istraživanju ali to nisu znali. Imali su zadatak da svoje „učenike“ koji 
naprave grešku u reprodukciji, kazne električnim šokovima čija se jačina 
navodno povećavala pri svakoj novoj pogrešci, uključujući i intenzitete 
koji vode smrtnoj opasnosti. Učenik je bio u drugoj sobi i simulirao je 
jauke i bolove koji su prouzrokovani navodnom primenom elektro-šoka. 
Naime, Milgram je puštao tonski snimak kako bi izgledalo da učenik za-
ista proživljava veliki bol i želi da prekine eksperiment. Mnogi učesnici 
nastavili su sa eksperimentom kada ih je autoritet istraživača podsticao na 
to, povećavajući voltažu nakon svakog pogrešnog odgovora sve do smrto-
nosnog elektro-šoka. 

Posle ovog prvog eksperimenta, istraživanje je ponavljano sa brojnim 
varijacijama i u različitim državama i nacionalnim grupama u ispitivanju 
poslušnosti u prisustvu autoriteta. Istraživači su ispitivali u kojim uslovi-
ma „učitelji“ zabušavaju, tj. ne kažnjavaju, a u kojim su poslušniji. Rezul-
tati ukazuju na to da su ljudi spremni da idu protiv svoje savesti ukoliko im 
to naredi autoritet, posebno kada je neposredno prisutan. U ovom slučaju 
autoritet je bio naučnik, eksperimentator u belom mantilu. 

 Budući da govorimo o deci i ranom učenju, a i o onima koji ih uče, 
ovaj eksperiment ukazuje na značaj načina vaspitanja u kome se razvija 
poslušnost autoritetu. Upotreba i zloupotreba čovekovog straha i čoveko-
vog poverenja podjednako ukazuju da je ovo pitanje veoma značajno i da o 
tome treba imati jasna saznanja. Pitanja savesti i odgovornosti, pitanja mo-
ralnog ponašanja i prevara, utkana su i u bajke i basne koje pričamo deci, 

4  https://www.youtube.com/watch?v=3hu0bYZF6bw (pristupljeno 25. maj 2022).
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da bi već od ranog detinjstva stekla utisak o najvećoj opasnosti od „vukova 
u jagnjećoj koži“. Bojan Jovanović (2021) piše u knjizi „Novo varvarstvo“ 
da je agresija najčešće iskazana kao manifestno nasilno ponašanje kojim 
se drugi povređuje, kojim se nanosi šteta i čini zlo. Međutim, sve više je 
prisutna agresija u rukavicama, u finom pakovanju koja na prikriven način 
nanosi još veće zlo. „Savesnim izvršavanjem svojih dužnosti, ponašajući 
se manifestno korektno i pristojno, pojedinac može bez saosećanja sa žr-
tvama da učini i najveća zla, a da se zbog toga ne oseća ni najmanje kri-
vim i odgovornim. Autoritet koji zloupotrebljava svoju moć i zbog ličnih 
koristi čini štetu drugima, ima opravdanje pred sobom da radi ono što mu 
okolina i društvo prećutno i dopušta... U takvim okolnostima i odrastaju 
mladi koji se navikavaju na nasilje autoriteta koje i prihvataju kao autoritet 
nasilja. Zato mu se i pokoravaju i u strahu od neželjenih posledica, ukoli-
ko bi mu se suprotstavili, ispunjavaju njegove zahteve. Kada se uspostavi 
takav kriterijum, onda nije mali broj onih koji zbog neke koristi pristaju da 
se posluže nečasnim sredstvima i dobrovoljno udovolje zahtevima takvog 
autoriteta“ (Jovanović, 2021: 52).

O manipulacijama i u nauci i naučnom metodu kod nas je pisao Đuro 
Šušnjić (1995) u „Ribarima ljudskih duša“ o psihologiji i mogućnostima 
zloupotrebe: „Dosta sam sudio o manipulaciji, hoću da je osudim“ (Šuš-
njić, 1995: 215). „Videli smo da manipulator, svesno ili nesvesno, pola-
zi od shvatanja čoveka kao proizvoda spoljašnjih prilika i neprilika. Ovo 
shvatanje čoveka čini osnovu bihejviorističke psihologije koja proučava i 
objašnjava ponašanje čoveka isključivo u zavisnosti od spoljašnje sredi-
ne... Ovo i nije ništa drugo do smrt čoveka, jer se čovek tada ne razlikuje 
od sveta stvari, gubi svoj identitet. Nauka o čoveku ne izučava čoveka 
- ona ga poriče, jer čoveka hoće objasniti nečim izvan čoveka, nečim što 
nije on sam. Menjanjem spoljašnjih uslova - prirodne, društvene i simbo-
ličke sredine - može se uticati na ponašanje jedinke u željenom pravcu“ 
(Šušnjić, 1995: 217).

Zašto je važno da obratimo pažnju na etička pitanja?

Budući da naučni metod podrazumeva definisanje pojmova, formulisa-
nje hipoteza, pa i eksperimentisanje, dobro je da se osvrnemo na etiku koja 
se često zaboravlja. Zajedničko etičko načelo psiholoških istraživanja je da 
ako istraživačka procedura može naškoditi bilo kome, ne treba je sprovesti. 



Psihološko i sociološko proučavanje detinjstva... 309

Međutim, čak i to se u praksi ne tumači na isti način, jer različiti istraživači 
pa i kulturološki obrasci mišljenja, ne razumju na isti način šta je škodljivo i 
šta predstavlja rizik.

Nauka ima za cilj da sazna istinu i koristi različite metode u tome. 
Saznanje istine, kakva god ona bila, nosi takođe rizik. Iz religijskog kon-
teksta imamo priču o Adamu i Evi, o Rajskom vrtu u kome je sve bilo 
idealno i dobro. Granica koja je obezbeđivala to dobro i savršeno harmo-
nično mesto za život bila je postavljena kod drveta „poznanja dobra i zla“ 
(1. Mojsijeva 3, 1-24). Tu se odigrala drama spoznaje iz koje izdvajam 
stihove: „I žena videći da je rod na drvetu dobar za jelo i da ga je milina 
gledati i da je drvo vrlo drago radi znanja, uzabra roda s njega i okusi, pa 
dade i mužu svojemu, te i on okusi. Tada im se otvoriše oči, i vidješe da su 
goli; pa spletoše lišća smokova i načiniše sebi pregače... I načini Gospod 
Bog Adamu i ženi njegovoj haljine od kože i obuče ih u njih. I reče Gospod 
Bog: eto, čovjek posta kao jedan od nas znajući što je dobro što li zlo; ali 
sada da ne pruži ruke svoje i uzbere s drveta od života, i okusi, te do vijeka 
živi“ (1. Mojsijeva 3, 6.7. 21.22). 

Da li je opravdano žrtvovanje bilo koga radi saznanja? Adam i Eva u 
tom trenutku žrtvovali su sebe. Prvo saznanje bilo je da su goli, i brže bolje 
pokrili se smokvinim lišćem. Zanimljiv je detalj u priči da je Bog njima 
odmah potom zamenio odeću načinivši je od kože ubijene životinje. Po-
ruka života i smrti je već tu zapisana kao i poruka spasenja, no za vernike 
i one koji izrastaju na monoteističkom kulturološkom miljeu pitanje je da 
li to znači da čovek ima pravo da koristi životinje za svoje eksperimente? 
Da li čovek ima pravo da vrši eksperimente na deci? Koliki rizik to nosi za 
njihovu budućnost? Da li čovek ima pravo da bira neke ljudske populacije 
za vršenje eksperimentalnog istraživanja uopšte, ili da to čini na čitavoj 
svetskoj populaciji? 

Poznati primer divljeg dečaka, Viktora (Zvonarević, 1981), koji je 
odrastao u šumi, za koga se, takođe, možemo pitati da li bi za njega bilo 
bolje da je ostao u sredini u kojoj je živeo do tada, dok intervencija civili-
zacije nije promenila njegov život u potpunosti? Isto se možemo pitati i za 
brojna divlja plemena, o kojima su pisali antropolozi i misionari, plemena 
koja su dolaskom „civilizacije“ prestala da postoje. Odgovori nisu isti, 
zavisi od toga ko ih daje, jer razlikama doprinosi i to da li neko pripada ate-
ističkom, panteističkom ili teističkom pogledu na svet. Univerzalne etičke 
vrednosti još uvek ne govore jednim jezikom, o značaju vrednosti po sebi. 
Partikularni interesi često se stavljaju iznad univerzalnih etičkih vrednosti.
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Problematizacija eksperimentalne etike pokrenuta je eksperimentom s 
malim Albertom. Džon Votson i Rozali Rajner (Watson & Rayner), 1920. 
godine objavili su rezultate kojim su pokazali da dečiji strah od životinja 
nije urođen, već oblikovan sredinom. Oni su devetomesečnom dečaku Al-
bertu pokazivali životinje od kojih je beli zec ostao paradigma ovog ek-
sperimenta. Dete se igralo sa životinjama bez izražavanja ikakvog straha. 
Zatim su, kada je beba krenula prema zecu, udarili čekićem u metalnu šip-
ku. Dečak se, u strahu, glasno rasplakao. Nakon nekoliko takvih iskustava, 
beba je plakala kad god bi videla zeca. Votson i Rajnerova su izvestili da se 
dečakov strah od belog zeca proširio na mnoge bele, dlakave stvari koje su 
mu pokazivane, uključujući psa, krzneni ogrtač, čak i masku Deda Mraza. 

Ovo istraživanje je pokrenulo pitanje etičnosti, odnosno pitanje name-
re da se u ime nauke zanemare etički principi i briga o dobrobiti deteta. 
Votsonovo razumevanje učenja navelo ga je da veruje da, ako se strah 
može stvoriti događajima u sredini, na isti način se može i ukloniti. Ali, 
Votson i Rajnerova ovo nikada nisu dokazali u svom eksperimentu. Ništa 
nisu uradili da bi pomogli detetu da prevaziđe strah koji su mu indukovali. 
Cilj ovog eksperimenta je bio da se vidi kako dete uči i kako se iskustvo 
generalizuje. Milgramovi eksperimenti su ukazali kako se već naučena po-
slušnost autoritetu primenjuje u praksi i do koje granice je čovek spreman 
da drugog kažnjava dok taj drugi uči i greši. 

U suštini strah od zloupotrebe znanja javlja se kod svakog naučnika. 
Ovde navodim citat Karla Rodžersa koji je jedan od predstavnika huma-
nističke psihologije: „Osećam duboku zabrinutost zbog toga što razvoj 
nauka o ponašanju može biti korišćen da se upravlja pojedincem i da se 
oduzme njegova lična priroda. Verujem, međutim, da se ove nauke mogu 
koristiti za uzdizanje ličnosti“ (Rodžers, 1985: 273).

Šta znamo o uticaju sredine i nasleđa na razvoj ličnosti, kako se do tog 
znanja došlo i kakve implikacije je to imalo na vaspitanje dece i društvo 
uopšte? 

Karl Rodžers (1985) u knjizi „Kako postati ličnost“, u poglavlju „Sve 
veća moć nauka o ponašanju“ iskazuje svoju zabrinutost o upotrebi nauč-
nih saznanja na upravljanje ljudskim ponašanjem i preuzimanje odgovor-
nosti putem kontrolisanja. Rodžers navodi primer eksperimenata sa uti-
skivanjem. Studije fenomena „utiskivanja“ pokazuju da postoji vremenski 
period kada se novo biće poveže s drugim bićem, ili predmetom, do pri-
vrženosti koja se naziva utiskivanje. Naime, Hes (Hess, 1955) je pokazao 
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da „kod divljih pačića postoji nekoliko odlučujućih sati - od 13 do 17. sati 
posle izleganja - kada pače postaje privrženo svakom predmetu kome je 
izloženo. Što veći napor ulaže u praćenje ovog predmeta, intenzivnija će 
biti privrženost. Normalno, iz ovog proizlazi privrženost majci patki, ali 
pače može isto tako lako razviti neizbrisivu privrženost svakom predmetu 
ili biću koje se kreće“ (Rodžers, 1985: 284).

Brojna saznanja do kojih je eksperimentalna psihologija došla dovela 
su društvo do stanja kada su „otkrića nauke postala pouzdanija od zdravog 
razuma“ (Rodžers, 1985: 287), a time i mogućnosti kontrolisanja. I naše 
ponašanje je u dobrom delu rezultat uslovljavanja, stoga se može lako pre-
tvoriti u mehanizme kontrole ponašanja. Pitanja koja je Rodžers postavio i 
na kraju knjige pokušao da odgovori jesu: „Šta se dešava sa individualnom 
ličnošću u ovom hrabrom novom svetu?; Ko će imati moć upotrebe ovog 
novog znanja?; Za kakav cilj ili svrhu, ili za koju vrednost će ovaj novi tip 
znanja biti upotrebljen?“ (Rodžers, 1985: 288).

U 21. poglavlju svoje knjige „Kako postati ličnost“ Rodžers piše o 
mestu pojedinca u novom svetu nauka o ponašanju. Upotreba i zloupotre-
ba psihologije je moguća; moć kontrole čoveka predstavljena je tako da je 
u interesu stvaranja boljeg sveta. Dakle, pojedinac je zarobljen u rukama 
naučnika do mere gubitka slobode ne samo ponašanja, već i mišljenja koje 
se stavlja pod kontrolu. Zastrašujuća slika opisana je u knjizi „Hrabri novi 
svet“ (Haksli) kao i u Orvelom delu „1984“.

Rodžers zaključuje da ako su naučnici koji se bave izučavanjem po-
našanja zainteresovani jedino za napredak svoje nauke, najverovatnije da 
će služiti ciljevima ma kog pojedinca ili grupe koja ima moć. Naime, neka 
osoba ili grupa imaće moć da sve otkrivene metode primeni za ostvariva-
nje željenog cilja. 

Kao ilustraciju važnosti etike i odnosu prema kontroli drugog, Rodžers 
(1985: 299-300) navodi primer psihoterapije kao jedno najfinije sredstavo 
za moguću kontrolu jedne osobe nad drugom. Terapeut može da neosetno 
oblikuje pojedinca da postane pokoran i konformista. Kada se određena te-
rapeutska načela upotrebe na ekstreman način to prelazi u ispiranje mozga. 
To su uspešna sredstva spoljne kontrole ljudske ličnosti i ponašanja. Ipak, 
psihoterapija može biti i nešto drugo, što bi i trebalo da bude, a to je psi-
hoterapija usredsređena na klijenta. Terapeut je najuspešniji ako je iskren, 
dosledan, ako prihvata klijenta kao odvojenu, različitu osobu, ako ga razu-
me i nastoji da vidi svet klijentovim očima. Klijent u ovakvom procesu sve 
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više sam sobom upravlja, sve je otvoreniji za svedočanstva svojih čula, sve 
organizovaniji i integrisaniji, sličniji idealu koji je za sebe sam odabrao. 

Vratila bih se na osnove porodičnih odnosa u kojima se odrastanje 
odvija na ova dva moguća koloseka, jedan koji razvija pokorne pojedince i 
konformiste i s druge strane slobodne, kreativne, jedinstvene ličnosti koje 
imaju unutrašnju svest i savest.

Ishodi vaspitanja, psihoterapije pa i naučnih istraživanja, ako su una-
pred planirani i vođeni, pojedinca dovode do vlastite autentičnosti ili do 
planski osmišljenog funkcionalnog čoveka. Primena naučnih saznanja je 
neizbežna etapa. Ali za koju svrhu, za koji cilj? Rodžers predlaže jedan 
mogući pozitivan koncept kontrole ljudskog ponašanja u pet tačaka: 

1. Moguće je da odaberemo da cenimo čoveka kao samoaktualiziraju-
ći proces postajanja, da cenimo stvaralaštvo i proces kojim sazna-
nje postaje samoprevazilazeće; 

2. Možemo metodama nauke da otkrijemo uslove koji prethode ovim 
procesima i da otkrivamo bolja sredstva za postizanje ovih ciljeva;

3. Moguće je da se uslovi koji prethode postave pred pojedinca sa 
minimumom kontrole. Jedini neophodni autoritet je autoritet po-
stavljanja određenih kvaliteta međuljudskog odnosa;

4. Pojedinci izloženi ovim uslovima postaju samoodgovorniji, ostva-
ruju napredak u samoaktualizovanju, postaju elastičniji, jedninstve-
niji i raznovrsniji, stvaralački prilagodljiviji;

5. Takav početni izbor najavio bi početak jednog društvenog sistema 
u kome bi se vrednosti, znanje, sposobnosti prlagođavanja nepre-
stano menjali i sami sebe prevazilazili. 

Rodžers smatra da ovakvo gledište ne vodi utopiji. Spontani razvoj se 
odvija korak po korak kontinuiranim subjektivnim izborom ciljeva. Tako 
je sloboda ostala najveća vrednost, sloboda individualnosti.

Saznanja psihologije i sociologije rasvetljavaju nam odnos između 
nasleđa koje nosi pojedinac i društvenog uticaja. Teorijska i empirijska 
nauka imaju sve veću moć uticaja. Ekstremne pozicije doprinose većem 
nasilju nad pojedincem. 

Zaključak

Proces kome zahvaljujemo za razvitak čoveka i formiranje njegove lič-
nosti je proces učenja. Proces učenja odvija se prirodno i spontano kao vid 
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komunikacije unutrašnje i spoljašnje sredine. Interakcija ostavlja tragove. 
Nauke koje se bave proučavanjem čoveka su mlade nauke, uključujući psi-
hologiju, psihijatriju, sociologiju, antropologiju, biologiju, pa i ekonomiju i 
političke nauke, dok su matematika i statistika tu prisutne kao instrumentalne 
discipline. Brzi razvoj ovih nauka, posebno u oblasti učenja, toliko je moćan 
da se vrlo lako može upotrebiti ali i zloupotrebiti u nehumane svrhe sa ciljem 
da se upravlja čovekovim ponašanjem i da se ono kontroliše (Rodžers, 1985).

Biblijski, monoteistički koncept nastanka čoveka zasniva se na indivi-
dualnosti. U početku je stvoren jedan čovek nalik na Boga, kompletno opre-
mljeno biće za život u zajednici, koju otpočinje s Evom, čovek sa slobodnom 
voljom i reproduktivnim kapacitetima. Iz te slobode i Božije zapovesti da 
napuni Zemlju i vlada njome razvija se društvo. Kreacionistički koncept po-
lazi od teologije dobrog Boga i dobrog čoveka, koji se jedino u međusobnoj 
ljubavi može izgraditi u ličnosti i zdravo društvo. Spasenje od greha i smrti 
je takođe individualno iz slobode svakog pojedinca da verom prihvati izbav-
ljenje koje nudi Bog.

 S druge strane stoji pretpostavka da svet postoji takav kakav jeste, odu-
vek, da prethodi pojedincu koji rođenjem ulazi u proces socijalizacije kojim 
se prilagođava društvu i uči od njega, kao iz rezervoara akumuliranog život-
nog iskustva zajednice radi međusobnog opstanka. Evolucionistički koncept 
polazi od kolektivizma u kome borba za opstanak izgrađuje pojedinca koji je 
jak i koji će svojom snagom da napreduje i razvija se do svoje dobrote i svo-
je uzvišenosti, u kompetitivnoj atmosferi svoje superiornosti, nadograđujući 
sebe naučnim i tehnološkim dostignućima. Kolektivizam i kontrola temelj su 
procesa socijalizacije. Moć društva apsorbuje individualitete u konformizmu 
i homogenosti, iako raznolikih društvenih zajednica. Spasenje se ne očekuje 
od više sile, već čovek sam nastoji da spasi sebe. 

Ipak, najkraće rečeno, ličnost je svaki pojedinac koji je uspeo da izgradi 
svoju jedinstvenu biografiju, svoj identitet. On je drugačiji od ostalih jer su 
na njega delovali drugačiji genetski kod, drugačiji uslovi sredine i drugačija 
lična angažovanost. Čak i jednojajčani blizanci nisu sasvim identični, oni 
postaju jedinstvene ličnosti.

Tek rođena deca nemaju formiranu ličnost i međusobne individualne 
razlike su najmanje. Individualne razlike koje počinju da se javljaju u pe-
riodu bebe postaju mnogo izrazitije tokom predškolskog doba kada ličnost 
mladih bića postaje sve izrazitija. U zreloj dobi individualne razlike su 
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najveće. Tu nalazimo i vrhunske stvaraoce, ali i one koji se jedva snalaze 
u životnoj realnosti. Briga zajednice je da neguje individualnost, a ne da 
je guši i ukalupljuje, a to je jedino moguće uz negovanje slobode i savesti.

Praksa odnosa društva prema pojedincu nije zanemarljiva, ona je če-
sto i pod uticajem nauke. Kada se pretera sa pridavanjem značaja uticaju 
sredine onda su veće mogućnosti zloupotrebe i prisutnije je nasilje nad po-
jedincem kome se uskraćuje sloboda postojanja na sopstveni način. Ako se 
pređe granica, negovanje prerasta u nasilje i pretvara se u svoju suprotnost. 
S druge strane kada se prenaglasi moć nasleđa javlja se opasnost osiroma-
šenja sredinskih fakora što opet može dovesti do zanemarivanja i većeg 
propadanja nasleđenih kapaciteta. Moj stav je da su nasilje i zloupotrebe 
same po sebi loše, pa i onda kada se čine iz „dobre“ namere. 
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ZORICA KUBURIĆ5

PSYCHOLOGICAL AND SOCIOLOGICAL 
STUDY OF CHILDHOOD - BETWEEN

INDIVIDUALISM AND COLLECTIVISM

Summary

The study of childhood has a long history that we can observe from biblical 
times to modern neuroscience. Extremes are classified as individualistic starting 
points, which psychology investigates in understanding the uniqueness of person-
ality, and on the other hand as collectivistic, which sociology sees in the power of 
society. The very notion of socialization starts from the assumption that the social 
context is what should be built into the child, on the other hand, there are grouped 
views that see in the child all the potentials that should be allowed to develop 
unhindered. Research on the relationship between the environment and heritage 
continues. Twin studies, which are natural experiments, are especially important 
in proving the extent of the impact of heritage and the environment. The general 
attitude is that childhood is a creative process in which inherited predispositions 
are realized through countless variations of a specific social and natural envi-
ronment. The potentials are always richer than the realization itself, which is 
an argument in favour of creationism. Both individualism and collectivism thus 
influence educational activities in societies based on these theoretical concepts.

Keywords: science, childhood, development, identity, collectivity.

5  CEIR – Centar for Empirical Research of Religion, Novi Sad, zoricakuburic@gmail.com





ФРАНЦ РУПЕРТ1

ПРЕЗИРАЊЕ РЕАЛНЕ МАЈЧИНСКЕ
ЉУБАВИ ОД СТРАНЕ ДРУШТВА

Резиме

Прва љубавна веза сваког човека је веза коју има са мајком. Квалитет 
овог односа утиче на све друге блиске и интимне односе у животу човека. 
Тек када се ови несвесни обрасци првог односа везивања ослободе трауме, 
можемо правити слободне изборе у нашем релационом животу.

Кључне речи: веза мајка-дете, рана траума, трауматерапија.

Способност да волимо и будемо вољени највећи је психички по-
тенцијал нас људи да бисмо водили добар живот. Савремена друштва, 
међутим, систематски подривају способност жена да покажу реалну, 
тј. да пре свега осете телесну мајчинску љубав и да имају довољно 
времена за своју децу. Многе жене су чак приморане да добију децу 
иако то не желе. Чак и током трудноће и током процеса рађања, већи-
на жена упада у медицински систем надзора и контроле који њихове 
женске способности не вреднује те чини њих и њихова тела објекти-
ма безбројних медицинских вештачења и интервенција.

Данас се чак и након рођења њиховог детета женама у индустриј-
ским земљама промовише васпитање њихове деце од стране трећих 
лица као модерна образовна мера. Мајке и деца се све више удаљавају 
једно од другог.2 Мајчинство се делегира на државне и приватне ин-
ституције, што свакако не може да функционише, без обзира колико 
су унајмљене васпитачице добро обучене и посвећене својој профе-
сији. Ако не верујете у ово, требали би да се ставите на место малог 
детета, о коме брину управо та трећа лица и да свет видите њиховим 
очима: шта заправо хоће мала деца и које су њихове потребе у односу 

1  Универзитет примењених наука Минхен; Центар за трауматерапију Минхен; 
franzruppert@me.com

2  Hüter, M. (2018). Kindheit 6.7. Ein Manifest. Norderstedt: Books on Demand.
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на њихове маме?3

Поред тога, постоји висок ниво сексуалног насиља, које многе 
жене већ доживљавају током свог детињства и одрастања. Ово такође 
подрива њихову способност да буду добро усидрени у свом телу, да 
осете његове прапотребе како би могле да детету понуде свој живи 
женски организам као основу за живот и љубав. Опасност да ће сек-
суално трауматизована мајка одбацити и мрзети свог сина јер је и сам 
мушкарац, односно да ће се његова мушка сексуалност све више ра-
звијати, је веома велика. Трауматизираним мајкама је лако да своју 
мржњу према мушкарцима несметано испољавају према својим си-
новима те да их уплићу у своје манипулације.

Као што сам описао, у многим мушкарцима доводи мржња према 
женама - коју су стекли услед свог недостатка мајке – до рата полова 
и до генерализованог презира жена од стране мушкараца који се на 
основу свог пола према њима осећају надређеним: „Ја сам момчина, 
а не плачип!“ У том смислу од жена и од мајки зависи са каквим ће се 
мушкарцима сретати. То се јасно види у матрилинеарним друштви-
ма.4 У оваквим друштвима су мушкарци прилично мирољубивији и 
пријатније настројени према женама.

Међутим нису само мушкарци ти који омаловажавају и мрзе жене. 
Такође је безброј жена које због сопствене повређености за мушкарце 
не осећају ништа осим презира и њима манипулишу на разне начине.

Мит о мајчинској љубави

То ствара читава друштва у којима мајчинска љубав постоји више 
као идеја и илузија љубави него као реална мајчинска љубав. У та-
квим друштвима систематско трауматизовање деце одрасли мушкар-
ци и жене прихватају као нормалност.

Породичне илузије и илузије о мајкама

Жене у таквим друштвима сходно томе имају нереалне идеје о 
мушкарцу из снова, који их штити и држи као мало воде на длану, 

3  Sulz, S., Walter A. & Sedlacek, F. (Hg.) (2018). Schadet die Kinderkrippe meinem 
Kind? München: CIP Medien.

4  Coler, R. (2010). Das Paradies ist weiblich. Eine Reise ins Patriarchat. Berlin: 
Aufbau Verlag.
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о перфектној жељеној деци, о породици из бајке и можда чак још и 
о угледној каријери. Труде се пожртвовано и личном посвећеношћу 
да испуните сва своја и њој наметнута очекивања. Оне желе да буду 
своме мужу еротски привлачна жена, својој деци савршена мајка и у 
пословном животу пуноправна колегиница или шефица.

Оно што их на основу њихове биографије спречава да испуне 
те снове и што их редовно доводи до неуспеха, то њихови делови 
преживљавања трауме нису ради да знају. То би брзо дотакло њихове 
прастрахове и њихов прабол, од којег су стално у бекству. Као резул-
тат тога, мајке које не сагледавају своје трауме, присиљавају своју 
децу да преузму њихов модус преживљавања.

Тако може доћи до тога да жене желе децу како се не би морале 
суочити са сопственим страхом од смрти и напуштања и да би се мо-
гле сакрити иза своје деце као иза штита. Јасно је да њиховој „жеље-
ној деци“ с тим не може да буде добро.

Жељена деца? 

Жеља да имају своје дете можда је инстинктивна код свих жена, 
али шта је са њиховим практичним способностима и спремношћу да 
буду праве мајке и посебно да пруже мајчинску љубав? Многа „жеље-
на деца“ стога морају служити животним пројектима, љубавним илу-
зијама и стратегијама преживљавања од траума смишљених у главама 
својих дубоко љубављу блокираних мајки.

Због тога је то рушење табу-а ако сам тако директно ставио прст 
у рану мајчинске љубави. Многе мајке у почетку реагују са бесом и 
љутњом и више воле да не знају ову болну истину и не боре се против 
ње. Држе се својих илузија љубави што је дуже могуће и верују да су 
упркос свему имали лепо детињство и да су их мајка и отац волели 
упркос свим занемаривањима и насиљу. Тешко им је прихватити да 
њихова властита нерешена искуства из детињства могу озбиљно ути-
цати на њихово материнство и да због тога оне своју сопствену децу 
трауматизирају.
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Феминизам 

Читаве фракције феминизма такође су у одбрамбеној борби про-
тив стварног мајчинства, а не само замишљено. То им се чини навод-
но превише примитивним и дискриминаторним према женама, јер их 
мајчинска љубав фиксира на пуко мајчинство, протерује их „за шпо-
рет“ и искључује из учешћа друштвеног живота.

Као мајке, жене не могу учинити ништа боље за друштво од тро-
шења времена и енергије на одрастање ментално здраве деце. С друге 
стране, која је то професија или посао који се ради само због новца? 
У којој је и жена принуђена да служи туђим интересима на које нема 
никакав утицај? Колико би људи на овој земљи, заправо радило посао 
који ради ако не би за то добило новац који им је потребан за живот 
(храну, одећу, станарину, стамбене кредите…)? Мајчинство као такво 
није поштовано у друштвима која повећавају новац. То се мање-више 
сматра приватним задовољством, иако ствара основу за даље постоја-
ње друштва: следеће генерације.

Да ли су жене бољи људи? 

Део мита о мајкама је да се жене данас сматрају бољим људи-
ма у поређењу са мушкарцима. На њих се гледа као на несeбичне и 
пожртвоване, док се на мушкарце гледа као на себичне људе који се 
брину само о својој добити. Чињеницу да управо мајке као починио-
ци трауме, било свесно или несвесно, могу нанети највећу психичку 
штету својим ћеркама и синовима, не може се разумети и осетити без 
дубоког увида у развој људске психе.

Бити добровољно мајка 

Нико не може бити приморан или наговорен да буде мајка. Жене 
које би више волеле да се њихове животне и љубавне енергије улију 
у нешто друго него да буду мајка и прате децу у животу, такође би то 
требале да ураде. Због тога човечанство сигурно неће изумрети. Тада 
су све жене слободне и нису стално растргане изнутра: кад су код 
куће са дететом, размишљају о свом професионалном раду. Када су 
на послу, са грижом савести размишљају о свом детету. Већини деце 
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је потребан физички контакт са мајкама барем до треће године, док 
нису интерно довољно стабилна да без проблема могу да се носе са 
периодима дужег одсуства од мајке. До овог доба чак ни отац не може 
заменити мајчину блискост са дететом.

Мржња према свету

Мржња према мајчинству у таквим трауматизованим друштвима 
и превише је фрустрирајућа и табуизира се да су деца емоционално 
занемарена и тако се то улива у све друштвене структуре. Ко ми не 
одговара, ко ме одбије, не препозна довољно, стане на пут мојим стра-
тегијама преживљавања, не дели мој поглед на свет итд., у опасности 
је да добије ову мржњу. Исфрустрирана мајчинска љубав и мајчинска 
мржња која је из тога произашла довели су до тога да се свет дели на 
доброг и лошег, пријатеља и непријатеља и тако поставља темеље за 
убиства у друштву.

Заменске фигуре мајке и оца

Већина чланова друштва, којем недостаје мајчинска љубав, дубо-
ко су исфрустрирани у својим реалним потребама за љубављу. Скоро 
сви пате од недостатка мајчинске и очинске љубави. У својим стра-
тегијама преживљавања трауме љубави они су скоро искључиво ори-
јентисани према споља, перманентно гледају да себи скрену пажњу 
од свог психичког бола и заробљени су у својим страховима од на-
пуштености и стоје под непрестаним стресом како да обликују своје 
односе, те су врло мало способни да изграде друштвене структуре 
које служе општем добру.

Реактивни живот  

Већина људи у „модерним“ друштвима има тенденцију да живи 
реактивно, тј. реагује само на оно што долази споља. Увек морају да 
се одбране, оправдају, увере се у то да не мисле оно што говоре и 
чине. Жале се и оптужују. Cвојим поступцима збуњују себе и друге. 
Понекад ни сами не знају да ли су мушкарац или жена.
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Из својих илузија о љубави, они се изнова губе у новим системи-
ма луде љубави – у свим друштвеним сферама. Партнер, сопствена 
деца, пријатељи, шефови, купци, гласачи  сви су мање-више несвесно 
виђени кроз наочаре сопственог фрустрираног родитељског љубав-
ног искуства. Одбијање, равнодушност, искуства насиља и мржње 
– све се слепо репризира у одређеном контексту. Очекујемо заштиту 
и сигурност од људи који су заправо починиоци наших основних по-
треба и не слушамо гласове који нас упозоравају на то. Тада нам се 
рат и насиље могу продати као „очување мира“, на пример. То већ 
знамо од наше породице.

Идеализовање надређених

Посебно на друштвене руководиоце, на наставнике, надређене, 
лекаре или политичаре, на звезде и богате и моћне, уперене су илу-
зије љубави према мајци и оцу („Отац нације!“ „Мајка нације!“ „Наш 
спасилац и избавитељ!“), уместо да спознамо да су такви људи и сами 
још у себи заробљена деца и да нису заиста унутар слободни и коо-
перативни људи. Они нису по правилу у стању да преузму пуну од-
говорност за свој сопствени живот, а камо ли да су способни да нас 
воде кроз буре нашег живота. Богатство и моћ никога не чине бољим 
човеком - насупрот. Није ни чудо да се такви људи, од којих мислимо, 
попут мале деце, да наша добробит и невоље зависе, уносе у замисао 
како су наводно као мале и велике вође и узори надлежни за наш жи-
вот. Постају све доминантнији и нападнији – као што су нарцистички 
обликовани кроз своје сопствено детињство - све што се више од њих 
очекује „моћ надређеног“ и што им се даје пропусница да то и спро-
воде. На крају се према нама понашају као према малолетној деци, 
уместо да себе доживљавају као оног који нам пружа своје услуге које 
су намењене општем добру. Оно што смо већ у породици морали да 
трпимо по питању ускраћивања наших потреба, изнова доживљавамо 
на друштвеном нивоу. Тражи се од нас да себе укротимо и да своје 
природне потребе потискујемо.

Када жене са огромним дефицитом мајчинске љубави постану 
политичарке и освоје положаје моћи, оне се ни по чему не разлику-
ју од мушкараца који су по питању љубави исфрустрирани. Оне ве-
што манипулишу, контролишу и говоре ствари попут „Морамо још 
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више да се потрудимо и стегнемо каиш јаче и да се жртвујемо!“ И оне 
спроводе прикривено своју мржњу према мајци и оцу над читавим 
народом. Када су у питању избори, становништво таквих трауматизо-
ваних друштава може између мушкараца и жена да бира искључиво 
„мање зло“.

Побуна? 

Као што апели и захтеви према трауматизованим родитељима 
нису плодни, тако то не допире ни до трауматизованих учитеља, ше-
фова или политичара. Тако настају код великог броја људи унутра-
шњи ставови непрестане побуне и ланаца којим их везују њихове 
друштвене институције. Ово обично слабо делује, шта више појача-
ва стратегије преживљавања оних који се овим осећају нападнути и 
угрожени те се онда свете свим силама које су им на располагању. 
Наше стратегије преживљавања трауме - било то на основу држања 
жртве или пак држање починиоца - воде се тенденцијом заоштрава-
ња те постају све екстремније.

Револуција? 

За неке људе такви насилни односи такође дају импулс за рево-
луцију и идеју о темељном превирању у друштвеним условима. Као 
што показује људска историја, такви спољашњи захтеви не воде успе-
ху без истовремене промене у психичким основама код нас људи. 
Уместо тога, против трауме се боримо стварањем нове трауме. Права 
револуција се састоји у довођењу односа у себе током промене дру-
штвених структура. Ово је узајамно зависно. Унутрашњу промену 
прати спољна промена и обрнуто.

Новац не може да купи мајчинску љубав

Нико не може да заради мајчинску љубав послушношћу, марљи-
вошћу и преузимањем неких задужења. Њу од мајке не можемо нити 
побуном да изнудимо нити послушношћу да испросимо.

У себи потиснута чежња за мајчинском љубављу нажалост је по-
хлепна да буде заменски задовољена. Из тога произлази незаситост. 
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Зато што много тога што неко хоће да има и да поседује кошта, тако 
настаје и жудња за новцем. Ако имам новца, онда очигледно себи 
могу да испуним све своје жеље – и то је велика илузија.

Љубав, а тиме и дубока животна срећа не могу да се купе. Мај-
чинску љубав нико не може купити новцем. Ако је у свом детињству 
нисмо могли у довољној и задовољавајућој мери осетити, онда је ни-
каквим новцем овога света не можемо задобити.

Стога, многи људи већину новца који имају троше на стратегије 
преживљавања трауме. То се дешава у маломе код сваког од нас – ку-
пујемо себи нпр. превише хране или информације, које не можемо 
од једном паметно да сваримо. То се такође догађа у великом стилу 
на институционалном и државном нивоу, када се новац и друштвени 
ресурси сливају у пројекте који људе ни за трунку не чине здравијим 
или срећнијим.

Емоционални недостатак и материjални сувишак 

Емотивни недостатак и материјално богатство иду руку под руку. 
Чак и у богатим индустријализованим земљама већина људи није за-
иста срећна и плаши се сиромаштва. Богатство новца може расти, али 
се јаз између богатих и сиромашних још више проширио током по-
следњих неколико година.

На путу његовог повећања, власници новца такође теже да се 
смање у својој унутрашњој величини, уместо да постану мушкарци 
и жене у свом пуном достојанству. Што више новца имају као при-
ватници, извршни директори великих компанија, банкари или мена-
џери фондова и примене га у својој пракси, то постају похлепнији и 
бескрупулознији. Уосталом, краду чак и последњу кошуљу сирома-
шних. Они чак ходају преко лешева за још више новца. 

Дивно је с времена на време упознати људе који то препознају и 
изађу из таквих система.5

5  https://www.youtube.com/watch?v=5wL-eD0vKAI (последњи преглед 2. 5. 2021)
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Summary

The first love relation of every human being is with his mother. The quality 
of this relation influences all other close and intimate relationships in a persons 
life. Only when this unconscious patterns of the first bonding relation becomes 
free from trauma we can make free choices in our relational life.
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ОГЊЕН СТАНКОВИЋ1

ИНДИВИДУАЛНОСТ И АУТОРИТАРНОСТ 
- САВРЕМЕНИ ЧОВЕК МАСЕ

Резиме

Настојаћемо да дефинишемо и прикажемо негативне карактерне од-
лике - мане (пасивизираност, апсолутни конформизам, зависност, затво-
реност...) масовног човека који егзистира у савременом друштву. Обра-
зложићемо, пре свега, шта стигматизује савременог човека масе – како 
он функционише каo психо-социјална јединка у ауторитарној средини под 
снажним утицајем ригидног система – под социјалним налогом „непогре-
шивог ауторитета“. Јасно ћемо утврдити на који начин савремени човек 
масе постаје подложан утицају обмањујућег колективитета губећи своју 
здраву индивидуалност и интерсубјективност. Објаснићемо како аутори-
тет експлоатише и манипулише над својим потлаченим „обожаватељи-
ма“ и потврдити негативан, деструктивни друштвени утицај оваквог не-
толерантног односа (без дијалога).

Кључне речи: маса, масовни човек, ауторитет, колективитет, инди-
видуалност.

Уводна разматрања: појам масе2 и одлике масовног човека 
– ауторитарност без питања

 
Има неколико стотина хиљада припадника и које,

можда, ни само не зна да у њој, својом масом, чини
један солидно организован савез. И, што се већ само по

себи разуме, тај савез није унапред смишљен и
измишљен, него постоји сам по себи у целом племену,

без речи и договора, као нешто морално обавезно, и

1  Универзитет Сингидунум, Факултет за медије и комуникације, Београд, ognjen.
stankovic.20201601@fmk.edu.rs

2  Маса (lat. massa) – велики број, гомила, множина, мноштво, пук, руља. 
(Вујаклија, 1980)
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састоји се у узајамној подршци свих припадника тога
племена, увек, свуда и у свим могућим околностима. 3 

(Ф.М. Достојевски)

Маса je, укратко речено, масовнa, пространa, многобројнa дру-
штвенa групa са снажним интегративним фактором, она непрекид-
но инклинира рапидном, радикалном проширењу – „чопоративном“ 
присвајању нових чланова. Данас, као и у времену првонасталих дру-
штвених заједница - у социјетету давних предака, формирани су дру-
штвени слојеви повлашћених и потчињених. Фројд (Sigmund Freud) 
потврђује да је наше друштво одувек тежило стварању господара и 
архетипски стремило поклањању идолима; према њему је појава масе 
и њеног „вожда“ природна друштвена појава.

„Пример урођене и неискорењиве неједнакости људи који тим од-
носима даје вечиту вредност, јесте њихова тежња да се деле на две 
категорије: на лидере и следбенике. Ови последњи чине велику већи-
ну, њима је потребан ауторитет који би уместо њих доносио одлуке 
и коме се они у већини случајева безусловно подређују“ (Московиси, 
1997: 64).

Маса се углавном најбрже формира у тренуцима кризе, у великим 
социјалним опасностима, у друштвеној транзицији. С обзиром на то 
да маса располаже снажним уједињавачким потенцијалима, она се ра-
зликује од гомиле, јер гомила не поседује преносива интеграцијска 
осећања; у односу на масу, гомила не поседује никакву организова-
ност, нити свест о себи. Гистав Ле Бон (Gustav Le Bon) потврђује ве-
лику снагу гомиле, али и стихијску моћ масе. Он је сагласан с тим да 
гомила има енергичну, афективну, разаралачку, али и наивну, сенти-
менталну природу, какву поседује и маса: ,,Психологија гомила пока-
зује колико мало закони и институције утичу на њихову импулзивну 
природу, и колико су неспособне да имају било каквo мишљење осим 
оног које им је сугерисано. Правила изведена из чисто теоријског 
схватања правичности не би могла да их поведу. Можемо их завести 
само утисцима које изазовемо у њиховој души“ (Ле Бон, 1963: 5). 

Маса функционише у постојаном, једноличном, строго дефини-
саном ритму; војничком дисциплином стреми да сваку команду свог 

3  Фјодор Михајлович Достојевски, Зли дуси I, Издавачка радна организација 
„РАД“, Београд, 1981, 295.
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диктатора безпоговорно услиши! Чланови масе понашају се као у вој-
ничком строју - сви су утаначени као у маршу, њихови мимикрично 
– снисходљиви покрети су идентични, они синхронизовано дејствују 
као једно; дакле они делују у сенци (под утицајем) једног варљивог 
осећаја „надмоћне вере“ који неисцрпно, ланчано циркулише између 
чланова: 

„Кад на свим лицима види слику своје жеље, кад из свих уста 
чује, доказ онога у шта је сам сигуран, свако се, без могућности да 
се одупре, осећа понесен општим убеђењем. Стопљени у целину за-
носом своје игре, грозницом свог узбуђења, сви они чине само једно 
тело и једну душу“ (Мос, 1973: 126).

С обзиром на то да је за припаднике масе изражавање свог (аутен-
тичног) мишљења издајнички, бласфемични подгвиг – они се побо-
жно, свим својим бићем повинују једнoj идеји, једном колективном 
(о)сећању, једној жељи – циљу предводника масе! Задатак масе је 
увек опструктивно – разаралачке природе, јер она следи деструктивне 
идеје и поштује одређене погубне моралне законе, који су „наметнути 
споља“, од стране ауторитета, вође који их садистички усмерава да 
бесловесно, помахнитало деструирају све оно што је створила и што 
уопште може да осмисли једна елита4! 

Елиас Канети (Elias Caneti) истиче да масу одликују четири 
основне црте: 1) маса увек жели да расте – експанзија масе је нео-
граничена; 2) унутар масе влада апсолутна једнакост – она потискује 
оригиналност, инвентивност, муњевито се сукобљава сваком одсту-
пању из ригидних шаблонизованих оквира, маса (п)одржава једноу-
мље; 3) маса воли збијеност – сваком појединцу (из) масе доступан је 
варљиви осећај егалитарности (равноправности), на тај начин, маса 
својом ентропијом пружа обмањујући, екстатични осећај моћи, супе-
риорности свим својим члановима; 4) она тражи усмерење – ergo, она 
захтева свог лидера (вођу) који силовито, ауторитарно управља њоме. 

Лидер, хотећи да оствари сопствене интересе настоји да импле-
ментира свој идеолошки циљ који постиже манипулативним упра-
вљањем светином – он репресивно намеће своја правила тежећи да 
злоупотреби масу која му само служи као пуко средство за реализа-
цију и рационализацију његових намера. Његова манипулација засно-

4  Елита (лат. eligere, фр. elite) подразумева оно што је најбоље, најодабраније, у 
социолошком смислу (Вујаклија, 1980). 
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вана је на безусловној покорности, слепој послушности субордини-
раних припадника масе! Зрела реактивност, продуктивна интер-су-
бјективност, коначно, аутономна индивидуалност увек подразумева 
одговорност и отвореност која происходи из питања и преиспитива-
ња: „да ли чиним оно што је добро и за мене и за мој колектив?“ 
Међутим, када говоримо о токсичној социјалној средини онда ауто-
ритарна личност своју друштвено-моралну позицију гради искључи-
во на разаралачким, насилним садо-мазохистичким побудама, уместо 
да своју социјалну супермацију гради на основу ауторства (креације 
нечега)! Закључујемо да се жеље „Вође“ поклонички прихватају, ње-
гови планови идолатријски услишавају: припадници масе догматски 
реципирају и прихватају октроисане идеолошке доктрине; уверења 
„Вође“ постају и лична уверења која се бране непоколебљиво, на 
фанатичан начин! Када се човек утопи у масу он престаје да живи 
животом субјекта, јер сваку заповест, придику вође усваја безостатно 
– ауторитет постаје његов alter ego. Захваљујући вредносним пропо-
зицијама које га усмеравају ка ирационалном обожавању ауторитета, 
његова потлачена животна активност (п)остаје непотпуна, аутомати-
зована (неспонтана), некреативна, етику коју он поштује и следи јесте 
ауторитарна а не ауторитативна!

Маса, којом вешто, истовремено, аутократски управља ауторитет, 
дезавуише бунтовне појединце; фракцијске револуционарне аспира-
ције чланова масе своде се на минимум, урушава се интегритет и диг-
нитет личности - вредност индивидуе се ниподаштава, медиокритет 
постаје парадигматична вредност. У маси се гаси и парализује лична 
с(а)вест која постаје потпуно колективна, десубјективизована - влада 
само једно масовно, организовано мишљење. Како сјајно примећује 
Жак Елил (Jacques Ellul)5: 

„Пошто би нека неорганска маса била неефикасна, колектив мора 
бити оптимално организован, са свим оним што то подразумева, када 
је реч о јединству, дисциплини и тактичкој флексибилности.“ 

5  Видите детаљније на: https://anarhisticka-biblioteka.net/library/jacques-ellul-tehnika. 
Посећено: 24. 7. 2019.
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Инертност, бесциљност човека масе 
– конформистичко уклапање у шаблонизоване оквире

 
Друга мудрост и самоодбрана састоји се у томе да

човек колико је могуће ређе реагује и да избегава
положаје и односе, где би био осуђен да као извешава

своју слободу, своју иницијативу и да постане сами
реагенс.6 

(Фридрих Ниче) 

Масовни човек формира своје ставове, навике, обичаје, укусе и 
жеље – моралне и естетске судове усклађујући их са постулатима 
средине – усрдно их адаптирајући с основним етичким и естетичким 
вредностима система. Он је уверен да зацело бива признатији, при-
хваћенији, уваженији у друштву, уколико су његове личне особине 
усклађеније са оним особинама које захтева напоменути вредносни 
систем! Дакле, његове потребе формирају се изван његовог утицаја – 
у одсуству његове контроле и моћи. Стога он не разликује природне 
од артифицијелних, наметнутих потреба, он престаје да буде у могућ-
ности да аутономно и исправно одлучује шта је релеватно, суштински 
важно за њега. 

„Питање које су истинске, а које лажне, наметнуте потребе морају 
решити сами индивидууми. Но, само у коначној анализи, тј. кад су и 
ако су они слободни да дају свој властити одговор. Све док су људи 
спречени да буду аутономни, док им се намећу ставови и док су објект 
манипулисања (све до самих инстинката), њихов одговор на то пита-
ње не може бити прихваћен као њихов властити“ (Маркузе, 1968: 25).

У овако злоћудном друштвеном систему у коме егзистира савре-
мени човек масе, увек се сувишно преображава у преко потребно, 
елементарно намеће као луксузно - доминантне материјалне (егзи-
стенцијалне) потребе потискују духовне (узвишеније потребе). Човек 
масе је, у ствари, еуфоричан у унесрећивању: његова весела екстаза 
огледа се у заглупљивању, деструирању, поружњивању, трансформи-
рању: свега културног у некултивисано, светог у профано, квалитет-
ног у квантитативно, разноврсног, богатог (плуралистичног) у једно-
димензионално и просто, метафизичког у физичко. Како добро при-
мећује Маркузе (Herbert Marcuse): 

6  Фридрих Ниче, Ecce Homo, Београд, Партенон, 2016, 51
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,,Лажне потребе су оне које су индивидууму наметнули посебни 
друштвени интереси ради његовог ограничавања: потребе које пер-
петуирају мукотрпан рад, агресију, мизерију и неправду. Задовољење 
таквих потреба може у највећој мери угодити човеку. Но, оваква сре-
ћа није околност коју треба подржавати и штитити јер она служи томе 
да се блокира развој његове способности да распозна заразу целине, 
те га омета и у индивидуалном, духовном опоравку“ (Маркузе, 1968: 
24). 

У маси и под утицајем масе нестају креативне, биофилне, под-
стицајне, продуктивне акције које замењују афективне, анималне, 
агресивно-деструктивне реакције; маса уништава машту, спутава 
уметничке дарове и жустро маргинализује стваралачке нагоне. Дакле, 
човек у маси (п)остаје тромо биће реакције а не стваралачко (ак-
тивно) биће акције, човек слободан од а не слободан за. Он се не 
усуђује да се самостално образује, својевољно профилише, адекватно 
и објективно информише. Једине поуздане и квалитетне информације 
јесу за њега оне наметнуте и одобрене спољашњим императивом (ау-
торитетом - системом) – исправно учење је за њега само оно које је 
системски прокламовано! Сваку своју (по)мисао сматра генијалном, 
аутентичном, непоновљивом, те је ослобађа било какве унутрашње 
сумње – аутоцензуре; тврдо је убеђен да је сваки његов циљ, идеја, 
сугестија, ма свака реч, у ствари, творевина његовог фантастичног, 
креативног духа – савршено дело непогрешивог система који он до-
живљава као нешто најблискије, најфамилијарније: 

„Ова служба стилу је, у својој основи, служба сигурности. Од-
рекнут од сопствене воље, стилизован по обрасцу колективне воље, 
паланчанин је склоњен у сигурност општега. Он има утисак проду-
женог детињства, или утисак продуженог живота под окриљем поро-
дице. Инфантилизам је корелативан паланачком духу!“ (Константи-
новић, 1991: 10).

Дакле, степен здравог разумевања и ниво логичког закључивања 
човека масе је минимизиран; „гутајући своју ренитенцију“ (Хоркхај-
мер, 1989: 159) он постаје биће предрасуда чији су животни хори-
зонти ограничени. Међутим, за њега је најфаталније то што у својој 
уображености, уобразиљи не препознаје да је „сјајни“ смисао коме 
тежи, све оно у шта верује и што мисли да добро познаје, хипноидна 
сугестија – ласкаво и лукаво веровање које рутински усваја из па-
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ланачког, рђавог система који се љутито противи свакој профили-
саности, индивидуалисаности, слободоумности. Шопенхауер (Artur 
Schopenhauer) у књизи Свет као воља и представа с правом назива 
припаднике масе инфантилцима: 

„На тај начин они остају у стању трајне непунолентности, које се 
ослобађа једва један међу стотинама. Наравно, они њу не признају, 
јер чак и пред собом казују судове само форме ради, а притом увек 
кришом бацају поглед на мишљење других, које остаје њихова тајна 
оријентациона тачка. Док би се свако од њих стидео да се шета у ту-
ђем, позајмљеном капуту, шеширу или огртачу, нико од њих нема дру-
гих сем позајмљених мишљења, која жудно гутају чим их се дочепају, 
а затим се њима шепуре, показујући их као своја.“

Човек масе је неаутономан јер (не)свесно одбацује „лично ја“ и 
услед страха од неприхваћености, немоћи, несигурности, бежи од 
слободе7, хотимице се стапаjући са средином; с обзиром да живи са 
суженом свешћу он је у сталном менталном теснацу, те временом 
постаје неагилан, немоћан да одоли моралном притиску своје штетне, 
ограничавајуће средине! На овај начин, губећи свој интелектуални и 
морални интегритет, он се безусловно потчињава и предаје колекти-
ву, и своје бивствујуће скровиште, најдражу стимулацију - животни 
елан проналази у тоталној, сладуњавој конформности с другима, он 
није човек за себе, већ човек за систем: 

„Појединцу недостаје слобода до оног ступња до кога он, слико-
вито говорећи још није потпуно прекинуо пупчану врпцу која га везу-
је за спољашњи свет; али те везе му пружају безбедност и осећање да 
припада нечему и да је негде укорењен“ (Фром, 2016: 24). 

С обзиром да човек масе не уме и не жели да добровољно, сло-
бодоумно одлучује, његова целисходна „егзистенцијална слика“ иш-
чезава, она бледи услед његове токсичне симбиозе с осталим сродни-
цима (из) масе који се противе свакој оригиналности, спонтаности, 
луцидности; њихова максима подразумева да је све тривијално, кли-
ширано, општеприхваћено пожељно, маса је мајстор нивелације! 

7  Човек масе – овисник система услед слабe перцепције претерано стрепи да 
не буде ментално дезинтегрисан – у дуготрајном страху од самоће и усамљености 
он (п)остаjе неспособан да се суочи са собом и реалношћу. Ерих Фром у књизи 
Бекство од слободе одлично појашњава овај вид отуђења, потлачености појединца 
у савременом друштву.
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Масовни човек је склон акедији8: духовно је тром јер поседује 
тврдокорне, непроменљиве ставове; истовремено, индиферентан је за 
морални напредак, лењ за делотворно друштвено деловање – немо-
тивисан да би деловао праведно, сврсисходно, у складу с врлином. 
Дакле, масовни човек не може да оствари здраве, целовите, љубавне 
споне са собом и са светом, јер прихвата само људе који су истобојни 
с њим, он гаји одиозитет према сваком ко не мисли као он, увек је 
нетолерантан и милитантан према другом другачијем.

Ergо, социјалне јединке које сачињавају масу функционишу на 
непродуктиван, инертан, летаргичан начин, јер у њиховом међуљуд-
ском односу нема искрених осећања: симпатије, емпатије, антипа-
тије! Једино конзистентно „осећање“ међу њима јесте обмањујућа 
страст која их рефлексивно и махинално води ка даљем псеудо ком-
фору, лажном самопоуздању – илузорном осећају моћи, сигурности, 
растерећења, слободе! 

„Најважнији процес који се одвија у маси јесте растерећење. Пре 
тога, маса у ствари не постоји, ствара је тек растерећење. То је трену-
так у којем се сви који припадају маси одричу својих различитости и 
осећају једнакима“ (Канети, 1984: 11). 

Човек у маси је емоционално и ментално мртав, јер, грубо речено, 
постаје аутомат и роб система који презире сваки топлији, племени-
тији међуљудски однос, стога он не остварује солидаран, здрав однос 
с својим суграђанима, те и његова истинска љубав према држави по-
стаје извитоперена! Када је индивидуа део масе она нужно (п)оста-
је емотивно деформисана и интелектуално парализована, „процеси 
осећања и мишљења атрофирали су јој као некоришћени мишићи“ 
(Фром, 2016: 117). 

Човек масе је неуротична9 личност, претежно конзервативна, ек-
стремно традиционална, готово увек са израженим цртама садо-мазо-

8  Акедија (грч. аkedeia) подразумева затупелост, летаргичност – равнодушност 
према неком добру, животу уопште.

9  Када говоримо о савременом човеку масе, код њега примећујемо и још један 
облик отуђења који се базира на његовој немоћи да оствари сопствено ,,јединство 
личности›› које подразумева спонтани психички узраст и здраву потврду 
идентитета. Како Карен Хорнај (Karin Horney) потврђује, овакву неротичну личност 
омета персонална (иманентна) самоидеализација која се противи његовој плодној 
самоспознаји – самоидеализована личност фалсификује стварност и одбацује 
реално ја и тако, губи продуктивну, конструктивну, психичку енергију за (само)
спознају коју троши на ирационално актуелизирање „идеализованог ја.“ 



Индивидуалност и ауторитативност - савремени човек масе 335

хизма. Константно, одбрамбени механизам га наводи да свако одсту-
пање од устаљеног модела просечног понашања – обрасца „нормал-
ног“ мишљења сматра ненормалним, неморалним, девијантним и на 
крају крајева, патогеним. Његов живот је, како је то одлично објаснио 
Кјеркегор у књизи Бревијар, препун егзистенцијалне апатије, јер 
се он задовољава само тренутним плаховитим одушевљењем, а не 
конкретним, јединственим, самосмишљеним животним циљем (неу-
страшивим полетом) – самостојном животном страшћу. За њега је 
издвојеност, неодобреност од система, извор потенцијалне немоћи, 
несигурности, ризика, стога он свој унутрашњи спокој, личну безбед-
ност, читав животни смисао тражи у систему! На овај начин, стапају-
ћи се у гомилу ради „крочења“ у зону комфора, он бежи од (осећаја) 
одговорности (одговора и одговарања за своје поступке), тежећи при 
томе да сваког бунтовног појединца који опонира систему ,,спречи и 
угуши – црно нивелише“ (Кјеркегор, 2001: 55). 

Живот човека масе своди се на прилагођавање, идентификацију 
и поистовећивање с истомишљеником, другим чланом масе – човек 
масе постоји само у опоношању, инертном, једноличном понављаву 
„научених“ радњи. Због тога, оправдано, Рисман (David Riesman) у 
делу Усамљена гомила, човека масе јасно дефинише као екстремног 
конформисту који интензивно брине само о томе како ће да форми-
ра друштвени карактер какав му се намеће. Највећа ноћна мора ма-
совног човека је да постане ексцентрик који је друштвено аномичан, 
стога се он нарочито плаши свега новог и неиспитаног, системски не-
одобреног; он једноставно не може без система, јер када се препусти 
себи, осећа се клонуло и беспомоћно! 

„Међу људима зависним од усмерености другима неки могу да 
буду неспособни да чак и за тренутак искључе свој радар: њихова 
претерана конформност чини их карикутарама обрасца прилагођава-
ња – обрасца који им измиче, јер се сувише труде да га ухвате“ (Ри-
сман, 2006: 266). 

Аристотел овакво необуздано „стремљење провизорним лагод-
ностима“ (задовољавање површним сензацијама) еквивализује са ка-
рактерном слабошћу – он истиче да је то несувисло и нерационално 
деловање: „Човек који не господари собом свесно рђаво ради вођен 
својим нагоном, док се човек који влада собом под утицајем разума не 
подаје страстима јер зна да су рђаве“ (ЕН, 1145б6).
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Закључујемо да је масовни човек егзистенцијално притешњен, 
јер је константно опседнут свакојаким ирационалним, патолошким 
страховима – с онтолошког аспекта, његово постојање је угрожено, 
јер је индивидуалну свест протраћио у непрестаној индивидуалној и 
колективној параноји: он је у кобном грчу јер је застрашен и страхом 
од губитка свог идентитета и страхом од распадања постојеће масе 
коју сматра најбезбеднијем склоништем. Он реагује панично када се 
нађе пред нечим/неким њему непознатим и другачијим, он не подно-
си ризик проузрокован осећајем усамљености – изолованости! Дакле, 
осећање кривице код масовног човека је екстремно, стога он своје 
бивствујуће уточиште, свој ентитет тражи искључиво у колективу 
(маси) где се умирује његов страх, али и амортизује његова побуна! 
Он је препуштен на милост и немилост свом господару, условљен је 
као дете наградом и казном. У непрестаној је емоционалној напето-
сти која сужава његове могућности рационалног одлучивања; он не 
сме слободно да мисли, резонује у само строго утврђеном низу асо-
цијација, те му временом и измиче избављујуће (са)знање о правој 
вредности слободе, уопште, о вредности разума и предузимљивости 
ума. Дакле, на дуже временске стазе, он губи вољу и способност да 
критички резонује, његове (раз)умне активности постају механизова-
не, троме, неконтемплативне, он почиње да неселективно гомила ин-
формације без „дубљег“, плодоноснијег промишљања; ирационални 
живот човека масе подсећа на рефлексивни, импулсивни живот овце 
у стаду! 

 
Комуникација10 – толеранција, размена као модус исправног 

функционисања у друштвеном систему 

Без размене нема односа, без једнакости нема размене, 
без заједничке мере нема једнакости.  

(Аристотел)

Глорификација одређене личности зависи искључиво од оног ко 
јој пружа комплименте – других лица који је одржавају на пиједеста-
лу и подижу њен рејтинг. Аристотел опомиње да слава није телос11 

10  Комуникација (лат. communication) инклудира везу, опхођење, додир, 
саобраћање... (Вујаклија, 1980)

11  Телос (грч. Τέλος) означава сврху живота, крајњи циљ људског деловања.
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живота, јер служи само као средство за даљи циљ. Он тврди да славa 
нема превелику вредност по себи, јер она само помаже људима да се 
увере у сопствене врлине, тј. служи им за самопотврду њиховог иден-
титета и акламацију њихових квалитета.

„За доброг човека је његово сопствено егзистирање пожељно због 
свести да је он сам добар, а таква свест је сама по себи пријатна. Мора 
се, дакле, имати и свест о постојању свог пријатеља, а то се може по-
стићи дружењем, то јест изменом речи и мисли“ (ЕН, 1170б10).

Према томе, да би човек (п)остао свестан својих (моралних) ква-
литета – позитивних (карактерних) особина, неохподно је да се само-
афирмише општењем, сарадњом, комуникацијом с другим (добрим) 
људима. Аристотел назначава да је благонаклоност грађана елемен-
тарна ради успостављања здравог међуљудског односа у држави. Он 
наглашава да савестан грађанин мора да буде пријатељски настројен 
према суграђанима – беневолентан став код грађана мора да се засни-
ва, поред осталог, на афинитетима ка задовољавању узајамних инте-
лектуалних, емотивних потреба.

Размена узајамних (духовних) потреба је немогућа без дијало-
га12! До разговора не долази ако обе стране немају узајамних потреба 
или ако једној страни не треба оно што нуди друга, до размене (речи) 
долази ако једна страна жели оно што друга има. 

Ђуро Шушњић то изванредно илуструје и еклатантно потврђује у 
књизи Дијалог и толеранција: 

„У разговору као жестокој борби мишљења, увек провејава дух 
узајамности и сарадње, који повезује и обавезује. Разговор је узајамно 
осветљавање и проветравање душа које су се једна другој отвориле 
и откриле. Онај ко води неискрен разговор, вара другога, али и себе, 
јер себе лишава могуће свести о себи. Онај ко избегава или одбија 
разговор, уједно пропушта прилику да себе отвори и открије другом 
и другога себи: он обојицу лишава могућег живота у заједници“ (Шу-
шњић, 1994: 142).

Дијалог подразумева прихватање других ставова и уважавање 
другачијег мишљења од сопственог, дакле синтезом различитих гле-
дишта задовољавају се духовни апетити (са)говорника. 

12  Дијалог (грч. Διάλογος) подразумева (раз)говор у двоје; у античкој филозофији 
ова реч односила на литерарну уметничку форму коју су створили софисти 
(Вујаклија, 1980).
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Закључујемо, само жива реч – дијалог, доприноси духовном обо-
гаћењу, моралном освежењу, грађанском освешћењу! Дакле, врли (са)
говорници (учесници у дијалогу) јесу искључиво они (са)беседници 
који су парламентарни, галантни, увек спремни за нова (са)знања. А 
најплодоноснији разговор јесте искрен (раз)говор који почива на то-
леранцији међу (са)говорницима.

„Тупи и глупи људи никад не воде разговор, него говоре један 
мимо другога или један против другога. Један хвата за врат другога не 
сачекавши да се између њих деси реч. Уман се разликује од безумног 
по томе што је први увек спреман да саслуша другога, док овај други 
увек слуша без обзира на разлоге другога“ (Шушњић, 1994: 171).

С обзиром да смо утврдили да норме које уважава савремени чо-
век масе јесу ауторитарне а не ауторитативне, он (п)остаје све мање 
спреман на споразум, толеранцију, отвореност за другачије мишље-
ње и погледе, компромис, дијалог! Његова суманута посвећеност и 
страствена покорност ауторитету, у ствари, преданост манипулатив-
ном систему, наводи га искључиво на прихватање оног што је хије-
рархијски наметнуто, на вертикалну комуникацију у којој је он само 
једна карика која мора да беспоговорно испуни своју улогу неупитног 
послушања речи строгог „Вође“. Постварени појединац се претвара 
у „статистички елемент“ јер се, de facto, евидентира као успешна 
или пропала јединица, искључиво у зависности како и колико следи 
узорак и функцију – „рационалитет“ постојећег система! 

 
Овакав начин неделотворног, деструктивног, друштвеног делова-

ња савременог човека масе, негативно критикује и Кјеркегор (Søren 
Aabye Kierkegaard) који одобрава и одлично појашњава да „човекова 
срећа лежи у самом човеку“. У делу Или-или, Кјеркегор расправља о 
марљивости – указује на нужност ове врлине ради моралног начина 
живота. Он тврди да појединац „бира себе као комплексно али кон-
кретно биће“, и тиме наглашава да индивидуа мора одлучно, самопо-
уздано и храбро да одабере себе у било којој констелацији – дакле, да 
у свим условима, ситуацијама остане великодушан, да „хоће само јед-
но“ а то је добро (срећу) за себе и за заједницу, а не „добро за Вођу“:

„Онај ко ту живи етички знаће такође да своје место бира правил-
но; међутим, ако примети да је погрешно поступио или да се поја-
вљују тешкоће које не може савладати, онда неће изгубити храброст, 
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јер се неће одрећи суверенетитета над самим собом. Одмах ће виде-
ти постављени задатак и зато ће у истом тренутку постати активан“ 
(Кјеркегор, 1989: 609).

Савремени човек масе нема снаге, храбрости да задржи себе, да 
одбрани и унапреди своју моралну вредност, да пронађе „унутарњу 
тачку ослонца“ - самостално крене напред. При недостатку амбиција 
и у одсуству правог животног елана, он се увек креће „линијом мањег 
отпора“! Услед карактерне нечврстине, са врло мало или без морал-
них обзира, интелектуално, емотивно девастиран, својим негативним 
конформизмом без унутарње решености за било какав већи и озбиљ-
нији морални подгив наставља да друштвено дела под велом оштрог 
неприхватања и примитивног одбацивања људи који „нису као он“.

Закључак

Ово ми душу сву напаја: 
За онога су живот и слобода 

Ко свакога дана њих осваја. 
(Гете, „Фауст“)

Савремени човек масе се свим силама труди да буде морално 
примерен систему, јер је системски утврђено за њега култно, стога 
су сви његови афинитети асимилирани са аспирацијама лицемерног 
система; а његов животни смисао је да страствено хероизира, неу-
страшиво идеализује просечно – његова „срећна свест“ га наводи 
да подилази најмрачнијим интересима „прагматичног“ система. Он 
је оријентисан само ка некритичком присвајању лажних уверења, 
суманутих ставова, кривотворних (пр)оцена октроисаних од стране 
ауторитета; апсолутно је завистан од системских идола, тирана, који 
му не допуштају да самосвојно формира сопствене животне идеале. 
Он је херметизован у интелектуалном смислу, јер препотентно верује 
да је његов систем савршен, те (п)остаје духовно хендикепиран, за-
творен за еклатантно стицање нових (са)знања! Његова перцепсија је 
искривљена, док еластични (гипки), стваралачки дух за њега постаје 
нешто недостижно – чиста фикција и пука апстракција. У увреженом, 
конзервативном, крутом системском начину мишљења чак и инстинк-
ти човека (масе) бивају устројени, дакле, свака његова следећа реак-
ција, надолазећа мисао, ма сваки помицај ума унапред је осмишљен. 
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„Они обликују синдром чије су најбитније одлике слабљење или 
парализа оригиналности и спонтаности особе; слабљење сопства и 
његова замена псеудосопством код којег је осећање ‘Ја јесам’ зату-
пљено и замењено доживљајем себе као збира очекивања свих дру-
гих, замена аутономије хетеремонијом“ (Фром, 2017: 112). 

У неутаживом страху од неодобравања, неприхваћености, екско-
муникације, он се пасивно (по)клања моћи, слави, и утицају аутори-
тета, и на тај начин, апсолутно зависећи од његове воље, конформи-
стички приања његовим законима и нормама понашања. Он не дожи-
вљава себе као покретајућу карику, јер су му виталне, револуционар-
не снаге „успаване“. Он не спознаје и не препознаје прави свој телос, 
јер у погледу своје (специфичне људске) природе не остварује раст и 
развој, већ етаблира константну депривацију урођених способности 
(талената).

Дугорочно, својим индолентним психо-социјалним функциони-
сањем постаје неспособан за делотворно политичко (са)деловање – 
не успева да дела у циљу стварања утилитарног амбијента у државној 
заједници, јер су, као што смо установили, сви његови психо-физички 
потенцијали трајно фиксирани, стриктно усмерени ка, готово, рели-
гиозној служби – верној пожртвованости малициозном систему. 

Масовни човек не може да оствари здраве, целовите, љубавне 
споне са собом и са светом, јер прихвата само људе који су истобојни 
с њим, он гаји одиозитет према сваком ко не мисли као он, увек је 
нетолерантан и милитантан према другом другачијем, неспособан је 
за дубља, искренија осећања, склон је предрасудама и никада не при-
хвата окрепљујући, отворени дијалог! Као неемпатична, неодговорна, 
аутистична јединка он нема жељу за плодоносном, алтруистичном, 
солидарном активношћу јер не осећа пријатељску, беневолентну на-
клоност према суграђанима. Овакву личност руководе и покрећу ира-
ционалне страсти (нарцизам, садо-мазохизам, разни облици похлепе 
и деструктивности)... 
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OGNJEN STANKOVIĆ13

INDIVIDUALITY AND AUTHORITARIANISM 
- MODERN MAN OF THE MASS

Summary

We will seek to define and demonstrate negative personality traits – flaws 
(passivity, absolute conformity, dependence, closedness...) of a mass man who 
exists in the contemporary society. We wll explain, first of all, what is it that 
stigmatizes the contemporary mass man - the way he functions as a psycho-so-
cial unit in an authoritarian environment under the significant influence of a 
rigid sistem- under the social order of „infalliable authority“. We will clearly 
determine how the contemporary mass man becomes subject to the influence of 
deceptive collectivity, losing his healthy individuality and intersubjectivity. We 
will explain how the authority exploits and manipulates its opressed „fans“ and 
confirm the negative, destructive social impact of such an intolerant relationship 
(without a dialogue). 

Keywords: mass, mass man, authority, collectivity, individuality.

13  University Singidunum, Faculty of Media and Communications, Belgrade, ognjen.
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DRAGANA ĆORIĆ1

LAST MAN ARGUMENT - PRIČA 
O POSLEDNJEM ČOVEKU NA SVETU2

Rezime

Misaoni eksperimenti nisu strani filozofiji, logici ali ni pravu, posebno u si-
tuacijama kada treba promeniti osnovu neke javne politike. Začetke misaonih ek-
sperimenata nalazimo još u antici. Misaoni eksperimenti su predstavljali osnovu 
za utvrđivanje nekih naučnih istina, dok oni koji se postavljaju u drugoj polovini 
20. veka ispituju više vrednosti, uverenja i postupanja nego oni prethodni. Još 
od Fulerovih oprezno smišljenih „priča“ o istraživačima pećine i potkazivaču 
bliske osobe iz osvete, koje su delom bile istinite a delom moguća nadogradnja 
za budućnost, su započete ne samo etičke rasprave već i konkretna pravna raz-
mišljanja: šta ako se desi to... kako bi se ljudi ili pojedinci ponašali?

Jedan od najpoznatijih ekološko-etičkih misaonih eksperimenata je tzv. Last 
Man Argument - ili argumenti poslednjeg čoveka na svetu (opravdanje za njego-
vo ponašanje). Iako ga je formalno uobličio jedan od poznatih ekoloških aktivi-
sta i mislilaca Ričard Rutli (Silvan) 70-ih godina 20. veka, sam eksperiment je 
postavljen mnogo ranije u dva romana: naučno fantastičnim romanima Ričarda 
Metisona iz 1958. godine i istoimenom delu Meri Šeli, u 19. veku. U ovom radu 
bavimo se Rutlijevim misaonim eksperimentom, i raspravama o istom koje traju 
i danas a smatramo ih značajnima zbog mogućeg uticaja na stvaranje novih jav-
nih politika u oblasti ekologije te uspostavljanja jednog drugačijeg vrednosnog 
ekološkog seta. Ovaj misaoni eksperiment je značajan i zbog istraživanja uticaja 
ponašanja pojedinca na zajednicu, odnosno uticaja individualnog na kolektivno.

Ključne reči: Last Man Argument, Ričard Rutli(Silvan), ekologija, etika, 
vrednosti.

1  Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, d.coric@pf.uns.ac.rs
2  Članak predstavlja rezultat angažmana na projektu „Biomedicina, zaštita životne 

sredine i pravo“ broj 179079 koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog 
razvoja Republike Srbije.
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Uvodne napomene

Kao opštija i relativno trajna orijentacija, vrednost označava najopšti-
je verovanje o tome šta je dobro, ispravno i poželjno (Schroeder, 2016). 
Njihovo postojanje utiče na stvaranje određenih stavova, ponašanja i stra-
tegija pojedinca i zajednica. Često se vrednosti pojedinaca i zajednice 
poklapaju u pogledu načina shvatanja tih vrednosti, njihove realizacije i 
prihvaćeni su kao identitetski obrasci. Vrednosti tada nalazimo uobličene 
u (državnim) zakonima ili običajima koji zbog svoje dugotrajnosti su pod-
stakli svest kod većine članova zajednice o obaveznosti poštovanja pravila 
sadržanih u običajima.

Klajd Klakhon naglašava eksplicitni i implicitni karakter vrednosti 
svojstvenih pojedincu ili grupi: „Vrednosti nisu u željama, već radije u 
poželjnosti - to jest, u onome što želimo, već i što osećamo da je ispravno 
i prikladno da se želi za sebe i druge. Vrednosti su zapravo apstraktni stan-
dardi koji prevazilaze impulse trenutka i prolazne situacije“ (Kluckhohn, 
1951: 388-433).

Svaka vrednost ima sadržaj i intenzitet. Sadržaj vrednosti pokazuje 
šta ljudi smatraju dobrim i važnim, a intenzitet koliko to smatraju dobrim 
i važnim. Vrednosti pojedinaca koje su poređane po važnosti predstavljaju 
individualni sistem vednosti, koji pokazuje ne samo koje su vrednosti važ-
ne, već i predispozicije pojedinca da se ponaša na određeni način.

Vrednosti se formiraju tokom socijalnog učenja pod uticajem različi-
tih agenasa socijalizacije namerno ili spontano, doprinose da se određene 
vrednosti prihvate i usvoje. One nastaju veoma rano, a najveći uticaj na 
razvoj vrednosti ima porodica, a zatim i neposredno okruženje: šira po-
rodica, drugovi, škola, crkva i razne društvene institucije. Čovek je biće 
koje vrednuje, koje određuje kvalitet i to lini jednako svesno i nesvesno, 
stalnim kategorisanjem i procenjivanjem šta je dobro a šta nije za njega.

Tema koju obrađujemo u ovom članku neposredno proističe iz razli-
čitog shvatanja istih vrednosti kod pojedinca i zajednice, i u zavisnosti od 
rezultata tog procenjivanja, stvara posebnu vrstu rizika, koja postaje domi-
nantna u 21. veku, a to su ekološki rizici. Ekološki rizici nisu nastali sami 
od sebe; nastali su zbog poremećenog balansa između prirode i ljudi,a sve 
u cilju zadovoljavanja narastajućih potreba čovečanstva, i to najmanje za 
hranom. Te potrebe su potrebe za elektronikom, novim vozilima, potre-
be za bržim i efikasnijim i jeftinijim korišćenjem resursa koje nikako ne 
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podrazumeva obnavljanje istih. Čovek je svoju slobodu da stvara i kreira 
nove sadržaje, usmerio ka olakšanju sopstvenog životaali je istovremeno 
ugrozio život sopstvene prirodne sredine. Bruntlandov izveštaj iz 1987. 
godine govori o tome da se ljudski uticaj na životnu sredinu mora oceniti 
u skladu sa kriterijumom održivosti. Ovde je i prvi put definisan održiv 
razvoj, kao proces koji izlazi u susret potrebama sadašnjih generacija bez 
ugrožavanja sposobnosti budućih generacija da brinu o svojim potrebama 
(Gowdy, 2009: 119). Održiv razvoj, koji je trebao biti mera balansa izme-
đu potreba čoveka za sopstvenim blagostanjem i potrebe prirode za njenim 
sopstvenim samoočuvanjem je prerastao u – neodrživ razvoj. 

Erih From govori o Velikom Obećanju o Neograničenom napretku 
(Fromm, 1980: 53-60) - „obećanju o ovladavanju prirodom, o materijal-
nom obilju, o velikoj sreći za većinu ljudi i o nesmetanoj ličnoj slobo-
di“. Veliko Obećanje je u osnovi imalo proslavu ljudskog oslobođanja ali 
istovremeno i objavu pokoravanja prirode - jedno ropstvo je zamenjeno 
drugim. Neograničeni napredak se bazirao na neograničenom korišćenju 
prirode i njenih delova kao delova nove civilizacije i novog poretka. Ne-
ograničenost napretka u svakom smislu je ipak dostigla svoj maksimum 
jer, kako From dalje tvrdi, došlo je do otrežnjenja ljudi da bogatstvo ostaje 
privilegija bogatih nacija te da siromašne nacije tu ne mogu ništa da urade 
povodom toga; da je tehnološki napredak iznedrio brojne ekološke opa-
snosti, štete i incidente koji ne mogu biti kompatibilni sa koristima koje 
su proizvela korišćenja prirodnih resursa do njihove totalne devastacije 
(Fromm, 56). Kako je došlo do toga?

„Nijedan učitelj nije učio da postojanje želje tvori etičku normu“ 
(Fromm, 58), jer su na prvo mesto stavljali lično zadovoljstvo, a ne sve-
ukupno društveno blagostanje (gde vidimo sledeći sukob individualnog i 
kolektivnog). Interes pojedinca i postizanje njegovog zadovoljstva je do-
veo do vrste ludila, jer želja za imanjem i posedovanjem stvari, pa na kraju 
i ljudi (u psihičkom, ali i u fizičkom smislu) je dovodila do stalnih sukoba i 
ratova. Industrijsko društvo je probalo da promeni tu paradigmu, govoreći 
da treba razmišljati o tome šta je dobro za ceo sistem, a ne samo za poje-
dinca. Međutim, i u industrijskom dobu su opet najbogatiji - isplivali, sa 
netipičnom i beskrajnom „mržnjom prema svemu što potiče iz prirode, a 
nije putem mašina prerađeno (jer je tada automatski skuplje i time se pove-
ćava profit). Čovek se zapravo toliko promenio, u svojoj suštini, da je po-
čeo da menja okolinu oko sebe, smatrajući da je menja na bolje, međutim, 
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čini fatalnu grešku - „mi, ljudi, smo ućutali prirodu kao nezavisnu silu“ 
(Mekiben, 2007: 9)3, podređujući njeno postojanje sopstvenom postojanju.

Koncept koji može dovesti do balansa između ostvarivanja individu-
alnih vrednosti i vrednosti zajednice je intristička vrednost (svakog bića, 
predmeta, odnosa, itd). Intristička vrednost je osnovna mera vrednosti u 
ekološkoj etici (i sve češće se prihvata i u drugim sferama društvenog ži-
vota) (Afeissa, 2009: 529). Sve što postoji, vrednost je samo po sebi, samo 
zato što nešto već postoji, egzistira, ono već ima svoju vrednost. Dakle, 
intristička vrednost ne procenjuje i ne rangira nečiju vrednost odnosno 
važnost ili količinu dobra prema tome koliko je to nešto vredno pojedincu 
ili zajednici, već svakome i svačemu daje jednaku, svevremenu vrednost 
(Mur, 1963: 13-14, 20). No kako se uopšte određuje ova intristička i bilo 
koja druga vrednost bilo kog drugog bića i ne-bića? Kada određujemo 
vrednost nekom objektu ili biću, mi uspostavljamo određeni odnos sa njim. 
Ponekad razmišljamo smao o pretpostavljenoj vrednostikoju čak nismo ni 
sami odredili toj stvari ili biću, nego smo tu vrednost kao naučenu preuzeli 
od nekog drugog, pa smo ej prihvatili bez dodatne, naknade provere. Dru-
ga mogućnost je sami prvi put uspostavljamo odnos koji skaliramo prema 
našim internim iskustvima i vrednostima, bez konsultovanja drugih i tuđih 
parametara. Ovde se nameće jedno pitanje: šta se dešava sa vrednošću bića 
ili objekta, kada nestane onaj koji je to biće ili objekat vrednovao? Da li 
čak i koncept intrističke vrednosti, koja potiče sama od sebe i nije proiste-
kla iz procesa eksternog vrednovanja opstaje, kada nestane biće ili objekt 
koji poseduju upravo tu intrističku vrednost?

Zašto baš na ovom mestu govorimo o ovakvoj vrednosti bića i objeka-
ta - intrističkoj vrednosti? Zato što vrednost koju to biće ili objekat imaju 
za ljude i cena koštanja nečega nisu jedina merila vrednosti, kako nam 
nalaže ideologija utilitarizma. Postoje i nešto što nije na prodaju (ili barem 
tako idealno posmatramo) - kao što su život, istina, ljubav, poštovanje, 

3  Tek devedesetih godina prošlog veka su stručnjaci a li i političari priznali: globalno 
zagrevanje je počelo.Međutim ono je počelo još ranije, bar nekih sto godina pre ovog 
šturog priznanja, što je prvi otkrio Svante Arhenius u svojoj doktorskoj tezi, koju je 
odbranio 1884. godine u Upsali. Iako su mu skoro odbili doktorsku tezu, nezadovoljni 
istinom koju je potkrepljenu naučnim činjenicama Arhenius izneo, Arhenius je 19 godina 
kasnije dobio Nobelovu nagradu upravo za ova ista otkrića. Od tog momenta, pa do 
90- ih godina prošlog veka, naučno utvrđene istine stoje u u mraku zbog narastajuće 
industrijalizacije, savremenog imperijalizma i nedovoljne svesti političara da ako svet 
koji poznajemo propadne - neće ni oni imati nad kime da vladaju (Bil Mekiben, navedeno 
delo, str. 19-29).
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dostojanstvo - jer davanje vrednosti bi značilo odrteđivanje ili najviše ili 
najniže cene ovih kvaliteta, a to bi, na kraju značilo da smo ih na neki na-
čin - pojeftinili.

Tome je suprotstavljeno antropocentrično shvatanje vrednosti, koje 
podrazumeva vrednost u onom obimu delova životne sredine u kom je ona 
korisna samom čoveku kao najznačajnijem i jedinom mislećem biću među 
svim živim bićima. Šrader-Frečet (2005: 190) ne priznaje ovu podelu na 
antropocentrične i biocentrične, odnosno intrističke vrednosti, već govori 
o tome da postoji lista prioriteta i jačine vrednosti. U celu priču uvodi 
ljudska prava kao korektiv antropocentričnim i biocentričnim shvatanji-
ma vrednosti. Tako, jaka ljudska prava, kao što je pravo na život, imaju 
nadmoć nad blagostanjem i održanjem životne sredine. Ova ljudska prava 
nikako nisu instrična, smatra Šrader Fračet, već su postavljena kao najviša, 
apsolutna, neotuđiva i njihovo ugrožavanje se prema međunarodnim kon-
vencijama i nacionalnim pravima najstrožije kažnjava.

Sa druge strane, održanje životne sredine ima prednost u odnosu na 
slaba ljudska prava kao što je pravo vlasništva.

Jedino simbioza, saradnja i kooperativnost ljudi i prirode može voditi 
napretku. U suprotnom, „nastupa borba za opstanak“, koja je neizvesna. 
Nema konkretnih recepata za spasenje čovečanstva. Stvaranje novih me-
hanizama, u koje ubrajamo i ekološku etiku i podizanje njene važnosti na 
viši nivo, je pokušaj raskidanja sa uvreženim predrasudama i stereotipima 
o prirodi i našem nužnom odnosu prema njoj (Moiseev, 1999: 11).

 Prirodu možemo zaista nazvati svojim prvim učiteljem etike i mo-
ralnih načela, kako je tvrdio Kropotkin (2001: 67). Priroda nas je naučila 
životu u zajednici; društvenost je dakle prirodna esencija, pa zatim preu-
zeta od prirode - što je čini ljudskom esencijom (Kropotkin, 2001: 80, 93). 
Svaka jedinka je deo celine, kao što je bilo koja biljka ili životinja deo 
Prirode; sama po sebi ne postoji van Celine4. Od prirode smo dobili prve 
lekcije o rodovskom načinu razmišljanja, tvrdi Kropotkin dalje - iz čega je 
proistekao i moral, jer moral je zapravo shvatanje drugih o nama i našem 

4  Potreba za spoznajom suštine čoveka kao dela suštine prirode, bez koje ni mi ne 
postoji, se može naći i u delu engleskog pesnika Džona Dona: „ Nijedan čovek nije ostrvo 
- sam po sebi celina; svaki je čovek deo kontinenta, deo zemlje. Ako grudvu zemlje odnese 
more, Evrope je manje, kao da je odnelo neki rt, kao da je odnelo posed tvojih prijatelja 
ili tvoj. Smrt ma kog čoveka smanjuje mene, jer ja sam obuhvaćen čovečanstvom“, u: 
Devotions Upon Emergent Occasions and Seuerall Steps in my Sicknes - Meditation 
XVII, 1624
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ponašanju. Sa druge strane, kao pandan tome stoji shvatanje Aldo Leopol-
da da postoje neke biotičke zajednice koje „moraju puno da se trude da bi 
opstale, žive brzo, umiru često, ali iz njihovih gubitaka zapravo slede još 
veći dobici za druge biotičke zajednice“ (Leopold, 1949). Takve zajednice 
nisu nužno uvek - biljne i životinjske.

 Dekart je spominjao našu potrebu za „kroćenjem“ prirode, te podvrg-
avanjem nje našim potrebama i nalaženjem njene vrednosti ljudskom rodu, 
te i odbacivanju dela ili celine prirode -ako ne vidimo korisnost u njoj za 
nas same (Moreno, 2005: 19-20). Sledeći takvu viziju sveta koji stvaramo, 
ili bolje rečeno-pre uništavamo, češće se nalazimo suprotstavljeni prirodi 
nego u saglasju sa njom (Stone, 201: 29). Borba dve suprotstavljene strane 
će se uskoro pretvoriti u borbu za opstanak- onog ko preživi prethodnu 
fazu borbe.

„Priroda još nije rekla svoju poslednju reč. Ali cenimo da će to biti 
uskoro. Jer se čovek ponaša nadmoćno i nezaustavivo“5. Što nas dovodi do 
argumenta „poslednjeg čoveka na zemlji“.

Last man arguments

Ti si poslednji. Kada i tebe bude nestalo,
 neće postojati niko sličan tebi u čitavom našem društvu.

(Metison, 2007: 100)

Misaoni eksperimenti nisu retkost u svetu nauke, posebno filozoije, 
prava, i etike. Zajedničko svima, bilo da je u pitanju navedeni „argument 
poslednjeg čoveka“, „slučaj istraživača pećine“ (Fuller, 1949), ili „ljuti-
tog potkazivača“, je da nemaju jedno jedinstveno rešenje - svako od nas, 
shodno usvojenim vrednostima, uverenjima, iskustvima i interno usvoje-
nim principima daje svoje objašnjenje i rešenje svakog od ovih misaonih 
eksperimenata. Tako, fiktivni „slučaj istraživača pećine“ ima više od 20 
mogućih rešenja - argumentacija koje vode ka jednom od samo dva mogu-
ća ishoda. U svim rešenjima se „sukobljavaju“ različita shvatanja prava i 
poštovanja prava, olakšavajućih i otežavajućih okolnosti koje se uzimaju 
u obzir prilikom odmeravanja kazne počiniocu krivičnog dela, vrednosne 
skale i prioriteti, životno i stručno iskustvo učesnika u toj raspravi i drugo.

5  Brojne kampanje, od kojih izdvajamo The Nature is speaking, su fokusirane na 
osvešćivanje čovečanstva da priroda uvek evoluira i to brže od ljudskog roda.Dostupno 
na: http://www.conservation.org/nature-is-speaking/Pages.aspx. 
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U delu Ričarda Silvana (ranije Ričarda Rutlija) (Sylvan, 1973: 205-
210), u kojem propituje potrebu za stvaranjem ekološke etike i postavlja-
njem drugačijih osnovnih principa nego za bilo koju drugu primenjenu eti-
ku, se govori o slučaju „poslednjeg čoveka“. U pitanju je, dakle, misaoni 
eksperiment, fiktivna situacija koja ima odlike mogućnosti svog dešavanja 
ali i elemente koji ponekad nadilaze stvarnost i stvarna, postojeća, nama 
poznata dešavanja. Kombinacija te dve vrste elemenata, kao i u svakom 
slučaju misaonih eksperimenata nas vodi da razmišljamo van utvrđenih 
granica nauke, prava, etike i sopstvenih uverenja i dovodi nas, pre nego 
bilo koje racionalističko razmišljanje, do kreiranja novih rešenja, principa 
i pravila.

 U centru Silvanovog misaonog eksperimenta je princip slobode- sva 
lica mogu slobodno da čine sve što žele, samo ako time ne povređuju dru-
ge ili same sebe, i to nepopravivo. To znači da je sloboda pojedinca ogra-
ničena postojanjem sloboda ostalih pojedinaca u društvu, što je osnova i 
ugovorne teorije. Silvan je ovaj antropocentrični pristup nazvao „osnov-
nim ljudskim šovinizmom“ jer propoveda ljudsko oslobođenje i slobodu 
interesa koja uzima u obzir jedino ljudski interes. Čovek koji poslednji 
ostane i preživi kolaps sistema i civilizacije, svoju slobodu može neogra-
ničeno da koristi. Ono što on čini je potpuno legitimno, jer ne škodi ni-
jednom živom čoveku, niti budućim generacijama (jer posle njega, novih 
generacija biti neće), ali može biti štetno i pogrešno prema okolini, biljka-
ma i životinjama, koje su, kao živa bića druge vrste preživela taj kolaps. 
Pošto je poslednji, za njega ne važe nikakva pravila, jer nema nikog ko će 
ga pravno, moralno ili društveno osuditi, kazniti, sprovesti kaznu prema 
njemu. On dakle može da krade, uništava, krši sve druge pravne i moralne 
norme, bez ikakve bojazni da će biti kažnjen, i da se zbog svega lošeg što 
čini, ni on sam ne oseća krivim, nemoralnim ili lošim u bilo kom smislu

Silvan stalno apostrofira da „živih ljudi“ više nema, što ne isključuje 
sa naše tačke gledišta, potrebu moralnih obzira prema biljkama i životi-
njama. Silvanov eksperiment se zasniva na (pogrešnoj) postavci da ljudi 
jedini imaju vrednost, ili imaju vrednost koja je veća od pojedinačnih ili 
kumulativno uzetih vrednosti svih ostalih živih bića, Nalazeći se na vrhu 
piramide vrednosti, funkcija Boga koju poslednji čovek preuzima je sa-
svim logična. Ali da li je - pravedna, prema njemu samom i ostalim bilj-
kama i životinjama koje su preživele tu kataklizmu? I da li ima ikakvu 
obavezu da oseća i ispoljava pravdu prema samom sebi i ostatku sveta oko 
sebe-kada ima neograničenu, nekažnjivu slobodu?
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Na ovu tvrdnju se nadovezao R. Atfild (Attfield, 1993: 21-32; Attfield, 
1981: 35-54), potvrđujući da zaista ima onih koji smatraju da vrednost 
biljaka i životinja postoji samo ako oni svojim postojanjem vrede nešto 
čoveku, tj. da li ih on koristi i u kojoj meri. Atfild izvodi sličan misaoni ek-
speriment sa razlikom što njegov „poslednji čovek“ ni sam nema još puno 
vremena: nakon nuklearne katastrofe koja je „pokosila“ sve ljude na svetu, 
on ima mogućnost da u poslednjim minutima svog života ispali poslednji 
nuklearni projektil kojim će potpuno uništiti ostatak biljnog i životinjskog 
sveta. Naravno, on može da odluči da to i ne učini, ali sva je prilika da će 
ipak to učiniti. Ovakav čin totalnog uništenja za takvog poslednjeg čoveka 
ima simboličan značaj, jer umire sa saznanjem da posle njega zaista nasta-
je – kataklizmični potop. Svaki čin uništenja zahteva svoje neko dubinsko 
obrazloženje, nastavlja Atfild. Vandalski je uništiti nešto lepo ili korisno, 
u kome neko može uživati, barem i samo gledajući tu stvar. Ali ako si po-
slednji čovek, ispada legitimno da sve lepo poneseš sa sobom i ne dozvoliš 
da to ostane posle tebe, jer čemu to? 

Alasder Kokrejn modifikuje ceo eksperiment na sledeći način: pored 
poslednjeg čoveka ostalo je živo još samo jedno, poslednje drvo. Sve živo-
tinje koje bi mogle da imaju ikakvu korist od ovog drveta su izumrle. Sve 
biljke kojima ovo drvo može koristiti, su uništene. Jedno drvo poslednjem 
čoveku ništa ne znači. Legitimno je i pravedno da u poslednjim minutima 
svog života poslednji čovek poseče to poslednje drvo, jer nikome ne čini 
štetu. Ili nije? Šteta se čini svakako drvetu, iako ne postoji u ovom mo-
mentu njegova korisnost ikome, pošto nikoga više i nema. Šteta se čini i 
samom „poslednjem čoveku“ jer drvo bi nakon regeneracije koja je njemu 
svojstvena, moglo postati- korisno tom čoveku. Opstankom drveta opstao 
bi i - diverzitet vrsta na zemlji.

Međutim, diverzitet vrsta i njegovo očuvanje treba da bude svrha sam 
sebi, smatra Mark Sagof (Sagoff,1984: 284-299) - premda ostaje nejasno 
kako biljke i životinje kao „bića bez razuma“ mogu nadvladati ljude - 
„bića sa razumom“.

Silvan ovaj misaoni eksperiment širi tako što umesto jednog čoveka 
postavlja jedan narod kao jedini: nema nijednog drugog naroda, niti će 
ijedan drugi narod moći da nastane, jer je, recimo, radijacija uništila svaku 
mogućnost dalje reprodukcije ljudskog roda6. Slično se može proširiti, te 

6  Sa sličnim scenariom se poigrao i Holivud: knjiga Ričarda Metisona,pod nazivom 
„Ja sam legenda“, napisana 50-ih godina prošlog veka, je dobila svoju ekranizaciju u još 
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zamisliti da je samo industrijsko društvo opstalo, ili da je preživeo samo 
jedan primerak jedne retke vrste životinja. Mogućnost uništenja i nedoma-
ćinskog ponašanja prema drugim postojećim resursima koja tom jedinom 
čoveku stoji na raspolaganju je neograničena; Silvan smatra da misao koja 
se tom jedinom vrti po glavi je da je potpuno i neograničeno slobodan i da 
pošto je poslednji, može se ponašati i potpuno unišavajuće, jer, u dubini 
svakog čoveka jeste - svojevrsna destrukcija sebe i svoje okoline. Ovim 
misaonim eksperimentom, Silvan je probao da dokaže tananu liniju izme-
đu spasenja i uništenja Zemlje, njenih resursa i čovečanstva, jer, budućnost 
novih generacija ne zavisi samo od jednog čoveka kao u eksperimentu, 
već u rukama najbogatijih nacija, koje se i ponašaju – kao da su poslednje 
i jedine na celom svetu (Rolston, 2007)7.

Jedna od osnovnih briga savremenog sveta mora biti očuvanje diver-
ziteta i to mora biti, po Rutlijevom shvatanju svesno doneta odluka ljudi. 
Bez toga, kao i bez prihvatanja vrednosti svake stvari ili bića bez obzira na 
to koliko vrede ljudima, nema ni očuvanja diverziteta niti opstanka ljudske 
vrste.

Nadovezujući se na ovaj primer, Holms Rolston (Rolston, 1975: 93-
109) priča priču o –retkim afričkim leptirima. U rezervatima se naime 
čuvaju životinje koje su retke, tj. njihova vrsta je iz nekog razloga pred 
izumiranjem. Posebna vrsta afričkih leptira je pretpostavljeno u takvoj si-
tuaciji, ali je i zbog toga ugrožena od strane „beskrupuloznih kolekciona-
ra“, kako ih naziva Rolston. Recimo da jedan kolekcionar ulovi nekoliko 
primeraka a sve ostale uništi kao i njihovo stanište, u cilju podizanja cene 
još ređim primercima istih leptirova koje on poseduje. Da li je u pitanju 
prekršaj? Neki autori će smatrati da prekršaja nema, jer nije ugrožena 
ljudska vrsta. Sa druge strane, ja kao kolekcionar neću sakupljati tu vr-
stu leptirova jer smatram da bi moje sakupljanje istih dovelo do njihovog 
istrebljenja. Međutim, sigurno će biti i onih koji će u sakupljanju baš te 
vrste leptirova videti izuzetnu finansijsku priliku kao i priliku za sticanje 
ugleda. Cilj kontrolisanog boravka retkih leptira u rezervatu je da im se 

apokaliptičnijoj sredini. Ipak, glavni lik nije sam niti jedini (iako je okružen zaraženim 
mutantima koji su nekad bili ljudska bića) kao u Silvanovom eksperimentu, ali dovoljno je 
zastrašujuća misao koja prolazi kroz samu ideju i koncept „poslednjeg čoveka na Zemlji“.

7  Želja za povećanim razvojem dovodi do eskalacije eksploatacije prirode, ali i potrebe 
za ratovima oko resursa. Holms Rolston tvrdi da su u opasnosti ne samo priroda, zbog 
sopstvene nezaustavive eksploatacije, već i sami ljudi, njihovi interesi, održivost, kao i 
buduće generacije. Kvalitet života se pradoksalno postiže uništenjem istog. 
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dozvoli da svoju populaciju dovedu do prihvatljivog broja i izmaknu sop-
stvenom nestanku. Uplitanje ljudskog faktora smanjuje ili potpuno briše 
tu mogućnost, jer kolekcionar posmatra njihovu retkost kao preduzetničku 
mogućnost i njihovu vrednost vidi jedino kroz – njihov što manji broj koji 
donosi veću zaradu.

 Razmatrajući ove dve mogućnosti, Rolston smatra kako u prvom slu-
čaju preovlađuje kapitalistički, ili moderno posmatrano preduzetnički duh, 
koji uvek ima opravdanje za sve što čini da poveća svoj profit od neke 
aktivnosti. U drugom pak slučaju preovlađuje holistički pristup: uzdržava-
njem od narušavanja retkosti te vrste leptirova, kao i njihovog posedovanja 
održava se prirodni balans. Rolston je, slično kao i Silvan, ovim pokazao 
svu lakoću prihvatanja antropocentričnog modela razmišljanja, koji nam 
posebno sada, u 21. veku uopšte nije stran i može nas odvesti do masovnih 
uništenja nekih resursa, za koje ćemo imati savršeno logično objašnjenje.

Ekofeministkinje, koje kao osnovu svojih istraživanja postavljaju pa-
ternalistički odnos ljudi prema prirodi koji je istovetan kao i prema ženama 
unutar ljudskog roda, ističu da poslednji čovek – mora biti muškog roda, 
jer „žena ne može da deluje ni u takvoj situaciji sa takvim nivoom arogan-
cije“ (Rolston, 2012; Chadwick, 2002). Žena ceni lepotu prirode, i samo 
postojanje tog estetskog momenta bi ženi kao poslednjem čoveku bilo do-
voljno – da ništa ne uništi. Međutim, u odgovorima antropocentrista Ričar-
du Rutliju a samim tim i svim ostalima autorima koji su stvarali varijacije 
osnovnog eksperimenta nalazimo da, bez obzira na pol- „zapadnjačka eti-
ka“, koju svi oni napadaju nije uopšte šovinistička jer u svojoj osnovi ima 
brigu o prirodi. Uništavanjem prirode u celini, ili figurativno uzev onog 
jedinog drveta, poslednji čovek ipak čini nekome štetu – samom sebi.

Zaključne napomene

Da li je u slučaju misaonog eksperimenta ponašanja poslednjeg čo-
veka na zemlji, na delu zapravo vrsta solipsizma? Samim tim, pošto dru-
ga iskustva drugih ljudi sem određenog čoveka za njega samog ne posto-
je, smatra se da nema ni drugih ljudi, te soplipsizam može predstavljati 
osnovnu ideologiju upravo ovog misaonog eksperimenta. Misao da smo 
bespomoćni (jer smo sami na svetu) i da to stanje nikako ne možemo pro-
meniti (jer smo, opet, sami na svetu) nas neminovno vodi u potencijal-
no samodestruktivno ponašanje, koje nikako ne može biti opravdano, ali 
može biti – dubinski shvaćeno.
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Kada je Meri Šeli još 1826. godine pisala o „poslednjem čoveku“, 
predvidela je apokalipsu sveta na samom početku 22. veka. Međutim,njen 
„poslednji čovek“ nije bio destruktivan ni prema sebi, niti prema prirodi; 
jednostavno se ugasio kao sveća sa potrebom da se sve jednog dana rege-
neriše i – ponovno upali.Sve vreme vodeći dnevničke zabeleške o gašenju 
sveta i života, pa na kraju i sopstvenog, ovaj poslednji čovek se izdigao 
iznad individualne sebičnosti i mržnje prema smrti koja ga odvaja od živo-
ta, i ostavio značajno svedočanstvo za novu civilizaciju, koja će sigurno, 
doći posle njega. Bez potrebe da uništi bilo koju građevinu, ili bilo koju 
biljku, ili poslednjeg psa koji je ostao sa njim kao poslednji saputnik, Ver-
ni, poslednji čovek teži životu punom sećanja na sve što je proživeo i koga 
je i šta sve izgubio. 

Sa druge strane, Fukujama (Fukuyama, 1992: 12) nalazi svojevrsno 
opravdanje za destruktivnost “poslednjeg čoveka“ – ona proističe iz po-
trebe da budemo vrednovani i da sopstvenu vrednost uvećavamo i takmi-
čimo se sa drugima u tome. Kao poslednji, taj čovek nema više sa čim da 
uvećava svoju vrednost. I da ima, nema sa kime da se takmiči. Stoga, nje-
gova destruktivna crta je legitimna- ali ne i dovoljno etička da bi bila pri-
hvatljiva. Oni koji prežive apokalipsu treba da se drža zajedno, nastavlja 
Fukujama, a ne da u međusobnom uništavanju unište i svaku svoju šansu 
za novi početak. Da je priroda izazvala apokalipsu koja je tog jednog čove-
ka napravila „poslednjim čovekom“, zahtev pravde i potrebe kažnjavanja 
počinioca takvog dela dalo bi moćan razlog „poslednjem čoveku“ – za uni-
štavanje počinioca tog dela. Pošto uzročno-posledične veze nema između 
delovanja prirode i nestanka ostatka ljudskog roda, samim tim delovanje 
„poslednjeg čoveka“ prema prirodi ne može nikako biti smatrano praved-
nim, čak ni legitimnim, kao što su to neki autori pokušali da prikažu. U 
pitanju je samo jedan bezrazložan čin nasilja, strašniji utoliko šta ga izvodi 
„biće sa razumom“.

Ni ovaj misaoni eksperiment nema svoje jedinstveno rešenje. Ostaje 
kao podsećanje na mogućnost da se ovako nešto zaista dogodii, ako se ne-
što dubinski ne promeni u svetu ljudi i njihovog olakog shvatanja njihove 
životne sredine, te sledstveno tome, ako do promena ne dođe i u domenu 
javnih politika u oblasti ekologije. Devastirani vrednosni sistem se može 
obnoviti, kao i mnogo puta ranije, ali u ovom slučaju samo na jedan način: 
„odozgo“, zakonodavnim strožijim okvirima i doslednom primenom sank-
cija za one koji oštećuju ili uništavaju prirodne resurse. Generalno-preven-
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tivna funkcija takvih javnih politika može dovesti do ponovnog buđenja i 
uspostavljanja pravilne, istinski pravedne hijerarhije ekoloških vrednosti 
svih bića, bilo da su „sa razumom“ ili „bez razuma“. Tako i naš opstanak 
postaje izgledniji i verovatniji, dalje od svih apokaliptičnih varijanti sce-
narija „poslednjeg čoveka“.

Suštinski sukob individualnog i kolektivnog u slučaju „poslednjeg čo-
veka na svetu“ postaje vidljivi i bez ove situacije. Konzumerizam, kao i 
sve češće poštovanje individualnih prava nauštrb prava zajednice i ostva-
rivanja skladne koegzistencije, nas neminovno vode ka ovom scenariju.
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DRAGANA ĆORIĆ8

LAST MAN ARGUMENT - THE STORY OF THE 
LAST MAN IN THE WORLD

Summary

Thought experiments are not foreign to philosophy, logic, but also to law, 
especially in situations when the basis of some public policy needs to be changed. 
The beginnings of thought experiments we find in ancient period. Then, thought 
experiments were used as methods to set some scientific truths, while those exper-
iments who are set in the second half of the 20th century are dealing with values, 
beliefs and actions of people.

Ever since Lon Fuller carefully crafted “stories” about cave explorers and 
the case of grudge informer (who betrays a close person out of revenge), which 
were partly true and partly possible, not only ethical discussions, but also spe-
cific legal ones have been started with thoughts: what if that happened... how 
would people or individuals behave? One of the most famous ecological-ethical 
thought experiments is the so-called Last Man Argument - or arguments of the 
last man on earth (or, how to justify one’s behavior). Although this experiment 
was formally invented by one of the famous environmental activists and thinkers 
Richard Rutley (Sylvan) in the 70s years of the 20th century, the experiment itself 
was set much earlier in two novels: science fiction novels by Richard Matheson 
from 1958 and the work of the same name by Mary Shelley, in the 19th century. In 
this paper, we deal with Rutley’s thought experiment, and discussions that lasted 
till today. We consider them significant because of their possible influence on the 
creation of new public policies in the area of ecology and the establishment of 
a different set of ecological values. This thought experiment is also significant 
because of the research on the impact of individual behavior on the community.

Keywords: Last Man Argument, Richard Rutley (Sylvan), ecology, ethics, 
values.
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АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЋ1

ЧОВЕКОВА ИНДИВИДУАЛНОСТ ПРЕД
ЛИЦЕМ СВЕТА У ПРОКЛЕТОЈ АВЛИЈИ 

ИВЕ АНДРИЋА

Резиме

У оквиру ове теме бавићемо се проблемом субјекта, начином његовог 
конституисања и питањем његове одрживости унутар света. Ослањајући 
се на постструктуралистичку и деконструктивну теоријску мисао дваде-
сетог века, индивидуалност субјекта у Андрићевом роману, у сусрету са 
светом, открива нам се као изгубљени идентитет, као човек у нестајању, 
вечно крив пред устројеним поретком света у једном времену или пак у 
сваком времену.

Кључне речи: субјект, идентитет, љубав, свет, мост, хришћанство, 
паноптизам.

 
У овом раду намера нам је да се позабавимо неколиким пита-

њима која се намећу читањем Андрићевог романа Проклета авлија. 
Прво питање које завређује нашу пажњу јесте проблем конституиса-
ња модерног субјекта и његовог идентитета у роману. Преко једног од 
главних јунака и његовог живота Андрић у први план истиче судби-
ну човекове индивидуалности у радикално подељеном свету између 
Истока и Запада. Унутар те вечне Анрићеве теме, а у овиру овог дела, 
отвара се и проблем начина на који закони тоталитарно устројеног си-
стема делују како на оне над којима се спроводе тако и на оне који их 
примењују. Сходно томе, човеково искуство љубави, кривице и воља 
за моћ уписују се као конститутивни чиниоци субјекта који одређују 
његову судбину и обликују његову индивидуалност.

Утолико, неопходно је најпре поћи од проблема субјективитета и 
начина на који се он конституисао кроз историју, како бисмо се потом 

1  Гимназија „Светозар Марковић“, Јагодина, aleksandraja.petrovic@gmail.com
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задржали на смислу индивидуалности и могућности њеног одржања 
у Андрићевом роману. Позивајући се на Платонов текст Алкибијада, 
Мишел Фуко говори о постојању субјекта још у античко време, ме-
ђутим, код Платона је то у неком виду још увек скривени, условљени 
субјект, онај који има задатак да се стара о себи у име вишег циља: 
за добробит државе. Различито дефинисани услови, којима је субјект 
ограничен у Алкибијаду, ишчезли су кроз време и, како Фуко (2003) 
запажа, под утицајем киничке, епикурејске и стоичке филозофије, 
старање о себи2 „постало је опште и безусловно начело, императив 
који се намеће свима, све време и без статусног услова. [...] Чини се 
да старати се о себи нема за крајњи циљ државу, тај посебни и по-
влашћени објект, него се човек сада бави собом ради самог себе и 
имајући самог себе као циљ“ (2003: 111). Разлика између античког и 
модерног субјекта заснива се, према томе, на обрнутом односу подре-
ђивања старања о себи и самоспознаје. Ако је старање о себи у ста-
рини подразумевало подударање између мишљења и деловања, што 
значи да говору истине одговара и праведно деловање, онда у старању 
постоји онај део самоспознаје који одређује колико човек напреду-
је у стварању сопства исправног етичког деловања. Са друге стране, 
модеран начин субјективизације подразумева стварање сопства на 
основу сасвим неодређеног покушаја самоспознаје, која настоји тек 
да смањи раскорак између онога што човек јесте и што мисли да је-
сте. Отуда, за разлику од античког субјекта исправног деловања, мо-
дерни субјект забављен је самоспознајом која ће завладати субјектом 
у целини. Пошто је тај простор између онога што човек јесте и мисли 
да јесте недовољно одређен, са небројено много самоспознајних мо-
гућности, у њега се уписују технике сопства које су битно историј-
ски одређене. Одређен историјски опредељивих техникама сопства, 

2  Мишел Фуко (2003) подвлачи низ израза који упућују на конституисање 
субјективитета још у антици: „Једни од њих упућују на сазнајне чинове, и односе 
се на пажњу, поглед, опажање које се може имати о самом себи: обратити пажњу 
на себе (prosekhein ton noun); окренути поглед према себи (постоји читава једна 
Плутархова анализа о потреби затварања прозорских капака на страни спољњег 
дворишта, и окретања погледа према унутрашњости куће и према самом себи); 
истраживати самог себе (потребно је истраживати самог себе: skepteon sauton)“ 
(2003: 114). Поред наведених израза, постоји и читав речник термина који се 
односи на покрет егзистенције која је позвана да се врати самој себи (convertere) 
или пак изрази као што су: повући се у себе, осамити се или сићи у најдубљи део 
своје душе.
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индивидуа-субјект, према Фукоу (2003), појављује се као последица 
укрштања технике доминације и технике сопства: „Он је последица 
примене процеса субјективизације на процедуре покоравања који се 
кроз историју вршио у већој или мањој мери“ (Гро, 2003: 648). Уто-
лико се и идентитети стварају у иманентности историје, али се у њој 
исто тако и растварају, и то у историјској детерминисаности као и у 
етичкој димензији:

У вези са субјектом [Фуко] се враћа речима које је изговорио о 
моћи: моћ не треба појмити као закон, већ као стратегију, будући 
да је закон само једна од многих стратегијских могућности. На 
исти начин, морал као покоравање Закону само је једна од многих 
етичких могућности; морални субјект је само историјско остваре-
ње етичког субјекта. (Гро, 2003: 649)

Све дискурзивне стратегије јавиле су се кроз историју, варијајући 
тему континуитета и исцрпљујући начела хегемоније, јединства и це-
ловитости субјекта. Начела континуитета, према томе, треба пробле-
матизовати, преиспитати, најзад – и суспендовати, увођењем у игру 
појмове као што су раскид, праг, дисконтинуитет, преображај. По-
сматрање идентитета као дела социјално-дискурзивне конструкције, 
што и јесте основно својство модерне концептуализације идентитета, 
представља колонизацију идентитета, јер се актом његове политичке 
конструкције, сам хабитус идентитета смешта у поље политике. 

На који начин и под којим условима се један идентитет консти-
туише или разграђује сведочи нам Андрић у свом роману Проклета 
авлија, путем сложене приповедне структуре и отварајући питања 
идентитета историје, човека и дискурса. Предајући реч Хаиму, за-
творенику цариградског затвора, читамо причу о Ћамилу, једном од 
најтрагичнијих јунака овога дела. Рођен у Смирни, од оца Турчина и 
мајке Гркиње, овај несрећни младић „мешане крви“, изгубивши и оца 
и мајку, једног лета доживео је муњевиту љубав која га је сасвим из-
менила. Леп, „паметан и добро развијен, први пливач међу друговима 
и победник на свима рвањима“ (Андрић, 2004: 58), врло рано почео 
је да занемарује игре својих вршњака, а све више се предавао науци и 
књизи, у чему га је отац нарочито подржавао. По Тахирпашиној смр-
ти, наследивши велико богатство, нудио је све што има за руку младе 
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Гркиње. Али њени родитељи и читава грчка општина одлучно су се 
противили да им поново Турчин отме још једну Гркињу: 

Отац девојчин, иначе ћифтица ситан растом и духом, понашао се 
као човек који је, у лудилу, одједном добио наступ неке величине, 
јунаштва и жеље за мучеништвом. Ширећи руке као да га разапи-
њу, он је викао пред својим сународницима: ‘Мали сам човек и 
по угледу и по иметку, али нисам мали по вери својој и по страху 
божјем. И волим живот свој изгубити кћер, која ми је јединица, у 
море послати, него је дати за неверника’. И све тако. Као да су они 
и та његова вера главна ствар, а ћерка споредна. (Андрић, 2004: 
59) 

Хришћански поглед на свет, према Ничеу (2012), а што илуструје 
девојчин отац, примио је „у себе све врсте болести које успевају на 
болесном земљишту“ (Ниче, 2012: 139): и, уместо Христовог „не сме 
се правити никаква разлика између странца и својих земљака, туђина 
и сународника“ (Ниче, 2012: 133), он, са својом неупитном хришћан-
ском вером, показује „дубоко одсуство достојанства с којим се осуђује 
сав живот изван хришћанскога“ (Ниче, 2012: 146). Утолико, све што 
није у складу са хришћанским погледом на свет, постаје предмет кле-
ветања и обезвређивања, са чим је усаглашен и парадоксални спој аро-
ганције и светости, а „са арогантношћу светости најбоље се слаже ни-
ска, лукава душа“ (Ниче, 2012: 146), о чему сведоче и први хришћани. 
Зато овог грчког ћифтицу приповедач описује као оног „ситним рас-
том и духом“, док његова жртвеничка, готово светачка прилика, кроз 
слику мученичког себе-представљања, добија на величини и узвише-
ности. Овај облик ароганције уписује се у оно што Мишел Фуко на-
зива хришћанском пастирском моћи у којој, у оквиру једног друштва, 
појединци играју улогу чувара стада и то тако што онима над којима 
имају моћ, чине добро. Морални карактер те доброчинеће моћи је да 
се жртвује у невољи за онога о коме се стара, али и да кажњава, још на 
овоме свету, свакога ко не учини све за своје спасење. Он, дакле, оба-
везује, суди и пресуђује, непрестано вршећи надзор и контролу. Зато 
су младу Гркињу брзо, мимо очију света, на силу удали за неког Грка 
изван Смирне, кријући време и место њеног одласка. 
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Суочен са светом, Ћамил је „тада тек право и потпуно могао да 
види оно што раније, занесен и млад, није ни слутио: шта све може 
да дели човека од жене коју воли, и уопште људе једне од других“ 
(Андрић, 2004: 59). И тек тада искусио је како се судбина света прело-
мила преко њега, тек стасалог младића, којег је од „Грка делило све а 
са Турцима везивало мало шта“ (Андрић, 2004: 59). На овом месту от-
крива се аутопоетичка и естетска визија Андрићевих мостова: „Тако 
свуда на свету, где год се моја мисао крене или стане, наилази на верне 
и ћутљиве мостове као на вечиту и вечно незасићену људску жељу да 
се повеже, измири и споји све што искрсне пред нашим духом, очима 
и ногама, да не буде дељења, противности ни растанка“ (нав. према: 
Павловић, 2001: 407). Али, они су истовремено и само симболичка 
места хуманистичке немоћи да удаљени и вечно раздвојени полови 
допру једни до других. Најзад, „све се сводило на једно: постоје два 
света, између којих нема и не може бити ни правог додира ни могућ-
ности споразума, два страшна света осуђена на вечити рат у хиљаду 
облика“ (Андрић, 2004: 91). И као што Мехмедпаша Соколовић гра-
ди мост на Дрини, како би у себи укинуо онај бол који га је у виду 
црне пруге делио на пола, а са којим ће на крају и умрети, тако се и 
Ћамил, нашавши се на рубу светова, у расколу између Истока и Запа-
да, у покушају да себе изнова успостави, препушта науци и књигама, 
дружећи се једино са људима од науке, без обзира које су вере и по-
рекла. Подижући мост који је требало да одведе до остварене љубави 
и целовитости субјекта, који би се тиме вратио свом онтолошком ста-
њу, у неком виду интимно сачуваном од искуства социјално-историј-
ско-дискурзивних пракси колективитета, Ћамил је, уместо до бедема 
стигао до бездана, до празнине своје егзистенције. Тај мост, пресечен 
на пола, допушта само једну могућност: непостојање3. Немогућа љу-

3  Пошто је Алихоџа угледао пресечен мост на пола, Андрић (2001) даље описује: 
„Поглед му пређе на мост. Капија је била на свом месту, али одмах иза капије мост 
је био прекинут. Седмог стуба на мосту није било; између шестог и осмог зијала 
је празнина кроз коју се у косој перспективи назирала зелена речна вода. Од осмог 
стуба даље мост се опет настављао и ишао до друге обале, гладак, правилан, бео, 
какав је био јуче и одувек. [...] Све може бити. Али једно не може: не може бити да 
ће посве и заувек нестати великих и умних а душевних људи који ће за божју љубав 
подизати трајне грађевине, да би земља била лепша и човек на њој живео лакше и 
боље. Кад би њих нестало, то би значило да ће и божја љубав угаснути и нестати са 
света. То не може бити. [...] Срце је потпуно заптило дах, као што се понекад у сну 
дешава. Само овде нема спасоносног буђења. Отвори широко уста и осети да му 
очи извиру из главе. Стрмина која је и дотле непрестано расла примаче се потпуно 
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бав у Ћамилу се објављује као вечно одсутни Други, као зјап бића 
и немогући идентитет. Ако појам индивидуа (лат. individuum) значи 
оно што је недељиво, што се не може делити, а да не изгуби своју 
постојаност, онда је и свака индивидуалност немогућа, дакле ни ау-
тентичност личности, нити аутентична природа ни скуп особености 
дате личности. Једино чему Ћамил, према томе, може да се окрене 
јесте оном одсутном Другом у себи, чиме сâм постаје мост који може 
одвести било куда. Њега ће одвести до Џем султана, историјске лич-
ности, чије су му порекло а онда и зла судбина могли бити блиски: 
јер, и Џем је син мајке Српкиње и оца Турчина; и он је, као и Ћамил, 
у једном историјском моменту постао предмет поткусуривања изме-
ђу западног и источног света, између хришћана и муслимана. Како 
егзактна наука, међутим, не зна за вредности, у њој према томе нема 
субјекта који разазнаје добро и зло, пожељно и непожељно и са њом 
није могућ живући интимни свет, онда је она а-хумана. Између а-ху-
маног поља науке и дехуманизованог света, Ћамил, мимо своје воље 
и по нужди, сада већ као одсутни Други, смешта себе у историју и 
идентификује се ликом Џем султана. Немогући субјект, као пораз чо-
вечанства, као смрт Бога, у својој идентификацији са Џемом формира 
се као амбивалентан: Ћамил који јесте Други, али опстаје као свој, за-
робљен, пореклом одређен и вечно крив пред лицем света. У разгово-
ру са фра Петром себе не разумева нити исказује, можда једино Џема 
и можда једино себе преко Џема: „Ја, Џем!“ „Ја“ – „страшна реч која 
нас, једном изговорена, заувек везује и поистовећује са свим оним 
што смо замислили и рекли и са чим никад нисмо ни помишљали да 
се поистоветимо, а у ствари смо, у себи, већ одавно једно“ (Андрић, 
2004: 95). Та прва особеност, дакле то његово „Ја“ се не може избри-
сати јер, по Лакану (1988), „ви знате да субјект понавља нешто нео-
бично важно“ (Лакан, 1988: 225), али он нема природу, он је празни-
на у пунини стварности, који, као последица губитка у низу ознака, 
постаје другост сама. „Све што је језик“, вели Лакан (1988), „позај-
мљено је из те другости, и због тога је субјект увек ствар која нестаје, 
бежећи у ланац ознака“ (Лакан, 1988: 227). Зато, када Ћамил каже да 
је Џем, не долази ни до каквог разрешења. Ништа не помаже ни када 

његовом лицу. Цело видно поље испуни му тврди, оцедити друм, који се претварао 
у мрак и обухватао га свега. На узбрдици која води на Мејдан лежао је Алихоџа и 
издисао у кратким трзајима.“ (Андрић, 2001: 389, 391, 392)



Човекова индивидуалност пред лицем света... 363

каже „Ја“, јер том „Ја“ увек претходи Друго, а том Другом опет неко 
Друго. Одсутна љубав и сада већ присутни Џем, као удаљеност од 
себе, као трансмисија и јаз, обележавају Ћамилов прекид идентитета 
са целовитим собом. Зато је Ћамил осуђен на то да живи своје одсу-
ство, зато и смрт не припада њему, већ је она празно место постојања: 
нестанак, лак и брз, без трага и обележја, у гробу „са белим каменом 
без натписа“, који „не говори ни о чему, па ни о царевима ни њиховим 
споровима и борбама са супарницима“ (Андрић, 2004: 108).

Империјалистичка моћ, која, како наводи Хана Арент (1998), није 
ништа друго до предворје тоталитарне моћи и нужно „мора да се за-
врши у катастрофама тоталитаризма“ (Арент, 1998: 26), у Андрићевој 
Проклетој авлији спроводи се преко продужених руку потказивача и 
царевих ухода: 

Кад се тако помене султаново име, а поготову какви спорови или 
борбе у царском дому, па ма из давне прошлости, то никад не 
остаје ту, у друштву у ком је поменуто. Увек се нађе птица која 
одлети цару и дојави цару или царским људима да је изречено 
његово име, и ко га је изрекао, и како. Тако се десило да је невина 
и скровита Ћамилова страст кроз уста једног ћалова и ухо јед-
ног достављача дошла и до прага измирског валије, где је наишла 
на сасвим други пријем и добила посве ново значење. (Андрић, 
2004: 62-63)

Валијина недвосмислена и неупитна одлука да Ћамила пошаље 
пред царски суд, овог младића одвешће до Карађоза, уравника цари-
градског затвора, који је у том послу заменио ранијег управника, твр-
дог и искусног старца, са класичним методима управљања, који имају 
за циљ да свет нереда и безакоња одвоје од света реда и закона, без 
намере да се бави појединачном кривицом затвореника. „Нови управ-
ник је целим својим ставом и свим поступцима стао одмах да приме-
њује другачији начин“ (Андрић, 2004: 25): од новца који је добио за 
очеву кућу купио је имање изнад саме Проклете авлије, тако да је бо-
равио тик уз Авлију и „тако да се никад није тачно могло знати кад је 
ту а кад није, ни откуд може одједном искрнути“ (Андрић, 2004: 25). 
Уместо, дакле, једног старог облика спровођења власти у цариград-
ском затвору, коју је Фуко назвао дисциплинарном, спроводио се нови 
механизам власти – паноптички модел управљања: „индуковање у за-
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творенику свести о његовој сталној видљивости, чиме се обезбеђује 
аутоматско функционисање власти. Треба постићи да ефекти надзора 
буду непрекидни, чак и ако је његово дејство дисконтинуирано; савр-
шенство власти тежи да учини непотребним њено актуелно изврше-
ње“ (Фуко, 1997: 195). Паноптичко устројство пар видети-бити виђен 
раздваја на чиниоце, и то тако што сви затвореници у сваком тренутку 
осећају и мисле да су потпоно видљиви, док онај који посматра није 
виђен све док сам не одлучи другачије. Циљ је, дакле, да затвореник 
непрестано у себи има узнемирујућу свест да га посматрају. Из једног 
тако апстрактног спровођења власти, успоставља се реална потчиње-
ност, због чега није потребно прибегавати средствима силе како би се 
затвореник принудио на добро владање.

Ефикасност власти, њена сила принуде, прешла је, у неку руку, 
на другу страну – на страну свог поља примене. Онај ко подлеже 
потпуној видљивости и то зна, преузима на себе стеге власти; он 
их спонтано примењује над самим собом; он у себе интегрише 
однос власти у којем истовремено игра две улоге; постаје начело 
властитог потчињавања. (Фуко, 1997: 197)

Отуда Хаим стално стрепи од могућих „опасности“ које вребају 
са свих страна, да би потом установио како у Авлији „нема здрава 
човека при чистој памети. Све сам болесник и лудак, и стражари и 
хапшеници и шпијуни (а готово сви су шпијуни!)“ (Андрић, 2004: 
122). Најзад, зар и сам управитељ Карађоз4 није нераскидиво са њоме 
повезан и њоме одређен? 

Са својих сто ока тежине, он је, кад би затребало, био жив и брз 
као ласица, а његово тешко и млохаво тело развијало је у таквим 
тренуцима биковску снагу. Иза поспаног и као мртвог лица и 
склопљених очију крила се увек будна пажња и ђаволски немир-
на и довитљива мисао. На том лицу тамно-маслинасте боје није 
никад нико видео осмех, ни онда кад би се цело Карађозово тело 
тресло од унутрашњег смеха. То лице је могло да се стеже и рас-
теже, мења и преображава, од израза крајњег гнушања и страшне 
претње до дубоког разумевања и искреног саучешћа. Игра очију 
у том лицу била је једна од великих Карађозових вештина. Лево 

4  Гротескна личност турског позоришта сенки; тур. Karagöz, што значи „црно око“. 
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око било је редовно готово потпуно затворено, али се између са-
стављених трепавица осећао пажљив и као сечиво оштар поглед. 
А десно око било је широм отворено, крупно. Оно је живело само 
за себе и кретало се као неки рефлектор. (Андрић, 2004: 27)

Тај човек с маском, час комичан час страшан, у својој непрекид-
ној, готово ђавољој игри са затвореницима, све само са циљем да из-
вуче признање, при чему ни сам више не зна ко је, расветљавао је, 
тим будним десним оком које је личило на рефлектор, све истине овог 
света. Јер, „пуно светло и поглед надзорника боље поробљавају него 
тама која је, коначно, штитила. Видљивост је клопка“ (Фуко, 1997: 
195); као и да је сам упао у клопку онога што је нужно да буде ви-
дљиво, дакле он сам, пред собом самим, у каквој-таквој истини по-
стојања. Јер, он је као младић волео књигу и музику, да би се, нагло и 
изненада, противу свих очекивања, окренуо кафанском животу, дру-
жећи се са „кафанским свирачима и мађионичарима, са коцкарима, 
пијаницама и пушачима опијума. Сам није имао неког нарочитог дара 
за вештине, ни праве страсти за коцку или пиће, али га је привлачио 
тај свет [...]“ (Андрић, 2004: 22). Човек, који се није старао за себе и 
онај „који је подложан сваком ветру, отворен према спољашњем све-
ту, то јест онај који пушта да кроз његов дух уђу све представе које 
му може понудити спољашњи свет“ (Фуко, 2003: 172) могао би се 
назвати stultus. Stultus те представе не испитује нити уме да проникне 
у њихово значење, већ их прихвата тако што им омогућава да се оне 
мешају унутар његовог властитог духа: са страстима, жељама, амби-
цијама, са обликом мишљења и веровањима. Када једном представе 
окупирају дух субјекта, stultus није у стању да раздвоји садржај тих 
представа од своје прве субјективности, што води у распршеност и 
дезинтеграцију субјекта. Зато је отац брже-боље сина запослио, и то 
као управника затвора, а да претходно сам Карађоз није успоставио 
јединственост свога бића и своје субјективности. Отуда, његова ми-
сија у Авлији, као једна беспоштедна борба за признањем, јесте бе-
сомучна борба за истином, за собом самим: Јер „он, у ствари, као да 
није веровао никад никоме, не само окривљеном ни сведоку него ни 
самом себи, и стога му је било потребно признање као једина донекле 
стална тачка са које се може у свету“ (Андрић, 2004: 32). Неисцрпна 
потреба за утемељујућом истином као константом бића у односу на 
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привиде унутрашњег света субјекта, покретала је Карађоза да из чо-
века са очајничким напором цеди признање, „као да се бори за свој 
рођени живот и размршава своје неразмршљиве рачуне са пороком и 
преступом и лукавством и нередом“ (Андрић, 2004: 32-33). Његово 
исцељење, дакле, директно је зависило од самих затвореника, али не 
и од оних политичких, јер је њихова истина увек производ могућих 
(историјских) тумачења. Како саслушањима добијена истина не може 
себе да потврди, осим што указује на безусловну послушност поје-
динца, јер у том случају субјект и истина су везани само споља, тако и 
Карађоз не може доћи до истине по себи нити о себи, те остаје ускра-
ћен за самоделање и упражњавање истине која ослобађа биће, чинећи 
га потпуним и целовитим.

Проклета авлија, као изокренута слика стварности, место је де-
зинтеграције идентитета и сваке индивидуалности, у којем субјект, 
без могућности себе-успостављања у пунини своје егзистенције, не-
стаје под белином снегова, без знака и обележја. Над човеком, било 
он неверник, хришћанин или муслиман, злочинац или невин, који је 
свакако због нечега крив, надвила се сва материјалност овог света и, 
као таква, о њему штуро проговара. И још једино прича, као хумани 
завет литературе, позива нас да чујемо глас Другог, Џемов у Ћами-
ловом или Ћамилов у Хаимовом, верујући томе гласу и пре него што 
смо га чули и пошто смо га саслушали. 
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Summary

 Within this topic we will be dealing with the problem of the subject, the 
manner of his constitution and the questions of his viability in the world. Based on 
the poststucturalist and deconstructive theoretical thought of the twentieth cen-
tury, individuality of the subject in Andrich’s novel, when faced with the world, 
reveals itself as a lost identity, as a disappearing human standing in eternal guilt 
before the systematic world order in a particular time, or in any time for that 
matter.

 
Keywords: subject, identity, love, world, bridge, Christianity, panoptism.

5  Gymnasium “Svetozar Marković”, Jagodina,  aleksandraja.petrovic@gmail.com





VLADISLAVA GORDIĆ PETKOVIĆ1

PAMĆENJE I ZABORAV KAO POJEDINAČNI 
ILI KOLEKTIVNI NARATIVNI I

KULTUROLOŠKI IMPERATIVI U
SAVREMENOJ SRPSKOJ I ANGLOFONOJ 

PROZI
 

Rezime

U jeziku književnog dela, komplementarni procesi kao što su pamćenje i za-
boravljanje oblikuju narativ koji će pomoći da se u kulturnoj praksi uspostave 
relevantne vrednosti i ideje. Prozna dela Ane Vučković, Elvedina Nezirovića, Vla-
dimira Petrovića, Toni Morison i Amber Tamblin, kojih će se ovaj rad u manjoj ili 
većoj meri dotaći, narativizuju različite strategije pamćenja i zaboravljanja, koje 
zavise od širokog spektra emocija: od osećanja nepripadanja kako savremenom 
svetu, tako i tokovima istorije. Lirski roman Ane Vučković „Yugoslav“ istražuje 
bol ličnog i kolektivnog gubitka, dok opora studija psihopatologije „Ništa lakše 
od umiranja“ Elvedina Nezirovića na prvi pogled deluje kao dokumentaristička 
proza o čoveku-zveri hibridnog etničkog identiteta. Iako različite generacijske, 
rasne i klasne pripadnosti, američke spisateljice Toni Morison i Amber Tamblin 
svaka u svom debitantskom romanu („Najplavlje oko“ i „Bilo koji muškarac“) 
kombinuju ispovest i interakciju kako bi predstavile kulturno i socijalno (ne)ute-
meljenu svest o silovanju kao zločinu čija žrtva može biti bilo ko, bez obzira na 
pol i poreklo. U okviru procesa pamćenja i zaboravljanja kristališe se odnos 
prema prošlosti, ali i prema adaptacijskim iskušenjima sadašnjosti. 

Ključne reči: pamćenje, naracija, iskustvo, rat, nasilje.

Na mnogo načina se može argumentovati, objasniti i dokazati teza 
da književnost nastaje u pokušaju da se podstakne presudna bitka između 
pamćenja i zaborava – bilo da zaborav posmatramo kao jasno artikulisan 
egzistencijalni i poetički otpor duboko ukorenjenim i nepomerivim mani-

1  Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, vladislava.gordic.petkovic@ff.uns.ac.rs
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rizmima sećanja, ili je pak u pitanju intimna konstrukcija idile i uspomene. 
Zaborav može da bude mesto trajne traume, mračnih poriva i potisnute 
agresije, a može da bude dobro ograđen prostor parodije ili čak i šale na 
temu neugodne zbilje; ovi potonji primeri su, pokazaće se, u savreme-
noj književnosti ubedljivo najređi. U svetu u kom književnost nastoji da 
predano i angažovano analizira (ili makar reflektuje) društvene anomalije 
i nepravde, odsustvo humora ne treba da nas začudi: u stalno ponavlja-
nim pokušajima da artikulišu žal za prošlošću, krize u sadašnjem životu 
i besperspektivnost budućnosti, savremeni prozni pisci gotovo da nemaju 
prostora ponuđenog za bezbrižnu igru motivima i porukama. Pripovedni 
eksperiment koji pokreću i oblikuju strepnja i briga, međutim, rasprostra-
njena je pojava, kao što se može videti na primeru dela autora koji se pri-
povedanju i dalje posvećuju kao prostoru iskušavanja tradicionalnih formi 
i razgrađivanja čitalačkih očekivanja.

Nasilje se ne može dočarati ni opisati bez evokacije telesne patnje i 
bola čiji je intenzitet nekada nemoguće posredovati jezikom, a trauma-
tične teme u savremenoj prozi kao da uvek iznova obnavljaju interes za 
fiziologiju, najviše stoga što uznemirujuća slika telesne patnje ili izazova 
može da koliko-toliko nadoknadi nedostatnost jezičkog opisa. Jedini vid 
kritičkoteorijske aktivnosti s ciljem ukidanja marginalnosti tela u tekstu 
može biti delovanje u tom istom tekstu – s tom razlikom što se čitanje tela 
u tekstu mora, neminovno, pretvarati u učitavanje svih pozitivnih impera-
tiva telesnosti u tekst, u afirmaciju delatnog identiteta koji se suprotstavlja 
agresivnim mehanizmima prisile. Odnos prema telu kao meti nasilja mož-
da je, u književnim okvirima, simbolički najbolje predstavljen u Šekspiro-
voj problemskoj drami Mera za meru. 

Iako se danas ovo delo više posmatra kao ironična parabola zaoku-
pljena temom estetičke emancipacije umetnosti, zaplet je nedvosmisleno 
usredsređen na predstavljanje telesnih implikacija moralne ambivalen-
tnosti. Zamena i razmena tela u zakonskom postupku i seksualnoj uce-
ni, a s ciljem postizanja poželjnog ili zamišljenog socijalnog, političkog i 
kosmičkog sklada, ukazuju da u patrijarhalnoj hijerarhiji i žena i muška-
rac postaju predmet hirova oholog vlastodršca, da postaju žrtve samovo-
lje silnika čije su odluke nepredvidljive, bilo da je u pitanju podela kazni 
ili razmena darova. Ova Šekspirova drama predstavlja poziciju vladaoca 
koji može bez objašnjenja i najave da naprosto odustane od upravljanja 
zemljom te time apsolutizuje svoju poziciju, da se povuče sa javne scene, 
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preuzme drugi identitet i počne da deluje iz potaje, da preuzimanjem druge 
uloge zaštiti telo i identitet, otvori sebi prostor za manipulaciju očekiva-
njima i odlukama drugih ljudi, a da ipak trijumfalno donese pravdu svojim 
podanicima. Kontrola tela predstavljena je u Meri za meru kao nadziranje 
života i smrti, delovanja političkog aparata i regulacija pretnje socijalne 
pobune: fiziologija tela manifestuje se kao nesavladiv poriv za vladanjem, 
kontrolom i posedovanjem.

Prva knjiga proze Vladimira Petrovića Kako postajemo ono što smo 
postali, objavljena ove godine, isprva deluje kao skup kazivanja i portreta: 
autor nam predočava upečatljiva svedočanstva i sudbine, mahom u formi 
fikcionalizovane ili dramatizovane ispovesti. Sva ova kazivanja zasnivaju 
se na krajnje subjektivnoj percepciji sveta protagonista koji su usamljeni, 
na samom kraju životnih iskušenja, ili uramljeni u trenutku neposredno pre 
propasti ili nestanka. Koristeći se tehnikom priređenog dokumenta, doživ-
ljenog monologa i ispovesti, Petrović predstavlja ne samo ljudske sudbine 
nego i sudbine ljudskih zapisa, te se tako može dogoditi da u uvodnoj priči 
„Ni život ne okusih kako treba“ kao centralni narativni interes prepozna-
mo fiktivni rukopis, koji je priređivač navodno pronašao na jednoj beo-
gradskoj pijaci, pa njegovo tačno poreklo nije moguće utvrditi. Dokument 
oko koga se vešto plete ispovest jeste molba za pomilovanje koja sadrži 
dve strane rukom pisanog teksta, a njeno datiranje u 1847. godinu može da 
razjasni sudbinu autora i kontekst u kom se piše. 

Priča „Gazda Milorad“ može se opisati kao ispovest o poreklu, uspe-
hu, o tajni i grehu porekla beogradskog trgovca koji je imao sreću da ga 
usvoji bogata udovica, uprkos podozrenju i protivljenju okoline. Priča koja 
beleži događaje koji su se odigrali krajem XIX veka tek je jedna od više 
proznih celina koje tematizuju uspon, pad, ponovno rođenje i konačni po-
raz uglednog trgovca koji krije mračnu tajnu svog identiteta. Ceo život 
čoveka koji je za sebe odabrao ime Milorad zasnovan je na zločinu koji je 
omogućio nastanak novog identiteta: 

 Otvara oči gazda Milorad. Otvara i usta. Iz njih izlazi krik. Hvata 
se gazda Milorad za naslon stolice i seda. Pred njim je cigleni zid. 
Crven kao krvavi nož koji Nenad vadi iz očevog tela. Gazda Milorad 
oseća dečakov strah. Podjednako i žudnju za životom. Spasi se, de-
čače, spasi, šapuće gazda Milorad. I dečak to čini. Uzima petrolej i 
sipa ga po očevom i majčinom telu. Sipa ga na kože i po čitavoj kući. 
Dovoljna je samo jedna žiška sa ognjišta i sve se pretvara u plamen. 
Vatrenu stihiju koja žeže grede, zidove, ljudska i životinjska tela. 
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Zna gazda Milorad šta je bilo posle sa tim dečakom. Gotovo da 
može da vidi preplašene oči koje osmatraju plamen što obara kući. 
Gleda gazda Milorad dečaka koji beži. Zna njegovu računicu da će 
seljani pomisliti da su to uradili hajduci. Uostalom, posle požara ništa 
neće ostati. Pa ni sam Nenad. I ne žali dečak zbog toga. Sem prijatelj-
stva sa jednim vršnjakom, on ništa nije imao od svog života. 

I nema tu ništa više da se kaže. Tog dana je umro Nenad. I rodio 
se Milorad. Petnaestogodišnjak koji je pošao u svet da pronađe novi 
život. Od Nenada je ostala samo magla. Utvarni ostatak prošlosti koji 
je dolazio u časovima samoće, onaj koji gazda Milorad nikada nije 
uspeo da odagna. 

Dvostrukost identiteta nije uočljiva samo u sećanjima koja ukrštaju 
ranu traumu i docniji udoban, relativno spokojan život, nego i u spremno-
sti da se počini zločin kako bi se sačuvala iluzija novog identiteta: 

Živeo je tako gazda Milorad skoro pola veka dva života. Jedan za 
svet, u kojem je bio pouzdan čovek, brižni muž i roditelj, blagorod-
ni mecena i uspešan trgovac. I drugi život,skriveni, u kom se vodila 
večita borba između avetnog Nenada Rakovića i stvarnog Milorada 
Milentijevića. A sad je avet ponovo postala stvarnost. 

Ne želi gazda Milorad da razmišlja o tome, ali misao o sopstvenoj 
krivici, još preciznije: gluposti, ne može da nestane. Mogao je juče da 
okrene glavu, jednostavno da produži dalje i previdi starčevo pitanje. 
Koliko ima samo Nenada na ovome svetu i koliko prepoznavanja koja 
se na kraju ispostave kao greška. Ali ne. On je morao da zastane, posle 
čega povratka više nije bilo. Brbljivi starčić počeo je priču. Otužnu 
i glupu. Nenade, pa nisam te video pola veka. Ne bih te prepoznao, 
toliko vremena je prošlo, ali tvoje oči nikada neću zaboraviti. Ala smo 
ostareli... Onda je usledila tišina. I čuđenje. Pa ja sam mislio da si 
mrtav, dok smo došli do tvoje kuće, samo je pepeo ostao... Sledilo je 
raspitivanje. Znači, ipak si preživeo... I na kraju rečenica koja i dalje 
visi nad glavom gazdom Milorada. Joj, kad budem ispričao u selu da 
sam te video. Niko živ mi neće poverovati... 

U smenjivanju depatetizovanog i uzvišenog lirskog tona, akteri Petro-
vićevih priča demonstriraju različita poimanja bliskosti sa svojim slušao-
cem, koji im je donekle ispovednik a donekle i saučesnik, otkrivajući kroz 
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svoje ispovesti u kojoj meri je dehumanizovani svet predodredio njihovu 
patnju. 

Opora studija psihopatologije u romanu Ništa lakše od umiranja Elve-
dina Nezirovića na prvi pogled deluje kao dokumentaristička proza o čove-
ku-zveri hibridnog etničkog identiteta. Nezirović kao da rehabilituje neku 
vrstu Zolinog naturalizma u prepoznatljivom socioistorijskom okruženju 
rata u Bosni ne bi li pokazao da romantizovani, niotkuda došavši, magnet-
ski privlačni hitklifi u postjugoslovenskoj prozi jednostavno ne postoje. 
Džoni Aker, crni nacista i Šveđanin poreklom iz Liberije, ratni zločinac 
i serijski ubica, psihopata i agresivac, viđen je iz više perspektiva koje 
obećavaju dokumentarnu pouzdanost ali i igru sa čitaočevom percepcijom. 
Naturalizam je prisutan kao obeležje stila, ali i kao simptom strepnje. U 
mnogo čemu ovaj roman podseća na glasovitu matricu naturalističkog pri-
povedanja kakvu nalazimo u ciklusu romana o Rugon-Makarovima Emila 
Zole.

Za Zolin roman Čovek zver iz 1890. godine kaže se da je studija zla, 
raskošni katalog atavizama kojima se ne može umaći, parabola o odnosu 
čovečanstva prema tehnologiji, a ne samo o ubilačkom nagonu. Železnica 
kao znamen progresa koji demonskim smehom mami u tamu nije samo 
simbolički kontekst i realističko mesto radnje, nego je i okvir promišljanja 
tehnoloških promena i agresivne ekspanzije kapitalizma. Američki roman-
sijer Henri Džejms video je Zoline romane kao metež u kom svako nađe 
sebi mesto. Zolina kapitalna tema je industrijalizacija, jer se u njoj ogle-
daju hipertrofija potrošnje i sukob između starih vrednosti i nove vernosti 
profitu. Furiozna završnica romana nameće vulgaran savez demonske teh-
nologije i niskih strasti: razularena lokomotiva vuče mahniti voz „u vihoru 
dima i plamena“, noseći vojnike u francusko-pruski rat dok se mašinovođa 
i ložač biju do smrti: „to je bio trk životinje koja, spuštene glave i nema, 
navaljuje pravo na prepreke“.

Lirski roman Ane Vučković Yugoslav u dvadesetak fragmenata razli-
čitog opsega i obuhvata istražuje gubitak i bol gubitka, tematizuje ono što 
je, u gotovo neprevodivom naslovu jedne svoje kratke priče, postavila En 
Biti, savremena američka spisateljica: learning to fall – nauk padanja, ili 
nauk o padanju, a može se, u širem značenju, shvatiti i kao lekcija o gu-
bitku, o ulasku u sećanje i fantaziju, ali i u napeto posmatranje trenutka 
sadašnjeg: „Tatini prijatelji me grle čvršće otkad ga nema. Da li misle da 
mi treba podrška, ili ponovo hoće da osete njega, kao da sam babuška i da 
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ću tamo negde, ako dovoljno pritisnu, naći i njega, da će moja koža napući, 
kao kinder jaje, i da je tamo negde on.“ U mnogo čemu sličan maestralnom 
poetskom romanu Poema preko Sonje Veselinović koji se bavio remins-
cencijama na detinjstvo ali i formativnim razvojem umetnika, roman Ane 
Vučković predstavlja pokušaj da lirska proza kamernog govora progovori 
ne samo o žaljenju za mrtvima, nego i o detaljima pamćenja koji nas čine 
živima u svesti onih kojih više nema. Sama pretpostavka o tome da se i 
oni koji više nisu među živima kogu sećati odraz je kontinuiranog napora 
naratorke da nas uveri kako je sećanje dvosmerna ulica i proces koji ne-
smetano teče.

Američka spisateljica En Biti sve svoje junake svesno vraća u stanje 
prvobitne naivnosti i tu regresiju naivnosti i naivnost regresije groteskni i 
konfuzni događaji ne razgrađuju, već je, naprotiv, osnažuju. Kao i Beograd 
u prozi Ane Vučković, Njujork je u imaginaciji En Biti prostor gde caru-
je večna naivna vera u neočekivane ishode i dinamične preokrete, dakle: 
mesto bajke. Junak priče „Drugo pitanje“ poverovaće nespretnim lažima 
nevernog ljubavnika zato što je „veći deo života proveo u Njujorku i znao 
da se svemu mora verovati“ (Biti 1994: 123); u priči „Kao staklo“ junaci 
će čepom od šampanjca razbiti krovni prozor i ubediti stanodavca da je „tu 
rupu napravilo nešto što je palo odozgo“ (Biti 1994: 31): „Znao je da lažu 
– iznad njih nije bilo ničega – ali šta je mogao da kaže? Pitao ih je ne misle 
li možda da to iz zagađenog njujorškog vazduha padaju meteoriti koji se 
skvrče na veličinu loptice-skočice. On je mrzeo svoje stanare, i ne samo 
njih – ceo grad“ (Biti 1994: 31). En Biti dekonstruiše sliku grada ne samo 
kao prostora sećanja, već i kao prostora gubljenja nevinosti i sticanja isku-
stva; grad može da bude čak i prostor u kom nepovratno nestaje formativ-
na dimenzija iskustva da bi se renovirala i reciklirala prvobitna naivnost.

Nobelova nagrada dodeljena američkoj autorki Toni Morison lako se 
može objasniti argumentom kulturne relevantnosti, mnogo pre nego op-
senarskim pozivanjem na „kultni status“ autorke. Morisonova nije kul-
turni fenomen zato što je sagu o ropstvu pisala sa ambicijom da u belom 
i muškom književnom kanonu izbori prostor za crnu ženu. Iako u laska-
vim tekstovima na koricama njenih knjiga piše da je američka književnost 
nezamisliva bez Toni Morison, moglo bi se konstatovati i obrnuto: da je 
Toni Morison nezamisliva bez američke književnosti i bez nasleđa koje ju 
je oblikovalo. Pseudofoknerovski ambijent samo je jedan u nizu odraza 
američke literature u njenom najboljem romanu Voljena: ova afroamerička 
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kombinacija mita o Medeji i tragedije osvete pripoveda o ubijenom detetu 
čiji se duh u liku lepe devojke vraća da bi uznemiravao i podsećao, a topos 
istorijske krivice razvija se na pozadini književnih tradicija i postupaka 
kao što su narodno predanje, magični realizam, horor i gotika. Inspiraciju 
autorka nalazi u tradiciji koja počinje od grčke tragedije pa vodi do savre-
mene proze: od Eshila do Poa, Foknera i Markesa. Kao i njen prethodnik 
Ralf Elison, Toni Morison veruje u prevrednovani realizam, onaj koji je 
združen sa alegorijom, folklorom i fantastikom. Njeno delo je je primer 
hrabrog spoja liričnosti i nasilja; no ponekad takva poetika više alegorizuje 
žensku patnju nego što je predočava. 

Najplavlje oko je mozaički roman prvenac Toni Morison, objavljen 
1970. Moglo bi se reći da je u pitanju najmučniji i najkontroverzniji roman 
autorke Voljene, Džeza, Raja i čitavog niza romana koji se obračunavaju 
sa rasizmom i kulturnim imperijalizmom. Debitantsko delo američke no-
belovke je tim potresnije zato što govori o nejednakosti, rasizmu i intra-
rasizmu, porodičnom i vršnjačkom nasilju, nametnutim idealima lepote, 
te imperativima rasne i rodne superiornosti. U zapletu romana jasno je 
naglašena tematska nit koja govori o internalizovanom rasizmu koji kao 
svoju posledicu ima mržnju prema sebi, nipodaštavanje samih sebe i sebi 
bliskih, nesigurnost i ojađenost.

Jedan od izvora traume u ovom romanu je lepota: opsesija evrocen-
tričnim idealom lepote prenosi se generacijski i čvrsto je upredena sa mi-
zoginijom, siromaštvom, neravnopravnošću. Najplavlje oko se zasniva na 
formi dečje slikovnice i njene idealizovane slike stvarnosti, te tako knjigu 
otvara opis nuklearne porodice, čija se idila uskovitla u tekstu, zatim izo-
bliči do neprepoznavanja, i mi postajemo svesni koliko je porodica Bridlav 
surovo udaljena od idile, ne samo zbog nemara njenih članova nego i zbog 
perpretuiranja kolektivnih zabluda i ograničenja. 

Toni Morison otkriva da je želela da predoči sudbinu Pekole Bridlav, 
nekog ko zbog svoje mladosti, pola i rase ima najmanje šanse da stoički 
podnese delovanje sila razaranja. Narativni centri romana, dve sestre, de-
vojčice Frida i Klaudija, počinju ovu priču otkrivajući imanentnu sposob-
nost narativa da uspostavi red, i jedinu mogućnost reda kao ostvarivanje u 
narativu: „O tome više nema šta da se kaže – osim zašto. Međutim, budući 
da je ’zašto’ teško obuhvatiti, moramo pronaći zaklon u ’kako’ “. Za njih 
dve, prva asocijacija na proleće su tanke mladice kojima ih roditelji ka-
žnjavaju umesto, kao tokom zime, štapovima; u romanu Dom kazivanje 
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junaka otkriva sledeće: „Roditelji su im se kući vraćali mrtvi umorni pa 
bi svaka iskazana nežnost bila kao žilet – oštra, kratka i tanka.“ Slikanje 
nasilja, međutim, ne sme biti samosvrhovita praksa, jer tako literatura po-
staje adrenalinska arena umesto skroviti kutak spoznaje. Sa druge stra-
ne, sećanje na nasilje može postati praksa isceljenja uvek kada su junaci 
svesni faktora koji kontekstualizuju nadziranje i kažnjavanje: u slučaju 
disfunkcionalne porodice Bridlav, kažnjavanje dece je neprekinuti krug 
nasilja uslovljenog neravnopravnošću, patnjom i nepravdom usled pripad-
nosti potčinjenoj i marginalizovanoj zajednici, i na kraju nasilje eskalira u 
seksualni napad oca na maloletnu ćerku, u silovanje i incest; nasuprot ovoj 
i ovakvoj Pekolinoj sudbini, Fridini i Klaudijini roditelji svoju strogost 
temelje na brizi, solidarnosti i pravičnosti, ne dozvolivši da njihova deca 
postanu objekt trauma i nasilja. 

Debitantski roman američke glumice i pesnikinje Amber Tamblin Bilo 
koji muškarac može se posmatrati kao sumorni primer eksperimentalne 
fragmentirane fikcije o serijskom silovanju čiji je počinilac žena: roman 
daje glas šestorici muškaraca koji nastoje da se izleče od fizičke i emotiv-
ne traume nakon što im seksualna predatorka po imenu Mod nanese traj-
ne psihofizičke povrede i traume. Mod je i brutalni zlikovac i izobličeno 
mitsko biće, a njene žrtve odlikuje selektivna percepcija, budući da nakon 
traumatičnog iskustva mogu rekonstruisati tek fragmentarne slike delova 
tela svoje mučiteljke: njene crne oči i deformisanu ruku, ili pak u sećanje 
dozvati zadah poput trule ribe. Ember Tamblin odlučuje da silovatelj u 
njenom delu treba da bude žena, i da roman treba da bude ispripovedan iz 
tačke gledišta šestorice muškaraca koji su žrtve nasilja: ipak, ova stvara-
lačka strategija nije nastala usled pokušaja da se obrnu rodne uloge. Pošto 
je sama spisateljica glumica i javna ličnost, publici najpoznatija kao jedan 
od stalnih sporednih likova u seriji Doktor Haus, nju je zanimalo da istra-
ži fenomen rape culture (kulture silovanja) i da se odredi prema nasilju 
objektifikacije, prema fizičkom i psihološkom zlostavljanju, i prema tra-
umi koju stvara nepoverenje i podozrivost sa kojima se pristupa žrtvama 
seksualnog nasilja (Mahdawi, 2018). Umesto da se usredsređuje na tran-
sformaciju žrtve, Amber Tamblin sugeriše kako ponovljeni čin nanošenja 
bola može da u počiniocu pokrene preobražaj: Mod se pretvara u čudovište 
tokom samog čina ubijanja ili sakaćenja svojih muških žrtava. Poreklo 
njenog zločina i koreni njene mržnje prema žrtvama ostaju nejasni, a nara-
tivni glas u romanu fokusira se na unutrašnje monologe preživelih, njihovu 
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međusobnu prepisku i medijske odjeke koji dolaze sa televizije i interneta, 
pokazujući kako društvo spremno otkriva izvor razonode i neke vrste na-
slade u traumi žrtava seksualnog napada. Amber Tamblin insistira na tome 
da mediji moraju biti odgovorni za način na koji uživaju u bolu i užasu 
muškaraca koje je Mod napala: objavljivanje zločina i slavljenje tuge jesu 
motivi koji se detaljno analiziraju u zajednici koja ne može da se odupre 
nijednom od ova dva poriva.

Roman je zamišljen kao eksperiment žanrovima i diskursima, te autor-
ka stoga meša prozu i poeziju, trivijalno i oniričko, ispovedanje i fantaz-
magoriju; ispisuje monologe, koristi epistolarnu formu elektronske kores-
pondencije, medijske sadržaje, onlajn ćaskanje i tvitove. Ember Tamblin 
mapira diskurzivne medijske strategije koje se koriste za predstavljanje 
silovanja sa namerom da se usredsrede na bol i traumu koje žrtve proživ-
ljavaju u svojoj mašti. Proza u romanu Bilo koji muškarac kombinuje žan-
rove i diskurse novinskih tekstova, snimaka radio emisija i ćaskanja u apli-
kacijama za upoznavanje, ali obilato eksploatiše i asocijativne mehaniz-
me, kao i prizore polusvesnih stanja kako bi oblikovala šokantne narative 
žrtava seksualnog nasilja. Svi preživeli moraju da se nose sa nevericom u 
činjenicu da i muškarac može biti silovan, kao i da se izbore sa pojačanom 
pažnjom medija koji beskonačno spekulišu o njima kao žrtvama i ulozi 
koju su odigrali u sopstvenom stradanju. Žrtve su žigosane, osramoćene, 
pa čak neretko i ponižavane ili ismejane: traumatične posledice ulazak 
su u potpuno novi pakao koji nastane posle prvobitnog zločina, a to je 
samo jedan aspekt njihove patnje; duboko u sebi, protagonisti su suočeni 
sa poniženjem, strahom i osećanjem gađenja i mržnje prema sebi samima. 
Opasna i nepokorna, Mod je sveprisutna u elektronskom prostoru, stupa 
u dijalog sa budućim žrtvama, a njena moć je dobrim delom posledica 
procesa mistifikacije koji se odvija u medijima: kada jedan novinar stupi u 
kontakt sa silovateljkom, ton njegove poruke i sam pristup njoj ukazuju na 
alarmantnu kombinaciju istraživačkog novinarstva, senzacionalizma i pop 
psihologije koji su karakteristični za odnos celokupne društvene zajednice 
prema patnji, traumi i stradanju.

Mod je uvek prisutna pretnja, koja lovi svoj plen i na mreži i van elek-
tronskog prostora, ona poprima različita obličja, glasove i identitete, i na 
taj način simbolizuje sveprisutnost zla   koje nijedno digitalno postojanje ne 
može izbrisati ili otkloniti. Njene žrtve su ponižene načinima na koje mo-
raju da se suprotstave posledicama napada: izložene su neverici i sumnji 
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policije, osećanje stida ih obuzima i otuđuje od porodice i prijatelja. Ono 
što njihovu patnju usložnjava i čini intenzivnijom jeste činjenica da se 
njihov bol javno secira. Mod tako postaje figura zlodejnice koja je breme-
nita značenjima, figura koja reflektuje strahove i fascinacije društva, ne-
kontrolisanu strast i mizoginiju, figura koja neprestano proizvodi traumu. 
Ipak, roman uspeva da na upečatljiv način predoči lekovitost proticanja 
vremena: kako godine prolaze, žrtve uspevaju da se oporave i revitalizuju, 
udružujući se i pronalazeći mogućnost da artikulišu svoje ispovesti i zale-
če traume. 

Teorija lika, po Džonatanu Kalpeperu, postavlja tri ključna pitanja: 
kako čitaočevo prethodno znanje doprinosi karakterizaciji, kako čitalac u 
tekstu prepoznaje obeležja junaka i na koji način tekst predstavlja književ-
nog junaka. Za konačni učinak književnog teksta važan je proces nastanka 
lika, kao i način na koji ga čitalac vidi i identifikuje, što u teorije pripo-
vedanja uvodi i elemente socijalne psihologije. Reč „karakter“, koja je 
postala bezmalo internacionalna odrednica za književnog junaka, izvedena 
je iz grčkog glagola kharassein (čije je značenje: žigosati, seći, grebati); 
ova reč priziva usecanje i zasecanje perom po glinenoj pločici ili dletom 
po tablici, i ukazuje na kreiranje distinktivnog obeležja. Junak je ili aktant 
– kako bi to hteo da vidi ruski formalizam – ili personalitet, što bi impre-
sionistička kritika želela da dokaže, a možda je i, krenemo li tragom po-
ststrukturalističkih teorija, samo „fragment subjektivnosti“, kako to tvrdi 
Tomas Doerti. E. M. Forster i V. Dž. Harvi pokušali su da predstavljanjem 
dve kategorije junaka – „ravnih“ i „zaokruženih“ – osvoje veći strateški 
prostor za književni lik kao element književnog teksta. Džonatan Kalpeper 
konstatuje kako nijedna tipologija lika „ne pokušava da razdvoji psiho-
loške i tekstualne aspekte lika“, svestan da je razdvajanje ta dva aspekta 
unekoliko artificijelno.

Teškoće pristupa junacima, njihovom sećanju, pamćenju, zaboravu i 
potiskivanju proizlaze iz načelne nedoumice koja postavlja pitanje da li 
je književni junak autonoman u odnosu na zaplet (što bi nam omogućilo 
da ga u analizi udaljimo od njegovog književnog konteksta), ili se likovi 
možda ne bi smeli izdvajati iz konteksta književnog dela i analizirati kao 
da su autentični ljudi. Ne radi se samo o odluci tumača da u centar analize 
lika stavi uticaj stvarnosti na priču i čitaočevo znanje o realnom svetu, ili 
da, umesto toga, favorizuje sižejnu matricu i da posmatra junaka u kontek-
stu žanrovskih zakonitosti i logike razvijanja sižea. Izbor pristupa zavisi i 
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od toga da li junaka smatramo „protagonistom vlastitih namjera“, kako to 
formuliše Vladimir Biti, ili se možda književni protagonista sveo na ne-
stabilnu skupinu protivrečnih težnji koje na okupu drži samo vlastito ime. 
Rolan Bart čak smatra da „ono što je zastarjelo u današnjem romanu nije 
romanesknost, nego lik; ono što se više ne da napisati jest Vlastito Ime“. 

Dilema da li je junak deo sveta ili deo teksta formuliše se i malo druga-
čije: da li je junak funkcija zapleta i oslonac za razvijanje motiva, kako su 
to videli Aristotel, ruski formalisti, pa i dobar deo strukturalističke kritike, 
ili je zaokružena ličnost nezavisna od svog konteksta? Podelom književnih 
junaka na „ravne“ i „zaokružene“, E. M. Forster zastupa stav o junaku kao 
nezavisnom elementu književnog teksta. Mnogi su kritičari, među njima i 
Šlomit Rimon-Kenan i V. Dž. Harvi, ukazivali na slabosti, i čak preteranu 
uprošćenost Forsterove klasifikacije. Manjkavosti se grupišu u nekoliko 
načelnih primedbi: Forsterova binarna opozicija je implicitno hijerarhi-
zovana jer se tzv. „ravan“ lik odlikuje nedostatkom dubine, te automatski 
proizlazi da su takvi junaci nevažni ili površni, premda su u svetu romana 
i te kako nužni. Zatim, ova opozicija je redukcionistička, jer ne definiše 
nikakve nijanse ili prelazne oblike. Treće, što nikako nije i najmanje važ-
no, Forsterova podela potpuno previđa činioce promene i razvoja: nema 
sumnje da lik može biti zamišljen kao jednostavan, a da se tokom dela 
razvija i usložnjava, dok, sa druge strane, inicijalno može biti koncipiran 
kao složen, a da se ne razvija uopšte u toku pripovedanja. Poslednja stavka 
ukazuje na naročito ozbiljan propust, jer Forster svoju klasifikaciju temelji 
na žanru romana, koji podrazumeva ništa drugo do linearni razvoj i kau-
zalnu promenu u mišljenju i delanju protagonista. 

U jeziku književnog dela, suprotstavljeni procesi kao što su pamćenje i 
zaboravljanje formiraju narativ koji će pomoći da se relevantne vrednosti i 
ideje uspostave u kulturnoj praksi. Stoga književna proza prepliće ispovest 
i interakciju kako bi predstavila kulturno i socijalno (ne)utemeljenu svest 
o nasilju i zločinu. U okviru procesa pamćenja i zaboravljanja kristališe se 
odnos prema prošlosti, ali i prema adaptacijskim iskušenjima sadašnjosti. 
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MEMORY AND OBLIVION AS INDIVIDUAL 
AND COLLECTIVE NARRATIVE AND

CULTURAL IMPERATIVES IN
CONTEMPORARY SERBIAN AND

ANGLOPHONE FICTION

Summary

The paper intends to examine the representations of reality in the novels by 
Amber Tamblyn, Toni Morrison, Elvedin Nezirović and Ana Vučković, all of them 
either accomplished or aspiring authors whose novels deal with versatile strat-
egies of coping with memory, violence, oblivion and trauma amid social forces 
that are difficult to control. Starting relationships, experiencing pain and pursu-
ing boundless obsession with multiplicity of identity are among complex issues 
these novels deal with, capturing the voices at the margins and letting the char-
acters transcend their real-life grounded identities. 

Contemporary fiction demonstrates on many levels that the gap dividing the 
virtual and the (corpo)real world narrows, as the narrative can range from in-
timate confessions in letters and journals to blog posts, tweets, and Facebook 
posts, introducing verbal and structural experimental practices which involve 
shifting points of view and changing representations of life in general. 

Keywords: memory, narrative, experience, war, violence. 
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MAJA STOJANOVIĆ1

INDIVIDUALNOST U TOLSTOJEVOM
VASKRSENJU - OD GREŠNIKA DO

PROČIŠĆENJA KROZ VERU
I SPASONOSNU ŽRTVU NA KRSTU

Rezime

Tolstoj je roman „Vaskrsenje“ pisao od 1889-1890, 1895-1896, 1898-1899. 
godine. Tri puta po godinu dana, sa prekidima. Najpre ga je nazvao ,,Konijeva 
priča“, zato što je A. F. Koni ispričao u Tolstojevom prisustvu, da je jedan porot-
nik prepoznao u prostitutki optuženoj za krađu, osobu koju je zaveo. On se zauzeo 
za nju, iako ju je bolest upropastila, da se oženi njome i izvuče je iz zatvora, ali 
smrt je bila brža. Tolstoj je zamolio Konija da mu ustupi temu i bavio se njome  
jedanaest godina. Glavni junak je trebao da bude tolstojevac. Tolstoja je zadivila 
rešenost mladog čoveka da iskupi svoju krivicu, vremenom shvata da su seljaci 
pozitivne ličnosti, dok su  ostali negativni likovi. Suštinu romana predstavlja po-
gled na svet Kaćuše Maslove, kroz koji se sve u romanu prelama. Pisac opisuje 
scenu sa golubovima, koji kao da stresaju prašinu sa njenog lica. Treća glava je 
posvećena Nehljudovu. Život Kaćuše Maslove opisan je u 12, 13, 14, 15, 16, 17 
i 18 glavi. To nije nastavak istorije, to je razmatranje njenog života sa različitih 
stanovišta. Sofija Andrejevna zapisuje u svoj dnevnik, da joj nije jasno kako Lav 
Tolstoj, sa tolikim zadovoljstvom i zanosom opisuje romansu između sobarice i 
oficira. Sofija Andrejevna nije bila u pravu kada je dala ovakve karakteristike 
dela. Ljubav Nehljudova i Kaćuše povezana je sa prolećnim buđenjem zemlje, sa 
još nepotrebnim zanosom onih koji vole, s bokorima jorgovana i neočekivanim 
poljupcem. Knjiga Vasksenje je dospela i u Zemlju izlazećeg sunca - Japan, kao 
opera. Preobratila se u pesmu i pokazala novu suštinu ljubavi. Izvanredni ese-
jista N. N. Mihajlov piše: ,,Kaćuša Maslova živi u svesti naroda više od pedeset 
godina. Problem nije što je Maslova bila prostitutka već je problem što se odrekla 
čoveka koga voli, jer ga je volela, smatrajući da je jača od njega, nije joj bila 
potrebna žrtva“. 

Kaćušina ljubav je žiža romana ,,Vaskrsenje“, ali to nije priča kako je bogat 
i moćan čovek naneo nepravdu nejakom i jadnom. Lava Nikolajeviča ne inte-

1  Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, maja.stojanovic.83@gmail.com
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resuje toliko moralno posrnuće ovo dvoje ljudi, koliko stanje višeg društvenog 
sloja. Ljudi žive u užasnim uslovima koji ih ponižavaju, ali smatraju da je njihov 
položaj normalan i da zaslužuju poštovanje. Tolstoj piše o ovoj prostitutki kao 
udovici iz Jevanđelja koja je sve dala i poklonila jednoj bolesnici istovremeno 
misleći kao i njene drugarice da je položaj radnog čoveka nizak i dostojan prezi-
ra. ,,Vaspitavana je u sredini u kojoj je prostitucija bila prihvatljivo zanimanje.“ 
Nehljudov želi da spase Kaćušu, ali Kaćuša ne misli da je to potrebno. Nehljudov 
se čudi kako Kaćuša gleda na svoj posao, ne stidi ga se, zadovoljna je s njim čak 
se i ponosi. To i nije moglo drugačije jer u ma kakvom se položaju čovek našao 
on će izgraditi pozitivan pogled na svoj rad i delatnost, da bi mogao biti prisutan 
i da bi obavljao svoj posao, gledajući na njega kao na nešto važno i dobro.  

 Ključne reči: ljubav, žrtva, poraz, Jevanđelje.

Bog - to je moja želja.
Tolstoj

Žanr je uspostavljeno jedinstvo određenih stilskih pojava, koje je 
uspešno potvrđeno iskustvom, ima emocionalnu boju i u celini se doživ-
ljava kao sistem. Taj sistem se na početku doživljava kao zadatak, kroz 
naziv dela i opšte određenje uvodi čoveka u svet priče i unapred upozorava 
u kakvom sistemu se nalaze pojave koje on očekuje da vidi. Žanrovi se ra-
zvijaju postupno i u neku ruku neprekidno, ali ta neprekidnost je stupnjevi-
ta. Stupnjevi te neprekidnosti se doživljavaju kao međusobno protivrečni. 
Žanr postoji u samonegiranju u sukobu izbrisanih, ali ne zaboravljenih i 
u negiranju oživelih stupnjeva. ,,Slamanje žanrova nastaje zato da bi se u 
pomeranju formi izrazili novi životni odnosi“, tvrdi Šklovski, ,,Prilikom 
promene sistema menja se cela struktura, zato što sistem nije zbir postupa-
ka, nego način analize kroz poređenja“ (Šklovski, 1977: 720), Tolstoj nije 
samo veliki stvaralac nego i rušilac starih konstrukcija. 

Tolstoj, ukidajući stari siže sa složenom događajnošću, kreće od po-
kušaja da opiše istoriju ljudske duše kroz tok svesti. Takav pokušaj je bilo 
delo ,,Istorija jučerašnjeg dana“. Dan je počinjao od večeri bila je napisana 
analiza jednog razgovora i započete analiza snova. Tolstoj nije dovršio 
svoju prvu knjigu. ,,Detinjstvo“ je prva knjiga koju je napisao do kraja. 
U analizi su iskorišćeni delovi Sternovog romana, nova forma je upotre-
bljena za razotkrivanje nove realnosti. On je posvećen čovekovoj svesti 
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i podeljen je na nekoliko dana. Ruski roman je stvorio nove karaktere, 
drugačije konstrukcije i došavši do saznajnja nerešivosti konflikta, doveo 
nas je do pojave realizma novog tipa. U ruskom realističkom romanu, pri-
marnom pokazao se karaker, zapravo novi likovi stvorivši dijalekat duše, 
to je Černiševski odmah zapazio. Radnja trpi rešivost postupka. Za rusku 
klasičnu književnost, a potom i pozorište Stanislavskog u osnovi dela leži 
karakter. Rad na delu kod ruskih klasika ponekad počinje skicama koje 
sadrže analizu, osobinu karaktera i pokušajima da se oni sjedine. On je u 
,,Beležnicama“ 1857. zapisao: ,,Zadatak umetnosti je da pronalazi trikove 
i da ih učini vidljivim....Ti trikovi su karakteri ljudi, ali ti trikovi mogu biti 
i karakteri scena, naroda, prirode...“ Taj stupanj na koji se Tolstoj popeo je, 
karakterističan za rusku realističnu umetnost. U pozorištu imamo karakter 
čoveka koji je izražen kroz njegove reči i postupke. Sve je to povezano sa 
sistemom postupaka, sa njegovim redosledom. Junaci stupaju u međusob-
ne odnose pod uticajem drugih sila, koje kao da od njih ne zavise. Psiholo-
gizacija je čin koji sledi potom. Čovekova sloboda postoji, ali je ograniče-
na masovnom psihologijom roja. Istorijska nužnost, istorijska uslovljenost 
stupa u složene uzajamne odnose sa čovekovim duševnim stanjem. Veoma 
je teško analizirati taj izvan duševni život i Tolstoj ga razotkriva ne samo 
psihološkom analizom, nego i složenim lavirintom veza, opisa i događaja. 

Spoljašnji događaji se označavaju kao namerno ništavni, ali unutraš-
nje značajni. Roman kao da je izokrenut namerno, unet unutra. Konflikti 
Tolsotojevih junaka su konflikti velike napetosti. Kaćuša Maslova odgu-
ruje od sebe sreću odriče je se, jer se u njoj probudila velika snaga kada se 
setila svoje ljubavi. Zato nam Tolstoj daje prikaz Kaćušinog lika kroz opis 
golubovog leta, opisom jorgovana u cvetu, kao prolećno oslobađanje reke 
od leda, pretećeg meseca. Svi Tolstojevi konflikti zasnovani su na izuzet-
nosti običnog, na tome da je čovek - veoma čovek i da zato ne može da živi 
među ljudima, koji zbog navike i umora više nisu ljudi. Ljubav Tolstojevih 
žena je nadahnuta. Za Tolstoja je najvažniji lavirint veza, a ne gola činjeni-
ca sama po sebi. U realističnom romanu u osnovi leži saznajna stvarnost. 
Kompozicija je uronjena unutar dela, ona predstavlja način analize dela. 
Sve u svemu, roman se ne odvija nikad u tačno događajnom redosledu. U 
romanima, pa čak i u novelama retko sreće jednokratno prikazivanje doga-
đaja. Pojava se razmatra u različitim fazama njenog nastanka, sa različitim 
ocenama. Za donošenje takvih ocena upravo se gradi siže kao kompozi-
cija. Kompozicija je rezultat napora da se spozna predmet pripovedanja. 
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Tolstojevi prijatelji i porodica bili su mu pravo prokletstvo. To su bili 
malodušni i namerno nebrižljivo odeveni ljudi. Među njima je on živeo 
kao snažan čovek koji radi gimnastiku na vratilu žudan života. Mnogi od 
njih su davali sebi za pravo da mu se mešaju u život i navodili su ga da 
se razvede, citirajući Jevanđelje i nametali mišljenje društva, što ga je do-
vodilo do suza. Lavu Nikoljeviču kog je slava štitila od nasilja, žena od 
baktanja poslovima, prijatelji od celog sveta, bilo je teško da živi. Živeo je 
u sunčanim sobama na spratu, okružen tolstojevcima i njegovim lekarom 
Škarvanom, koji je bio Slovak i govorio je: ,,Ah, njegovi prijatelji! Cela 
abnormalna ,,rulja“. Prema vama se on ophodi lepo. Ma kakvi da su, samo 
je jedno jasno, svako od njih je hteo da ga ispravi. Savetovali su ga jadnici! 
Njegovi prijatelji bili su za njega pravo prokletstvo“ (Školvski, 1985: 85).

Roman ,,Vaskrsenje“ je pisao u 1889-1890, 1895-1896, 1898-1899. 
godine. Tri puta po godinu dana, sa prekidima. Najpre ga je nazvao ,,Koni-
jeva priča“, po A.F. Koniju, koji je mu je ispričao događaj o jednom porot-
niku, da je u žrtvi za krađu za koji je bila optužena prostituka, prepoznao 
svoju ljubavnicu. Taj porotnik se zauzeo za ženu izmučanu od bolesti, že-
leći da je oženi, jer ju je voleo međutim bolest je bila brža i ona je premi-
nula u zatvoru i prezivala se Oni. Ta situacija, nimalo bajkovita otkriva 
tajnu prostitucije i donekle podseća na Mopasanovu priča ,,Lutka“, priču 
koju je Tolstoj voleo i nazvao je ,,Fransoaza“. Tolstoja je zadivila rešenost 
mladog porotnika, da se oslobodi krivice i koji je trebalo pri prvoj zamisli 
da bude tolstojevac. Treba reći da Lav Nikolajevič nikada ni u jednom 
romanu nije opisao tolstojevca. On zapisuje u svom dnevniku 5. novembra 
1895: ,,Sada znam zašto mi ne polazi za rukom ,,Vasksenje“. Početak je 
lažan, ....Shvatio sam da treba početi od života seljaka, da su oni tema, da 
su oni pozitivne ličnosti, a ovo su kreature, ovo su negativne ličnosti. I to 
sam shvatio u slučaju Vaskrsenje!“. 

Kroz odnos Kaćuše i Nehljudova, pisac slika moderne pojave u druš-
tvu sa velikom dozom osude prema višem sloju. Suštinu romana pred-
stavlja pogled na život Kaćuše Maslove. Lik dobija na svojoj snazi. Nju 
izvode, jer je optužena za trovanje klijenta, uz prisustvo dva vojnika, ženu 
u klomfama, pored nje proleće golub koji joj prhnu kraj uveta. Opis uzle-
tanja goluba sa Kaćuše kao da stresa prašinu sa lica, koja je i sama opisana 
kao golubica. Zatim sledi priča o njenom životu, potom Nehljudvu, i raz-
matranje njenog života iz različitih uglova. Iz poglavlja u poglavlje pra-
timo Maslovu i Nehljudova izvrgnute nepravdi, bedi i gadosti sveta. Njih 
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dvoje čine jedan par koji se nalazi u kandžama paklenog pravosuđa. Svo 
to zlo i osudu Tolstoj želi da sruči na svet salona sa raskošnim dekorom, 
pozlaćenim ikonostasima i mramornim dvoranama i sudovima. Pri tome 
se služeći najoštrijim stilom, nemilosrdim promatranjem, gde je svaka reč 
sračunata da duboko pogodi čitaoca. U prvom redu, on hoće da otvori oči 
i osvesti svoje savremenike na veliki jaz koji postoji između velikih car-
skih ustanova i ugrožnih pojava poput siromašnih žena i dece. Nasuprot 
groznoj klici ministara, sudija, popova, policajaca i nadzornika robijaša. U 
njegovim predhodnim delima radne mase predstavljali su seljaci u Vaskr-
senju, osim Nehljudova, pojavljuju se: zidari, sobari i pralje sluge i osuđe-
nici, jednostavan narod suprotstavljen višem sloju društva. On ih opisuje 
na realističan način, to su mali ljudi žrtve loše uređenog društva. Autor 
oseća poštovanje i nežnost prema njima.

Tolstoj sa oštrinom posmatra obrede u crkvi koji su se pretvorili u for-
malnost, sa puno prezira i cinizma to opisuje. Pozlaćeni krst, za Tolstoja 
su samo vešala na kojima je stradao Isus Hrist, hleb za pričest je za njega 
samo mrvice usitnjene na tanjiru. Ove običaje Tolstoj opisuje kao da su 
svetogrđe i sa puno cinizma, besmislen mu je taj ritual u kom nema nimalo 
duhovnosti i poniznosti. „U tome vidim napade na ljude koji veruju i to mi 
se gadi“ (Trojat, 1978: 56).

Nehljodov se u borbi za Kaćušin što bolji položaj i položaj ostalih 
osuđenika, sukobljava sa svim predstavnicima birokratije. U činovnicima 
vide samo pravila umesto srca. Kod grofa Čarskog bivšeg ministra kon-
statuje podmitljivost i to osuđuje. On je za Tolstoja ,,primer parazita“, koji 
vreba svaku prilku da protivzakonito živi. Upoređuje ga sa ,,pticom u letu 
čija je navika da nosi perje, vozi se najskuljim autimobilima i jede najsku-
plja jela, koja kuvaju kuvari u elitnim restoranima“ (Trojat, 1978: 546).

Ubedljivo na najveću osudu nailazi Toporov. Njega naziva ,,nakazom“. 
On je karikatura vrhovnog tužioca Svetog sinoda. Malo dalje Nehljudovu 
padaju na pamet pralje, kao u kakvoj halucinaciji kako rade uz prozor u 
podrumu, evo Fedosje sa njenim ,,blagim“ glasom i ,,bistrim očima“ i Tar-
sa ,,dobrog i plavog pogleda“, koji prati u Sibir svoju nepravedno osuđenu 
ženu. Pristalica nenasilja ove ljude oživljava i slika sa simpatijom. Ne-
hljudiv je oslikan kao čovek nemirne savesti, on seljacima daje zemlju u 
zakup uz malu nadokndau, što kod ovih ljudi izaziva nevericu. Sa svojom 
uobičajnom iskrenošću pisac hoće da kaže da postoji jaz između dobrona-
mernog vlasnika i seljaka. Nehljudov je oduševljen komunističim idejama 
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o jednakosti i kroz njega Tolstoj plasira svoja viđenja o jedinstvenom ze-
mljišnom posedu prilično visokim, da bi prisilio veleposednike da svoje 
posede ustupe državi. Taj porez bi istisnuo privatno vlasništvo, država bi 
pobedila i skupila nacionalizovanu zemlju među seljake koji je obrađuju. 
Za ovakve komunističke ideje bilo je potrebno da dođe do revolucije i 
promene režima. Ove ideje Nehljudov je zastupao da bi mogao da prati 
Kaćušu za Sibir, bez spoticanja i briga.

U većini Tolstojevih romana preovladava mišljenje da čovek pobeđuje 
kada se u njemu razvija potreba za duhovnim i kada duhovno pobedi tele-
sno. Roman ,,Vaskrsenje“ nastao je u periodu pune zrelosti njegovog auto-
ra. Od bezbrižnog plemića još u mladosti, pod uticajem feudalnog društva, 
ugušio je svoja stremljenja ka uzvišenim i neprolazim vrednostima, Tolstoj 
se preobražava u iskrenog hrišćanina i odlučnog kritičara svog društva i 
vremena. Roman ,,Vaskrsenje“ u sebi objedinjuje kritiku društva, crkve i 
istoriju dvoje ljudi koji u tom nepovoljnom okruženju vaskrsavaju u emo-
cionalnom, duhovnom i moralnom smislu.

Sofija Andrejevna je bila začuđena, kako sedamdesetogodišnji starac 
može biti okupiran ljubavlju između sobarice i oficira i to da na tako živo-
pisan način opisuje. Sofija nije bila u pravu, kako je na površan način dala 
ovakav karakter dela. Ljubav Kaćuše i Nehljudova povezana je sa pro-
lećnim buđenjem zemlje, sa nepotpunim shvatanjem zanosa, onih koji se 
vole, sa bokorima jorgovana i neočekivanim poljupcem. Kaćušina ljubav 
je dvostruko opevana kao prvo buđenje i kao ljubavna tragedija, sve je to 
dato zajedno. Nehljudov sa Tolstojem želi da Kaćuši da Jevanđelje u ruke. 
Vera dok čita peto i osamnaesto poglavlje iz Matejevog Jevanđelja ostaje u 
prologu i epilogu kao Dimitrijeva slamka spasa uz nju on vasksava, dobija 
novi identietet i postaje promenjen.

To su ključni momenti ovog romana i Elen Vajt, nadahnti pisac jedan 
od najprevođenijih na tu temu piše: ,,Čitajući Hristovu čudesnu Besedu 
na gori, iskreni vernik shvata kakve karakterne osobine poseduju oni koje 
Hristos naziva blaženim“ (Vajt, 198: 443). Dakle to su osobine poput ljudi 
siromašnih duhom, oni koji plaču, Isus ih naziva krotkima, to su gladni i 
žedni pravde, milostivi, ljudi čistog srca, oni grade mir. Zatim su to ljudi 
odbačeni od ovog sveta, progonjeni, oklevetani i oni zaslužuju veliku pla-
tu. U Isusovim očima oni su veliki. Elen Vajt dalje piše o ovom poglavlju: 
,,Okružen oblakom nebeske slave Hristos je na Gori bleženstva izrekao 
reči svog blagoslova. Reči koje je izgovorio bile su sasvim drugačije od 
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reči književnika i fariseja. On je nazvao blaženim, baš one za koje je tvr-
đeno da su pod Božijim prokletstvom. Iako je svoje božanstvo zaodenuo 
ljudskom prirodom, On se nije trudio da se izjednači sa Bogom. Tako je na 
javni način opisao one koji će primiti večnu nagradu“ (Vajt, 1989: 443.).

Hristos je želeo da naš svet ispuni mirom, a poseban blagoslov i večnu 
nagradu primiće oni koji su progonjeni zbog njegovog imena. Njegove reči 
pune ohrabrenja i nade, pravi su lek za današnje vreme puno neizvesnosti i 
dragocene za dušu koja je u nevolji i trpi nepravdu. Isusove reči imaju silu 
da obrate i promene karakter iz razloga što je On pun ljubavi i milosti. To 
je Nehljudovu bilo potrebno da čuje. Savest koja ga je mučila i pritiska-
la, unosila mu je nemir i on u Jevanđelju nalazi utehu. U rečima koje su 
izgovarane sa obiljem sigurnosti, pokazalo se da Isus ima moć i vlast da 
blagosilja. ,,On je raspolagao neprolaznim bogatsvima večnosti i njima je 
obuhvatio sve koji sačinjavaju Njegovo carstvo na ovom svetu. On je svetu 
doneo blagoslove bitne za sreću i radost duše“ (Vajt, 1989: 443).

Hrist je dakle svetlost, svetost i posvećenje svih koji uzveruju u njega i 
hrišćani koji ga primaju, kroz dobra dela prenose tu svetlost na druge. Nje-
gova milost deluje na druge na različite načine kao so zemlji, ona uništava 
rđu, zlo, a domu i društvu postaje odražavajuća sila. Na ovom svetu ljudi 
mogu nasilno da pribave sebi bogatsvo i vlast, ali Isus takve ne priznaje, 
naprotiv oni primaju ukor i baš o takvima kroz ovo delo Tolstoj oslikava 
likove viših staleža i upućuje im oštar ukor. Plemstvo se oglušuje na pozi-
ve i potrebe siromašnih, tlačenih ljudi, takozvanih ,,malih“ i ističe da je to 
osnovni problem društva, to oglušavanje o potrebe nezaštićenih.

Božiji zakon obuhvata ne samo vidljive postupke, nego i pobude i 
osećanja. ,,Bog zna svaku pobudu, svako osećanje, nameru i plan svači-
jeg srca. Svojim zakonom odmerava karakter svake osobe.“ Nehljudov je 
lep i punačan čovek, koji je sačuvao mladolikost imućnih ljudi – podstiče 
u Kaćuši mržnju i na taj način Tolstoj nju brani od obmane. Tolstoj je u 
vreme stvaranja ovog romana ugradio svoja filozoska razmišljanja starog 
i moćnog anarho-pacifiste. Osluškujući laž i nepravdu na kojoj počiva ru-
sko društvo i korumpiranost države, Tolstoj je u „Vaskrsenju“ propovednik 
koliko i pisac. Nehljudov se u 28-oj glavi moli, očiju punih suza, jer su to 
bile suze radosnice što se u njemu probudilo duhovno biće, biće koje je svih 
ovih godina spavalo u njemu i javljaju se i zle suze koje su bile ganute nad 
sopstvenom vrlinom, nad samim sobom. Kaćuša odbija ljubav Nehljudovu, 
iako ga je volela i dalje ga voli. U „Vaskrsenju“ Dimitrijeva ljubav prema 
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Kaćuši nije građa romana već samo uvod. Ta je ljubav prošlost. Prava rad-
nja počinje kada Nehljudov u jednom trenutku prepoznaje u bludnici osu-
đenoj za krađu ženu koju je zaveo, dok je bio mlad. 

Glavni junak romana Dimtrije Nehljudov, pripada višem staležu ru-
skog društva, koje je nominalno hrišćansko. U maniru bezobzirnog plemi-
ća Nehljudov ostavlja trudnu ženu, služavku sa kojom je bio u kratkoj vezi 
i odlazi svojim putem, ne sluteći da je ostavlja u drugom stanju, a i da će 
jednog dana morati da se suoči sa posledicama svog postupka. Roman po-
činje scenom u sudnici gde se Dimitrij Nehljudov pojavljuje u ulozi porot-
nika na suđenju Katji Maslovoj prostitutki, optuženoj za trovanje jednog 
od svojih klijenta. Veoma brzo shvata da je to ista žena koju je napustio i 
osramotio. Iako je bila nevina Katja Maslova je bila osuđena na četiri go-
done rada u Sibiru. Nastaje prelomni trenutak u životu Nehljudova kada on 
preispituje svoj sramni postupak kao i svoj život i karakter. Donosi odluku 
da ispravi posledice svog nečasnog čina u želi da je zaprosi, što Kaćuša 
odbija. Kasnije ta ljubav prema Kaćuši iščezava i javlja se u obliku sami-
losti i neće je pratiti iz telesne strasti već iz potrebe da se otkupi i uzdigne 
mešajući se sa najsmernijima.

Priča o ovom paru daje toplinu u odnosu na društvene nepravde i tra-
ženja leka zlu od kojeg pati celokupno čovečanstvo. Nahljudov bi bio malo 
uverljiviji kada bi bio manje siguran u svoj put koji je izabrao. On i Kaćuša 
otkrivaju svetlo idući različitim putevima. Nehljudov počinje da shvata da 
ga je na odluku da zaprosi Kaćušu nije navela ljubav i saosećanje prema 
ženi kojoj je učinio nepravdu, već želja da ostane samopravedan u svojim 
očima i da se oslobodi ličnog osećaja krivice koji se kao senka spustio na 
njegov inače srećan i bezbrižan život. Počinje da uviđa svu svoju sebičnost 
da se gnuša samog sebe i čezne za istinskom snagom i dobrotom.

U to vreme Nehljudov se upoznaje sa veličinom posledice čina koji je 
ostavio na Katju. Ne samo da se ona odala prostituciji, već to nije sposob-
na da shvati kao loše. Kaćuša će se preporoditi predajući se ljubavi i službi 
političkog osuđenika. Dok se stidela činjenice da je u zatvoru, bavljenje 
prostituciojom za nju nije predstavljao nikakv problem. To je za Nehljudo-
va bio nov udarac, čija krivica u sopstveim očima raste, dok se u isto vreme 
bori sa prezirom prema Katji. Taj prezir povratno osvetljava njegov nemo-
ralan čin, daleko nemoralniji od njene prostitucije. Dok u Nehljudovu raste 
nepovernje prema sebi, gnušanje nad sobom zbog sopstvene iskvarenosti 
u Katjuši Maslovoj budi se poverenje u njega. Kada prvu put vidi Nehlju-
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dova u zatvorskoj poseti Katja odlazi da se napije. I nikakvo čudo, jer ta 
poseta njoj ne donosi ništa više od mučnog sećanja na događaj koji joj je 
ne samo uništio ljubav prema Nehljudovu, već i svako samopoštovanje i 
doživljaj lične vrednosti. Izgleda da Dimitriju nije dovoljno sramote koju 
joj je naneo, već u sadističkom maniru dolzi da se zabavlja njenom reak-
cijom na navodnu prosidbu. U jednoj od narednih poseta Katja počinje da 
veruje da čovek koji je pred njom zaista shvatio da se ogrešio o nju i da je 
spreman da to prizna. Da je vredna njegovog pokajanja i pažnje. 

Ona se udaljuje od Nehljudova koji je sve napustio da bi je pratio, jer 
smatra da on može naći put jedino u samoći. Sirovost opisa i naturalistički 
detalji, samo uveravaju čitaoca o bolestima koje treba lečiti, o neredu koji 
vlada u društvenim slojevima. Tolstoj nikad nije pisao direktnije i svakom 
licu daje vlastiti govor: osobama iz otmenog društva, visokim činovni-
cima, svađe među činovnicima. Čak je i unutršnji monolog u skladu sa 
društvenim položajem likova, za čiju građu se spremao obilazeći zatvore. 
Nikad nije imao žešći ni manje umetnički opis pirilikom pisanja ovog dela. 
Njegov stil je oporiji jer ne želi da ispriča neku pripovetku, već da žigoše 
društveni poredak. Kod Tolstoja se javlja neumerenost prilikom korišće-
nja prideva. ,,Lav Tolstoj prezire muziku reči, jer je osetlljiv na važnost 
misli“ (Troyt, 552). ,,Čitaš između retka i vidiš orla koji leti nebom i koji 
se veoma malo stara za lepotu“ (Troyt 552). Nehljudov shvata da je odnos 
između njega i Kaćuše završen, uzima Jevanđelje i u tim stihovima nalazi 
utehu i prosvetljenje.

Ugledni lingvista Poludnicil Ivanov je pričao da je Tolstojevo ,,Va-
skrsenje“ stiglo u obliku opere do Japana - Zemlje izlazećeg sunca i pre-
obratilo se u pesmu, pokazjući narodu novu suštinu ljubavi. Izvanredni 
esejista Mihajlov o Kaćuši piše: ,,Problem Kaćušin nije bio u tome što je 
bila prostitutka već zato što je odbila Nehljudava čoveka kojeg voli, sma-
tarjući sebe da je jaka i da joj ne treba žrtva“. Tolstoj se bavi Kaćušinom 
ljubavlju to je centralna tema kao i ljudima koji su na dnu i žive u kata-
strofalnim uslovima. Situacija dela sagledava se u protivurečnosti i bavi se 
time koliko je njihova svest nalik na moralno stanje višeg društva. Ljudi 
žive u lošim uslovima koji ih ponižavaju, ali smatraju da je njihov polo-
žaj normalan i da zaslužuju poštovanje. Tolstoj o jednoj prostitutki kaže 
sledeće: ,,Ova žena je na najjednostavniji način kao udovica iz Jevanđelja 
dala sve što je imala bolesnici i smatra kao i njene drugarice da je položaj 
radnog čoveka nizak i dostojan prezira. Nju su vaspitavali da ne radi, da 
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živi ovakvim životom, koji njena okolina smatra prirodnim za nju“ (Šklov-
ski, 1985: 92). Nehljudov želi da spase Kaćušu, ali ona smatra svoj položaj 
normalnim. Nehljudov se čudi. Prvenstveno ga je čudilo što Maslova ne 
samo da se nije stidela svog položaja prostituke, (stidela se položaja zatvo-
renice), već je bila zadovoljna i ponosila se time. To i nije moglo drugačije. 
Svaki čovek da bi mogao da deluje mora svoju delatnost da smatra važnom 
i dobrom. I zato će u ma kakvom se položaju našao izgraditi takav pogled, 
da će mu se u osnovi njegova delatnost činiti prihvatljiva, važna i dobra.“

Čehov je smatrao da je u ,,Vaskrsenju“ najinteresantnija priča o Kaću-
ši i interesantno je sve što vidi Nehljudov. Nehljudov vidi ono što Tolstoj 
hoće da pokaže, isprepletavši njegov život sa životom Kaćuše. Kaćuša 
osvetljava svet Nehljudova - to je nemilosrdna svetlost. Nehljudov i ljudi 
koji ga okružuju su priviđenja. Roman je vakrsenje života, Kaćuša se vra-
tila u život i postala poetična i predstavlja jednu celinu. Ona je zaboravila 
100 rubalja koje joj je Nehljudov doturio prilikom odlaska, što je početak 
prostitucije, ali mu i oprašta svoj težak život, poniženje robiju, suđenje, 
transport. Prvenstveno zamisao je da Nehljudov oženi Kaćušu, da oni odu 
ne selo i uzgajaju baštu, ali to se ne dešava. Takav rasplet nije prirodan 
i Tolstoj to saopštava ženi koja se obradovala, ne shvatajući da Kaćuši 
takav rasplet nije ni potreban, jer je ona iznad Nehljudova. Kaćuša voli 
Nehljudova i napušta javnu kuću, kao i sav život sličan predhodnom koji 
je vodila.

Glavnu krivicu Tolstoj vidi u ljudima koji okružuju Nehljudova, druš-
tva kojem pripada po poreklu. Ti ljudi ne samo da eksploatišu tuđ rad već 
i smatraju sebe moralnim. Oni žive u uverenju da položaj i zvanje njima 
pripada kao ptici sopstveno perje“ (Školvski, 1985: 97). Taj svet je mrtav 
i nemoguće ga je pozvati na pokajanje. Tolstoj je posle 33 godine završio 
,,Vaskrsenje“ Kaćuša odlazi u novi život zajedno sa zatvorenicima, opros-
tivši Nehljudovu i odbacivši njegovu žrtvu. Nehljudov uzima Jevanđelje i 
poslednja glava ,,Vaskrsenja“ sadrži 33 citata iz Jevanđelja.

,,Od te noći poče za Nehljudova novi život, ne toliko zato što se našao 
u novim uslovima života, već ono što se događalo sa njim imalo je sasvim 
novo značenje za njega, od tada. Čime će se završiti jedan period njegovog 
života i pokazaće se budućnost.“ 

Tolstoj, nazvan po mnogima apostol nenasilja, često je viđen od strane 
javnosti kao savetnik stoleća, pa je često zauzimao oštar stav prema deša-
vanjima, da ne bi ukaljao obraz. Njegova iskrenost je uvek bila apsolutna 
kao i hrabrost. 
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Tolstojev stil je potpuna sloboda. On je neprijatelj tajanstvenosti u 
književnosti. Njegov svet obasjan je sa lica i surov je. Nema varke i niti 
pretvaranja. Iz ljubavi prema istini Tolstoj je sklon da muči sebe i svoje 
bližnje u želji da piše i živi kao seljak, pa stoga je ovo delo nastalo u obliku 
pamfleta i svojom pojavom ošinulo Rusiju kao grom. Poslednje poglavlje 
obiluje citatima iz Jevanđelja osamnaeste glave koje Elen Vajt podrobnije 
objašnjava: ,,Mali koji su ovde spominju (u Matelju 18, 1-6), predstavljaju 
one koji uzveruju u Hrista, ne mališane mlade po godinama, već smerne 
kao mala deca u Hristu.“ Ove reči pune su opomene, da ne bismo svojim 
komentarima prezreli našu slabiju braću i na taj način ih obeshrabrili. ,,Va-
skrsenje Isusa Hista nije samo predmet naše najživlje vere, ono je najve-
rodosojniji istorijski događaj koji je posvedočen na najbolji mogući način 
(Garčenko, 154). 

,,Kao što Hristos vaskrse“, kaže čuveni moskovski mitropolit Filaret, 
,,tako ćemo i mi vaistinu vaskrsnuti.“ Hrišćanstvo je religija vaskrslog, 
Onog koji je usmrtio smrt. Ova smrt je samo neizbežan prelaz u besmrt-
nost. 

Biblija naglašava posebnu važnost Hristovog vaskrsenja. Da Hristos 
nije ustao iz mrtvih, ne bi bilo nikakve koristi od propovedanja Evanđelja, 
ne bi bilo moguće oproštenja greha, ne bilo svrhe verovati u Hrista kao 
Spasitelja sveta, ne bi bilo onih koji veruju u Hrista kao Pobednika smrti. 
Vaskrsenje Isusa Hrista je bilo vaskrsenje u proslavljenom telu. Svi koji 
veruju u Njega biće vaskrenuti u telu koje je dobio Isus.

,,A ako li živi u vama Duh onoga koji je vaskrsao Isusa iz mrtvih, onaj 
koji je podigao Isusa iz mrtvih oživeće i vaša smrtna tela Duhom svojim 
koji živi u vama“ (Rimljanima 8, 11).
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MAJA STOJANOVIĆ2

INDIVIDUALITY IN TOLSTOY’S
RESURRECTION - FROM SINNER TO

PURIFICATION THROUGH FAITH
AND SAVING SACRIFICE ON THE CROSS

Summary

Tolstoy wrote the novel “Resurrection” from 1889-1890, 1895-1896, 1898-
1899. Three times for a year, with breaks. At first, he called it “Connie’s sto-
ry”, because A. F. Connie told, in Tolstoy’s presence, that a juror recognized 
the person he had seduced in a prostitute accused of theft. He stood up for her, 
even though her illness had ruined her, to marry her and get her out of prison, 
but death was faster. Tolstoy asked Kony to give him the subject and he worked 
on it for eleven years. The main character should have been a Tolstoy. Tolstoy 
was amazed by the determination of the young man to atone for his guilt, over 
time he realized that the peasants were positive characters, while the others were 
negative characters. The essence of the novel is Kaćuša Maslova’s view of the 
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world, through which everything in the novel is refracted. The writer describes a 
scene with pigeons, which seem to shake the dust off her face. The third chapter 
is dedicated to Nekhlyudov. The life of Kaćuša Maslova is described in chapters 
12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. It is not a continuation of history, it is a consider-
ation of her life from different points of view. Sofia Andreevna writes in her diary 
that she does not understand how Leo Tolstoy describes the romance between the 
maid and the officer with such pleasure and passion. Sofia Andreyevna was not 
right when she gave these characteristics of the work. The love of Nekhljudov 
and Kaćuša is connected with the awakening of the earth in spring, with a still 
unnecessary passion of those who love, with lilac flowers and an unexpected kiss. 
The book “Resurrection” also reached the Land of the Rising Sun - Japan, as an 
opera. It turned into a song and showed a new essence of love. The outstanding 
essayist N. N. Mihailov writes: “Kaćuša Maslova has lived in the consciousness 
of the people for more than fifty years.” The problem is not that Maslova was a 
prostitute, but the problem is that she gave up the man she loved, because she 
loved him, considering that she was stronger than him, she did not need such a 
sacriface.” Kaćuša’s love is the focus of the novel “Resurrection”, but it is not the 
story of how a rich and powerful man wronged a weak and poor woman. Lav Ni-
kolajevič is not so much interested in the moral failure of these two people, as in 
the state of the upper social class. People live in terrible conditions that humiliate 
them, but they consider their position to be normal and deserve respect. Tolstoy 
writes about this prostitute as a widow from the Gospel who gave everything and 
gave it as a present to a sick woman at the same time thinking like her friends 
that the position of a working man is low and despicable. She was raised in an 
environment where prostitution was an acceptable occupation. Nekhludov wants 
to save Kaćuša, but Kaćuša does not think it is necessary. Nekhludov is surprised 
how Kaćuša looks at her job, not beeing ashamed of it, but happy and even proud 
of it. It could not be otherwise, because no matter what position a person finds 
himself in, he will build a positive view of his work and activity, so that he can be 
present and perform his job, looking at it as something worthy and good.

 
Key words: Love, freedom, sacrifice, strength, failure, gospel.





JULIJANA KOJIĆ1

ŽENA KAO LIČNOST I ČLAN RANE
HRIŠĆANSKE ZAJEDNICE U RADU

,,IN MEMORY OF HER” 
ELIZABET ŠUSLER FJORENZE 

 

Rezime

Predmet ovog rada je prikaz metodološkog pristupa u čitanju i tumačenju 
ranohrišćanskih istorijskih izvora kojeg je razvila feministička teološkinja Eliza-
bet Šusler Fjorenza. Razmatrani su i rezultati do kojih je dovela njena erminevti-
ka koju ona naziva erminevtikom sumnje, a koji su objavljeni u knjizi In memory 
of her.

Ključne reči: feminizam, teologija, istorija, rano hrišćanstvo, sumnja.

 
Četrdeset godina knjiga In memory of her (U spomen njoj), Elizabet 

Šusler Fjorenze dobija ozbiljnu naučnu pažnju i može se slobodno reći 
da je njen doprinos zaista izuzetan. Ova knjiga je lendmark/znamenit do-
gađaj u polju biblijskih nauka i u njoj Fjorenza radi na povećanju opsega 
feminističkog teološkog istraživanja, razvijajući novi metod za ovakav po-
duhvat. Ona nudi novu viziju i razumevanje ranog Hriščanstva, rekonstrui-
šući istorijski narativ iz feminističke perspektive. Fjorenza koristi biblijske 
i nebiblijske istorijske izvore propitujući kako ono što je rečeno/zapisano, 
tako i ono što nije, ondnosno ona pokušava da svojom metodologijom re-
konstruiše ono što je prećutano u ovim tekstovima, a odnosi se na ulogu 
žena u ranim hrišćanskim zajednicama.

Prema rečima autorke knjiga In memory of her ima za cilj da ,,pokuša 
da rekonstruiše ranu hrišćansku istoriju kao istoriju žena. Ovo nije samo 
knjiga koja baca svetlost na priče o pojedinačnim ženama iz Novog Zave-

1  Univerzitet u Beogradu, Pravoslavni bogoslovski fakultet; St. Vladimir’s Orthodox 
Theological Seminary, NY, SAD; Union Theological Seminary, NY, SAD; English 
Immersion, Beograd, ejulijana@hotmail.com
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ta. U njenom poduhvatu rekonstrukcije ona ide mnogo dalje (In memory 
of Her, 1983. s. xiv). Stoga, ona ovom projektu pristupa kao feministička 
istoričarka, a takođe i kao feministička teološkinja. Dakle, ona istražuje 
istorijski uticaj žena u ranom Hrišćanstvu u svetlosti teoloških i istorijskih 
pitanja koja su, kako u široj društvenoj zajednici tako i u samoj crkvi, 
postavljana od strane feminističkog pokreta. Pri ovom proučavanju ESF 
koristi metode biblijskih studija.

U ovom poduhvatu, ona primenjuje feminističku kritičku erminevtiku. 
Počinje svoju studiju prihvatajući biblijski istorijsko kritički metod te treti-
ra biblijski tekst, ni kao doslovno inspirisan, niti kao izvor doktrinalnih sti-
pulacija, nego kao istorijske odgovore date u okviru spečifičnog konteksta 
konkretnih religijskih zajednica datog vremena i prostora. Njena femini-
stička kritička erminevtika brzo napušta doktrinalne i istorijske egzegetske 
modele, odbijajući stavove koji tvrde da Biblijski tekst nije samo istorijski 
izraz otkrovenja, nego naprosto Otkrovenje samo. 

Fjorenza takođe kritikuje, čak i odbacuje, druge feminističke egzeget-
ske metode. Radove Filis Tribil, Leti Rasel i Rozmari Redford Ruter sagle-
dava kao nedovoljno adekvatne u njihovoj ,,neoortodoksnoj“ metodologiji 
za uočavanje teksta unutar teksta u okviru biblijskog teksta. (In memory 
of her, s. 14-21) 

Naime, Leti Rasel uviđa patrijarhalnu strukturu biblijskog jezika, ko-
jim je zaodenuta teološka suština (Hristos) i budući da je ta forma relativ-
na, feminističa biblijska erminevtika može da razluči ono što je za nju ko-
risno, tj. onaj sadržaj koji je u skladu sa Hristovim radom, i neupotrebljivo, 
to jest ono što nije. Rasel deli tradiciju na Tradiciju (čiji je sadržaj Hristos), 
tradiciju (sveobuhvatni proces predanja) i tradicije (kao činjenice i obrasci 
koji konstituišu istoriju Crkve).

Na sličan način i Rozmari Redford traga za „upotrebljivom“ prošlošću 
te nalazi da takvu, iskoristivu tradiciju možemo naći u proročkoj misli, 
gde nailazimo na pozive za pravdom i oslobođenjem. Međutim, Fjorenza 
vidi problem u tome što Redford ne nudi jasan pristup po kom se ove ide-
je iz androcentričnog konteksta mogu prevesti u feminističko bogoslovlje 
oslobođenja. Pored toga Fjorenza ukazuje da Redford previđa opresivne 
elemente, na koje takodje možemo naići u istoj toj proročkoj tradiciji. Sto-
ga ni jedan od ova dva pristupa ne može biti dovoljno utemeljena arhime-
dovska tačka feminističke teologije (s. 19).
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Filis Tribil je jedna od retkih feminističkih teološkinja koja u svom 
proučavanju biblijskog teksta i u cilju njegove depatrijarhalizacije koristi 
literalnu teoriju koju primenjuje na jevrejsku Bibliju. Iako se ovaj njen 
rad smatra jednim od međaša i značajnim prodorom, Fjorenza ga ipak kri-
tikuje tvrdeći da ona biblijska teologija koja se nedovoljno suprotstavlja 
patrijarhalnom pečatu Biblije, kao i političkoj legitimizaciji patrijarhalne 
opresije žena, je zapravo u opasnosti da upotrebi feminističku perspektivu 
u cilju rehabilitacije autoriteta Bibilje, umesto da za svoj cilj ima rehabili-
taciju ženske biblijske istorije i bogoslovskog nasledja (s. 21).

Presudno je da Elizabet Šusler Fjorenza za svoje istraživanje uzima 
činjenicu opresije žena kao polazno stanovište. Njena knjiga se temeljno 
oslanja na teologiju oslobođenja i slično drugim teologijama oslobođenja 
traga za svojom istorijom i teologijom, svesna da su zvaničnu istoriju na-
pisali istorijski pobednici (s. 55). Ona smatra da je neophodna nova priča 
o razvoju ranog hrišćanstva, te predlaže erminevtiku koja jasno uviđa da 
je izvor ženske moći, takođe izvor ženske opresije (s. 35). Kriterijum po 
kome procenjujemo adekvatnost biblijske interpretacije, kao i vrednova-
nja proklamovanih autoriteta Biblije mora uzeti u obzir lično i politički 
promišljeno iskustvo opresije i oslobođenja (s. 32). Dakle, norma koju ona 
predlaže za teološku evaluaciju teksta i tradicije proističe iz njene privrže-
nosti ženskoj borbi za oslobođenje kako od patrijarhalnog diskursa, tako i 
od patrijahalne prakse.  

Tako ona predlaže feministički kritički metod po kome se mora najpre 
prepoznati androcentrična i patrijarhalna dimenzija same istorijske situa-
cije opisane u Bibliji, kao i kasnijeg prenošenja, redakcije i kanonizaci-
je biblijskog teksta. Međutim, osnovni problem ishodi iz androcentrizma 
koji je inherentan samom lingvističkom sistemu u kojem mislimo, govori-
mo i pišemo i koji, uz sadejstvo drugih faktora, determiniše način na koji 
konstruišemo svoju realnost i istoriju (Behr, s. 2). Asimetričan simbolički 
sistem konstruiše rodne norme, postavljajući muškarca u centar, a ženu na 
periferiju naše pažnje (In memory of Her, s. xviii). Zbog ovoga ne možemo 
uzeti androcentričan jezik ,,zdravo za gotovo“. Operativnost ovog jezika je 
inkluzivna, tj. žene se spominju samo kada im se eksplicitno obraća, kada 
njihovo ponašanje postaje problem, ili kada je u pitanju izuzetak. Žene su 
podrazumevene kada se koriste izrazi: ,,ljudi“ ili ,,on“. Stoga analiza mora 
uzeti u obzir to da ovaj i ovakav androcentrični jezik funkcioniše zapravo 
kao opšti jezik (generic language). Sa ovakvog stanovišta biblijsko otkri-
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venje i istina data je samo u onim tekstovima koji nadmašuju (transcendi-
raju) vlastiti patrijarhalni okvir te dozvoljavaju viziju hrišćanke, hrišćan-
ske žene kao bogoslovskog i istorijskog subjekta i činioca (s. 30). Dakle 
oni tekstovi Novoga Zaveta, koji na direktan način govore o ženama, ne 
mogu biti tumačeni tako kao da nam prenose sve informacije, sveukupni 
sadržaj konkretne istorijske situacije, nego na njih pre treba gledati kao na 
vrh ledenog brega koji indicira ili ukazuje na more izgubljenih informaci-
ja o ulozi žena u ranom hrišćanstvu. Stoga autorka predlaže da istorijsko 
kritički metod primenjen u feminističkom čitanju biblijskog teksta treba 
da bude zasnovan na ,,erminevtici sumnje“. S pravom se može tvrditi da 
se njeno istraživanje presudno zasniva na ovom metodološkom pristupu. 
Naime, uzima se da informacije o početku hrišćanstva, naprosto samim 
tim što su saopštene androcentričnim tekstom (Novog Zaveta) nemaju ne-
utralnu vrednost. Dakle feministička teologija mora iznaći način da pro-
nikne kroz tišinu teksta i izvede značenje iz androcentrične istoriografije 
i teologije (s. 41). Sam tekst ne treba razumeti kao objektivni i adekvatni 
iskaz o realnosti o kojoj priča, nego je potrebna potraga za nagoveštajima 
i aluzijama koje indiciraju realnost koju sam tekst prećutkuje. Ovaj metod 
trebalo bi da osposobi čitaoca da čita prećutkivanja androcentričnog teksta 
i da se kroz detektivski pristup upusti kroz imaginativnu rekonstrukciju 
same istorijske realnosti. Polazište takvog pristupa, tj. erminevtike sum-
nje, nalazi se u osnovnom principu koji ženu, kao i muškarca, postavlja 
u centar ranohrišćanske istorije. Kako su u tradicionalnom istorijskom 
tekstu žene zanemarene, Fjorenza pokušava da iznađe metod kojim bi se 
prešlo sa androcentričnog Biblijskog teksta na istorijski kontekst, čime bi 
doprinos žena bio upisan (naknadno/retroaktivno) u istoriju. Štaviše, pošto 
je biblistika usvojila androcentrično stanovište, feministička analiza mora 
obratiti pažnju ne samo na androcentričnost teksta, nego i na androcentrič-
nost prevoda, zatim androcentričnost tumačenja itd. U svetlosti ovih upo-
zorenja ona prilaže primere ,,iskvarenih“ prevoda i tumačenja, kao i distor-
zije samog biblijskog teksta. Ovi primeri uključuju novozavetne tekstove 
u kojima čitamo o ženama kao što su Fiva, Junija, Priska. Ona naglašava 
nepravdu učinjenu razumevanju njihovih pozicija i uticaja u ranoj hrišćan-
skoj zajednici. Fjorenza dalje tvrdi da tekstualna kritička proučavanja, 
oformljenja i prenošenja novozavetnih tekstova pokazuju androcentričan 
odabir, pa čak i aktivnu eliminaciju iz biblijskog teksta. Prema tome spi-
si Novog Zaveta nisu objektivni činjenični zapisi ranohrišćanske istorije. 
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Patrijarhalni svet prvog veka, sa svojim androcentričnim interesima i per-
spektivama uticao je na, pa i ,,proizveo istorijsku marginalnost žena“ (s. 
52) u hrišćanskom i crkvenom nasleđu, tako da se i patristički odabir, kao 
i kanonizacija biblijskih tekstova takođe valja razmatrati kroz ovu prizmu 
erminevtike sumnje.

Andocentrični teološki koncepti ortodoksije i jeresi i androcentrični 
sociološki koncepti Crkve i sekte u svojoj rekonstrukciji ranog hrišćanstva 
naprosto ne mogu da zamisle i dalje konceptualizuju ranu crkvu kao za-
jednicu jednakosti muškaraca i žena (s. 83). Zbog toga autorka pokušava 
da razvije novi model koji pretpostavlja i koji je u stvari baziran na jedna-
kosti svih hrišćana, te kao takav može biti nazvan feminističkim u najbo-
ljem smislu te reči. Ovakav koncept, dakle, mora poštovati činjenicu da su 
rane hrišćanke bile kako aktivni članovi, tako i lideri hrišćanskog pokreta 
(s.70). Čini se da je Fjorenza posebno zainteresovana za to šta je značilo 
za ženu prvog veka da postane hrišćanka i značaj njenog aktivnog učešća 
u tom pokretu. Naime šta je značilo za život jedne Jevrejke iz Palestine, ili 
paganke iz urbanog grčko-rimskog sveta to da prihvata Hristovu poruku i 
postaje hrišćanka?

Posle podrobne teorijske razrade feminističko kritičke metode i femi-
nističkog modela istorijske rekonstrukcije, u drugom delu knjige autorka 
prelazi na primenu ovih metodoloških pristupa. Kroz rekonstrukciju uloge 
žena u nastajućem Isusovom pokretu, u rano hrišćanskoj misionarskoj de-
latnosti, u rastu kućnih (domašnjih, Novi Zavet) crkava ona nudi novo ra-
zumevanje ovog istorijskog perioda i dublju svest o životima žena u ovom 
istorijskom patrijarhalnom kontekstu. Patrijarhat je razumeven ne samo 
kao androcentrični svetonazor, nego pre svega kao socio-politički sistem 
stepenovane podjarmljenosti, odnosno potčinjenosti i opresije te kao takav 
zapravo duboko anti hrišćanski.

Isusov pokret autorka vidi kao radikalno egalitarnu viziju koja se nazi-
va Carstvo Božje ili Vasilija (basileia), tj. Božje alternativno društvo i svet 
slobodan od dominacije. Isus projavljuje Vasiliju kao budućnost i sadaš-
njost, kao eshatološku viziju i iskustvenu stvarnost koja nikoga ne isklju-
čuje. Za Isusa ovo Carstvo ne označava primarno svetost, nego celovistost 
(,,wholeness not holiness“) a njegova snaga se izražava evharistijski i uk-
ljučuje sve žene i muškarce iz svih društvenih slojeva. Takođe, Carstvo se 
projavljuje kroz isceliteljsku Hristovu misiju, koja opet uključuje svakog 
čoveka-žene kao i muškarce, bogate kao i siromašne. Njen metod dolazi 
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do punog izražaja pri rekonstrukciji učenja i službe Hristove, gde autorka 
stavlja oslobođenje od patrijarhalnih struktura u samo središte Hristove 
objave Carstva Božjeg (s.151). 

Hristovo tumačenje farisejskog pitanja o razvodu (u Jevanđelju po 
Marku u 10. glavi) veoma jasno problematizuje/uzdrmava patrijarhalnu 
strukturu braka čiji je interes zapravo da štiti i održava patrijarhalnu struk-
turu domaćinstva. Isus postavlja izazov patrijarhalnom razumavanju braka 
insistirajući da je Bog stvorio ličnosti kao žensko i muško ljudsko biće i 
da žena nije data muškarcu da bi produžila njegovu porodičnu liniju, niti 
osigurala domaćinstvo. Naprotiv, muškarac je taj koji je pozvan da prekine 
vezanost za svoju patrijarhalnu porodicu i „pripoji se ženi svojoj“ (Marko 
10, 7) da bi ,,dvoje bili jedno telo“, podseća Isus Hristos na biblijski izve-
štaj o stvaranju (1Moj. 2, 24).

Drugi interesantan novozavetni tekst koji Fjorenza analizira odnosi se 
na tzv. kontroverzu o razvodu o kojoj Isusa ovog puta pitaju sadukeji (Je-
vanđelje po Marku, 12: 18-27). Čitamo da Isus kritički komentariše par-
trijarhalne strukture, ali sada ne u svetlosti stvaranja ljudskog bića, nego u 
svetlosti eshatološke budućnosti. Levijatski brak je služio za održanje pa-
trijarhalne porodice i obezbeđivanja porodičnog bogatstva i njegovog na-
sleđivanja unutar porodice, što je bilo važno za imućne Sadukeje. Stavivši 
tekst u ovaj kontekst Fjorenza nudi novo tumačenje po kome eshatološka 
žena i eshatološki muškarac postaju kao ,,anđeli na nebesima“, koje se (tu-
mačenje) fundamentalno razlikuje od razumevanja eshatološkog čoveka 
kao aseksualnog bića ili odsustva polne diferencijacije u životu budućeg 
veka. Fjorenza, po mom mišljenju daje dublje tumačenje života u eshatonu 
koji je slobodan od patrijarhalnog braka. Njegova funkcija u održavanju 
patrijarhalnih ekonomskih i religijskih struktura je prevaziđena, nepotreb-
na. Ovo znači živeti kao anđeli koji žive u Božjem svetu u kome se žene 
i muškarci ne odnose jedni prema drugima kroz patrijarhalne kategorije 
dominacije i zavisnosti (s. 144)

Gde god se bude propovedala dobra vest o basileia-i, Carstvu Božjem, 
događaj miropomazanja Isusa od strane jedne žene će se pamtiti i o njemu 
će se pripovedati, kaže Isus. (Matej 26, 13) Ove Hristove reči inspirisale 
su autorku da svojoj knjizi da ime ,,In memory of her“. Ovde On pokazuje, 
kako je Fjorenza naziva, solidarnost odozdo, solidarnost sa opresovanima 
u društvu, kao što su to bile žene univerzalno kroz istoriju i geografiju. 
One u Carstvu Božjem, a samim tim i u Crkvi Božjoj, (ako razumemo 



Žena kao ličnost i član rane hrišćanske zajednice... 403

da tako nešto može da postoji) imaju novo mesto i novo dostojanstvo. 
Ovakva basileia postaje realnost za celokupnu Isusovu zajednicu. U mesi-
janskoj zajednici sve patrijarhalne strukture su ukinute. Kao feministička 
vizija, basileia poziva sve žene bez izuzetka na ocelovljenje (wholeness) 
i sopstvo, kao i na solidarnost sa ostalim ženama, na empatiju prema dru-
gim i drugačijim ženama, i poziva na međusobnu podršku i oslobođenje 
od kako društvenog, tako i religijskog seksizma i predrasuda (s. 153-154). 
Možemo da vidimo da Fjorenzina rekonstrukcija rane hrišćanske istorije 
nije samo njen akademski poduhvat već ona otkriva istoriju žena da bi 
poduprla sadašnje borbe sugerišući mogućnost feminističke budućnosti.

U Delima apostolskim, kroz Lukin redakcijski interes, kao i u Pavlo-
vim poslanicama ESF nalazi potvrdu odbacivanja perifernog statusa žena 
u ranom hrišćanskom misionarskom pokretu. Naglašava uloge ličnosti kao 
što je Priska, koja podučavajući Apola pokazuje da žena može biti izvor 
autoriteta, učiteljstva i otkrivenja. Žene su imale vodeće uloge u zajedni-
cama koje su se razvile u Rimskom carstvu posle Hristove smrti. Fjorenza  
misli da su domaće (kućne) crkve bile odlučujući faktor u misionarskom 
pokretu (s. 177), a  mnoge od njih su vodile i održavale žene. Bile su bez 
sumnje jednake u svojoj službi s apostolom Pavlom, a u ponekim slučaje-
vima i ispred njega (s. 161). Ona čak tvrdi da ove vodeće žene ne samo da 
ne duguju Pavlu svoju poziciju, nego je njihova uloga i mesto bilo toliko 
važno da sam Pavle ,,nije imao izbora, osim da sa njima sarađuje i prihvati 
njihov autoritet unutar lokalnih zajednica“ (p.48). Ovo takođe ukazuje da 
je etos rane hrišćanske zajednice subverzivan u odnosu na patrijarhalne 
strukture. 

Takođe, hrišćanke dobijaju  opciju da na temelju svoje religije ne iza-
beru brak, i time se pomere od svoje porodice i na taj način tragaju za 
duhovnim ispunjenjem, što je još jedan način relativizacije društvenog sta-
tusa koji daje patrijarhalna struktura društva. Dihotomija izmedju privatne 
i javne sfere prestaje, što se praktično pokazuje i na primeru domaćih, 
odnosno kućnih crkava. Sve ovo drugačije funkcionisanje je doprinosilo 
tenziji hrišćanske zajednice sa svojim društveno političkim okruženjem. U 
svetlosti ovog problema Fjorenza tumači Pavlove stihove koji ohrabruju 
subordinaciju žena, a koji nemaju smisla kada uzmemo u obzir i njegove 
radikalno egalitarne stihove iz Galatima poslanice, kao strategiju za op-
stanak. Korene dalje patrijarhalizacije crkve nalazimo u fuziji proročke i 
apostolske službe sa patrijarhalno definisanom službom episkopa i kasni-
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jim uskraćivanjem svešteničke službe ženama. Ovo se suprotstavlja razu-
mevanju ekklesia-e, koji je novozavetni termin za crkvu i čija je preciznija 
konotacija u grčkom jeziku više građansko-politička, nego religijska. 

Koren feminističke teološke vizije Crkve proishodi iz inicijalnog 
egalitarnog društva Isusovih sledbenika, učeništva jednakih (decipleship 
of equals) (s. 344), koje je nažalost zamenjeno hijerarhijskom crkvenom 
strukturom već u drugom ili trećem veku posle Isusovog života i službe, 
iako je kao ovakva neadekvatno ustanovljena, kako na otkrivenju Isuso-
vog života, tako i suprotna distinktnoj jevanđeoskoj poruci o oslobođenju 
ličnosti u zajednici jednakih. Feministička hrišćanska duhovnost poziva, 
stoga, na povratak eklisiji gde žene mogu da se adekvatno duhovno hrane, 
isceljuju, i oslobađaju kao ljudi, tj. ličnosti, gde su njihovi darovi prepo-
znati, priznati i negovani (s. 344-346). 
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MИЛЕНА ЖИКИЋ1

ДОПРИНОС ЖЕНА БРИТАНИЈЕ
СРПСКОМ НАРОДУ (1912-1918)

Резиме
 
У раду се приказује хуманост британских жена на српским ратишти-

ма у балканским ратовима и Великом рату. У контексту медицинске помо-
ћи која је омогућила опстанак српске државе и народа у тешким годинама 
друге деценије двадесетог века придаје се значај колективној свести жена 
из Енглеске. Анализирајући пожртвованост, посвећеност војсци и држа-
ви, можемо схватити далекосежну улогу Британки (лекарки, медицинских 
сестара, болничарки) за српски народ у долазећим деценијама 20. века и у 
будућим вековима. 

Кључне речи: Балкански ратови, Први светски рат, Британке, меди-
цинске мисије, хуманост.

Србија се по избијању Првог балканског рата суочила са мањком 
лекара. Проблем је решен доласком страних медицинских мисија. У 
Краљевини Србији сјатиле су се медицинске мисије из читаве Европе, 
али и са удаљених континената Америке и Аустралије. Рад је посве-
ћен женама Британије, те ће њима бити посвећени редови који следе.2 

Посебно место у страним медицинским мисијама чиниле су жене, 
које су се за позив болничарке образовале. „Карактеристичан је вели-
ки број жена које су дошле или као лекари или као медицинске сестре 
или болничарке, посебно из Велике Британије.”3 Међу њима су се 
нарочито истакле нашој јавности познате Елси Инглис, Елизабет Рос, 

1  Фармацеутски факултет Нови Сад, Катедра за општеобразовне науке, 
milenazikic85@gmail.com

2  О доласку страних лекара: Х. М. Јоксимовић, Рад нашег Црвеног крста у 
ратовима, у: В. Станојевић, Историја, стр. 835–836.

3  И. Петровић, Медицинске мисије на српским ратиштима: 1912–1918, Нови Сад 
2008, стр. 9. 
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Леди Пеџет, али и мање познате: Јулијана Фуше,4 Маргарита Хофма-
н,5 Валерија Шмит,6 Хелена Дитре,7 Маргарита Верухен8 и Клеманси 
Мартин.9 

На позив Српског Црвеног крста, британске медицинске мисије 
су упућивале здравствене раднике у Србију. На почетку Првог бал-
канског рата, пристигао је амбулантски одред Британског Црвеног 
крста.10 Одељењу Црвеног крста Енглеске била је поверена и болница 
за лечење наших рањеника, смештена у битољској гимназији.11 У рат-
ној 1912. години у Лондону је иницијативом Џој Лесли Вајтхед (Joy 
Leslie Whitehead) основан „Балкански комитет енглеских госпођа” са 
неколико пододбора. Председница српског одбора била је леди Монд, 
која је путем штампе и пријатеља прикупљала помоћ у новцу и одећи 
за рањенике и породице сиромашних војника.12 

Такође, било је и самоиницијативних долазака из Енглеске13, као 
и примера да чланице Британског Црвеног крста о свом трошку шаљу 
у Србију лекарски и помоћни кадар. Жожелин Багот (Josselyne Bagot) 
у новембру 1912. године послала је о свом трошку за рад у српским 
болницама двојицу дипломираних хирурга.14 

Велика добротворка, Лејла Пеџет (Dame Louise Margaret Leila 
Wemyss Paget, Lady Paget), свесрдно је помагала српски народ то-
ком балканских ратова. Радила је у болници Кола српских сестара.15 
На почетку 1913. године послала је из Лондона у Драч 42 сандука 
лекова и медицинског материјала, прибора и рубља.16 Поменуту по-

4  АС, МИД, ПО, ролна 468, документ XXI/124.
5  АС, МИД, ПО, ролна 468, документ XXI/182.
6  АС, МИД, ПО, ролна 468, документ XXI/183.
7  АС, МИД, ПО, ролна 468, документ XXI/210.
8  АС, МИД, ПО, ролна 468, документ XXI/211.
9  АС, МИД, ПО, ролна 468, документ XXI/124.
10  АС, МИД, ПО, ролна 382, документ XIII/439.
11  Политика, бр. 3176, 18. новембар 1912, стр. 3, Болнице у Битољу.
12  АС, МИД, ПО, ролна 383, документ XIII/482.
13  У телеграму упућеном Министарству иностраних послова пише: „Молим 

јавите прима ли Црвени Крст или Коло српских сестара услуге енглеске докторке 
са хируршком праксом која се нуди сасвим бесплатно [...]” (АС, МИД, ПО, ролна 
383, документ XIII/481).

14  АС, МИД, ПО, ролна 383, документ XIII/526.
15  За услуге и негу учињене нашим рањеницима у балканским ратовима 

одликована је Крстом милосрђа. Српске новине, бр. 245, 7. новембар 1913, стр. 1, 
Службени део.

16  Политика, бр. 3239, 21. јануар 1913, стр. 3, Поклон у лекаријама.
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моћ је послала Делфи Иванић17 за српске болеснике на Приморју.18 
Године 1913. Лејла Пеџет је опремила једну собу постељинама, оде-
лом, белим рубљем у Шестој резервној болници у тамошњој основ-
ној школи.19 У знак захвалности болесници су јој послали телеграм.20 
Почетком Другог балканског рата21 радила је у болници смештеној у 
згради основне школе у Савамали, која је вршила пријем рањених и 
болесних од тифуса и колере са железничке станице.22 Лист Правда је 
похвално писао о раду лекарке Пеџет.23 

Лејла Пеџет је почетком Првог светског рата о свом трошку у 
Србију послала пет хирурга, седам превијача, осам болничарки и 
санитетски материјал, известивши о томе српску владу.24 Мисија је 
распоређена у Скопљу, где је радила и након бугарске окупације.25 
Под њеном управом је радила у Скопљу и енглеска мисија Црвеног 
крста.26 За време бугарске окупације није желела да се евакуише у по-
задину, већ је остала у Скопљу, неговала наше рањенике и болеснике 

17  Делфа Иванић (1881–1972) рођена је у Подгорици. Била је кћи војводе Ивана 
Мусића и мајке Цвије Вукасовић, из угледне херцеговачке породице. После Више 
женске школе завршила је 1897. године Учитељску школу у Београду; школовање је 
наставила у Швајцарској, где је уписала студије хемије. Постављена је за учитељицу 
у Скопљу, где се стицајем околности упознала са Иваном Иванићем, који је тада 
био уредник „Босанске виле” у Скопљу, и том приликом понудио јој је сарадњу на 
овом листу, коју је она са највећим одушевљењем и прихватила. Њихова сарадња 
је била крунисана браком. Њен рукопис насловљен Успомена Делфе Иванић чува 
се у Архиву Србије под сигнатуром: Varia-3494. Такође, још једна верзија њеног 
рукописа, исто насловљена Успомена Делфе Иванић, налази се у Архиву Српске 
академије наука, у оквиру Заоставштине Делфе Иванић (сиг. бр. 14515/1-40), под 
сигнатуром бр. 14515/1. Према: Успомене / Делфа Иванић / приредила Јасмина 
Милановић / Београд 2012, стр. 20.

18  Српске новине, бр. 17, 22. јануар 1913, стр. 2, Драч.
19  Политика, бр. 3328, 20. април 1913, стр. 3, Милосрђе Леди Пеџет.
20  „Власт, становништво, рањеници и болесници у Драчу и Љешу, топло 

захваљују на пошиљци 42 сандука болничког прибора, хране и осталих потреба 
за наше болнице, које сте били добри прикупити у Лондону и послати нам. Тај 
племенити гест ваш и свих приложника остаће незаборавна на српском Приморју. 
У знак захвалности названа је највећа и најбоље уређена болница у Драчу именом 
племените филантропкиње, пријатељице српског народа, Леди Лејле Пеџет.” 
Правда, бр. 64, 5. март 1913, стр. 2, Енглескиња за Србе.

21  За заслуге у балканским ратовима одликована је Крстом милосрђа. Службени 
војни лист, год. 33, бр. 24, 9. новембар 1913, стр. 577.

22  И. Петровић, Медицинске мисије, стр. 16.
23  Правда, бр. 184, 7 јул 1913, стр. 3, Благодарност госпође Пеџет.
24  АС, МИД, ПО, ролна 434, документ XVIII/226.
25  АС, МИД, ПО, ролна 434, документ XVIII/311.
26  АС, МИД, ПО, ролна 468, документ XXI/253.
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у болницама.27 Након четири месеца се вратила у Енглеску.28 
У последњем месецу прве ратне године (1914), захваљујући Ма-

бел Грујић и уз помоћ брачног пара Бери, организован је долазак гру-
пе хирурга.29 Мисија је стигла у Ниш 30. јануара 1915. године и чи-
нило ју је 25 лица, хирурзи, болничари и болничарке. Располагала је 
болницом од 100 кревета и радиографском инсталацијом. Радила је у 
Врњачкој Бањи са мисијом Енглеског Црвеног крста.30 Још једна ми-
сија из Лондона, предвођена капетаном Бенетом, стигла је у Србију. 
Била је састављена од 30 чланова и то лекара, хирурга, болничара и 
болничарки.31

Мисију Бери је предводио најстарији хирург, Џејмс Бери (dr James 
Berry), који је био у пратњи своје супруге, анестезиолога Mеј Дикин-
сон Бери (dr Frances May Dickinson Berry). 32 Од медицинског особља 
у тиму је била и лекарка Дороти Чик (dr Dorothy Chick)33 и превијачи-
ца Кетлин Хејзел Паркинсон (Miss Kathleen Hazel Parkinson). Мисија 
је бројала девет болничарки, које су претежно радиле у болници про-
фесора Берија. Лист Политика је објавиo чланак „Енглеска мисија 
у Врњцима”: „Ове даме, чланице најугледнијег лондонског друштва, 
саме рибају и чисте собе у којима леже српски ратници.”34 Већина 
болничарки је стекла искуства за рад у ратним околностима у јужној 
Африци, у Француској и у Белгији.35 Мисија је стигла у Врњачку Бању 

27  ВА, П-3а, К. 124, Ф. 2, Д. 49.
28  Одликована је на предлог председника Министарства иностраних дела 

Орденом Светог Саве првог степена (АС, МИД, ПО, ролна 473, документ XXV/230). 
Године 1917. одликована је Орденом Британског царства (Danas: dodatak „Naše 
velike Britanke” , br. 6346, 13. februar 2015, стр. VIb).

29  АС, МИД, ПО, ролна 434, документ XVIII/361.
30  АС, МИД, ПО, ролна 468, документ XXI/247.
31 АС, МИД, ПО, ролна 469, документ ХХI/463. Српске новине, бр. 31, 31. јануар 

1915, стр. 1, Неслужбени део.
32  Mеј Дикинсон Бери рођена је 4. септембра 1884. године у Лондону. Образовање 

je стекла на Универзитету у Кембриџу и у Kраљевској болници на Универзитету у 
Лондону. Била је запослена на Универзитету Кембриџ. Пре доласка у Србију, није 
имала искуства у рату (рукопис је на енглеском језику – АС, МИД, ПО, ролна 469, 
документ XXI/374). Одликована је Орденом Светог Саве четвртог степена. (ВА, 
П-3а, К.108, Ф. 5, Д. 4).

33  Одликована је Орденом Светог Саве четвртог степена. (ВА, П-3а, К.108, Ф. 
5, Д. 4).

34  Политика, бр. 3964, 8. март 1915. године, стр. 1.
35  АС, МИД, ПО, ролна 469, документ XXI/367.
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29. јануара 1915. године и у свом саставу имала је пет болница,36 а од 
маја 1915. године почела је да добија и нове чланове медицинског 
особља, хирурге и болничарке.37 Мисија је и за време окупације на-
ставила рад у бањи.38 

У Скопљу је била ангажована и енглеска мисија Црвеног крста 
Корнелије Вимборн.39 У финансирању болнице, са 100 кревета и 200 
тона санитетског материјала, учествовала је и сама Корнелија Вим-
борн. Мисија је бројала 50 људи.40 Она је о своме трошку понудила 
Посланству Србије санитетски материјал за болницу од педесет кре-
вета са петнаест болничарки.41

На почетку Првог светског рата у Србију је дошла енглеска лекар-
ка Елизабет Рос (Elisabeth Ross).42 Хуману мисију отпочела је у Нишу, 
а наставила и завршила у Крагујевцу. Радила је са медицинским осо-
бљем без искуства. Фебруара 1915. године преминула је у Првој ре-
зервној болници у Крагујевцу.43 Од ње се опростио, у име српског на-
рода, лекар Војислав Јовановић, доцент Београдског универзитета.44 

36  Свака зграда је била намењена одређеној врсти посла. Терапија се обављала 
у Главној хируршкој болници, где су неговани сви тешки рањеници. Имала је 55 
кревета. Зграда у Врњачкој Бањи је обухватала 68 кревета. Служила је за негу 
рањеника за време првих дана доласка, док се не окупају, дезинфикују и очисте 
од вашију. Школа је имала 45 кревета и служила за неговање лакших рањеника 
и реконвалесцената. Вила Меркур са 99 кревета такође је била намењена лакшим 
рањеницима и реконвалесцентима. Барака саграђена о сопственом трошку мисије 
имала је 40 постеља. Одређена је за болеснике од тифуса и других инфективних 
болести (АС, МИД, ПО, ролна 469, документ XXI/367).

37  ВА, П-3а, К. 108, Ф. 5, Д. 4.
38  АЈ, ЗЈЈ, 80-75-330.
39  АС, МИД, ПО, ролна 469, документ XXI/257.
40  АС, МИД, ПО, ролна 469, документ XXI/422.
41  АС, МИД, ПО, ролна 434, документ XVIII/387; АС, МИД, ПО, ролна 434, 

документ XVIII/388.
42  Елизабет Рос рођена је 14. фебруара 1878. у Лондону. Била је кћи познатог 

банкара Доналда Александра и Елизабет Вилсон. Већи део детињства је провела 
у Шкотској. Факултетско образовање имали су сви млађи чланови породице Рос. 
Медицину је студирала на колеџу у Глазгову. Дипломирала је 1901. године. Радила 
је у Персији до почетка Великог рата. У историји је остала запамћена као прва жена 
бродски лекар у Индији и Јапану (Danas : dodatak „Naše velike Britanke”, br. 6346, 
13. februar 2015, стр. IIb).

43  Политика, бр. 3932, 4. фебруар 1915, стр. 2, Д-р Е. Рос; Ж. Вуковић, Да не 
заборавимо = Lest We Forget = De peur que nous n›oublions = Пусть не забудем: 
савезничке медицинске мисије у Србији, 1915 / Београд 2004, стр. [154].

44  „Велики је и искрен наш бол због губитка таквог једног доброг пријатеља и 
доброчинитеља, који је жртвовао свој живот спаса, дајући животе наших војника 
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Супруга српског министра спољних послова, Мабел Грујић, 
дошла је у Енглеску у потрази за болничаркама. Успела је да оку-
пи групу добровољки међу којима је била болничарка Флора Сендс 
и инструментарка Емили Симондс. Мисија је радила у Крагујевцу, 
поред Прве резервне болнице. У јануару 1915. године у Ваљеву је 
раздељено 110 тона санитетског материјала, које су Флора и Емили 
купиле од прикупљених прилога у Енглеској.45 У Ваљеву су радиле у 
Гимназијској болници и обе су оболеле од тифуса.46 Након окупације 
Србије у јесен 1915. године, Флора се у Прилепу придружила амбу-
ланти Другог пешадијског пука I позива Моравске дивизије „Књаз 
Михаило” – Гвоздени пук. 

Мисија доктора Џона Бивиса упућена је у Србију у фебруару 1915. 
године. Пољска болница је имала 4 хирурга, 4 болничара, 10 болни-
чарки, 4 моторна превијалишта и санитетски материјал.47 Мисија је 
прво радила у Скопљу са болницом од 200 кревета и модерном сани-
тетском опремом, па је придодата Другој армији, у којој је начелник 
санитета био пуковник Милош Борисављевић.48 За време повлачења 
су радили у Пироту, у гимназијској згради, и превозили рањенике са 
завојишта у болницу, где су вршили операције и превијања.49 

Уз помоћ савезника, после првих ратних операција на Солунском 
фронту, организована су реконвалесцентна одељења и рехабилита-
циони центри. У Микри и Водену радила су два реконвалесцентна 
одељења.50 У Микри је о рањеницима бринула Ен Мери Фражер (Ann 
Mary Fraser),51 која је основала војничке кантине.52 У Водену је радила 

[...].” Политика, бр 3937, 9. фебруар 1915, стр. 1, Поводом једне смрти.
45  М. Крипнер, Жене у рату: Србија 1915-1918 / превео са енглеског Веселин 

Костић; предговор Жарко Вуковић / Београд 1986., стр. 34-35, 37-38.
46  За заслуге учињене српским болесним војницима и избеглицама, 

престолонаследник Александар је Емили Симондс и Флору Сендс одликовао 
фебруара 1916. године, приликом аудијенције у Драчу Орденом Светог Саве петог 
степена. (АС, МИД-ПО, ролна 507, документ XV/232). Флора је до краја 1916. 
године, поред Ордена Светог Саве, одликована и Медаљом Црвеног крста Србије и 
Крстом милосрђа (ВА, П-5, K. 23, Ф.4, Д. 50).

47  АС, МИД-ПО, ролна 469, документ XXI/404.
48  Српске новине, бр. 120, 7. октобар 1917, стр. 2, Mr. Claude Askew и Mrs. Alice 

– енглески књижевници.
49  Исто.
50  ВА, П-4, К. 70, Ф. 6, Д. 24/12.
51  За своје заслуге у рату одликована је Орденом Светог Саве петог степена. 

(ВА, П-3, К. 322, Ф. 10, Д. 4/198).
52  ВА, П-5, К. 61, Ф. 1, Д. 34.
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Маргарит Харвеј (Margarithe Harvay), која је неговала српске боле-
снике.53 Енглеска добровољна болничарка Алис Тебат (Alice Tebbut)54 
реконвалесцентном логору у Водену поклонила је опрему за поправ-
ку зуба, захваљујући којој је отворена и стоматолошка станица за вој-
нике.55

Почетком октобра 1916. године, са Крфа на Солунски фронт је 
пристигла болница која је поред енглеског имала и српско особље. 
Била је то Привремена српско-енглеска болница бр. 1 (Wounded Allies), 
која је представљала рехабилитациони центар.56 Надзорница болнице, 
Франсес Елизабет Латнам (Frances Elizabeth Latnam), била је у Срби-
ји од децембра 1914. године и учествовала у повлачењу 1915. године. 
Болница је под њеном управом радила од маја 1916. године до јуна 
1917. године на Крфу и на Солунском фронту. Шеф кухиње је била 
Лилијан Тајдеман (Lilian Tiddeman), а надзорница перионице Нина 
Бојл (Nina Boyle). У улози возача, од септембра 1916. до јуна 1917, 
била је Џој Лесли Вајтхед. Добровољне болничарке су биле Елизабет 
Роџерс (Elisabeth O. Rogers) и Доротеја Волер (Dorothea Woller).57 

Помоћ Министарству војном пружила је и Болница шкотских 
жена (The Scottish Womenʼs Hospitals)58 у јулу 1916. године.59 Поме-
нута мисија је била специфична по женском персоналу на свим ни-
воима, од хирурга до болничарки, и по својој управници, лекарки 
Елси Инглис,60 познатом хирургу у Шкотској.61 Октобра 1914. године 
Шкотска је у Единбургу организовала санитетску групу од тридесет 
лица за долазак у Србију.62 Њихов долазак се поклопио са избијањем 
епидемије пегавог и трбушног тифуса. Групу је предводила лекар-

53  Одликована је Орденом Светог Саве петог степена (ВА, П-5, K. 61, Ф.3, Д. 14).
54  За пружену помоћ рањеним и болесним војницима одликована је Орденом 

Светог Саве четвртог степена (ВА, П-3, К. 296, Ф. 13, Д. 6/251).
55  ВА, П-3а, К. 100, Ф. 8, Д. 3.
56  А. Недок, Реорганизација војног санитета 1916. године, у: Српски војни 

санитет у 1916. години, [уредници Александар Недок, Брана Димитријевић], вол. 1, 
бр. 2, Београд 2007, стр. 24.

57  S. Popović Filipović, Iz postojbine Javora, str. 107-108, 176.
58  Видети: E. Shaw McLaren, A history of the Scottish women’s hospitals, London 

1919.
59  АС, МИД, ПО, ролна 507, документ ХV/317.
60  Управница болнице је одликована Орденом Светог Саве трећег степена (АС, 

МИД, ПО, ролна 473, документ XХV/239).
61  L. Leneman, In the service of life: the story of Elsie Inglis and the Scottish women’s 

hospitals, Edinburgh: 1994.
62  АС, МИД, ПО, ролна 434, документ XVIII/285.
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ка Елинор Салто (Еleаnor Soltau)63 и представљала је Прву Болницу 
шкотских жена. Мисија је била стационирана у Крагујевцу и радила 
је на сузбијању тифуса.64 Поред лекарке Инглис, у мисији је била ле-
карка Кетрин Сторт Мекфејл (Katherine Stewart MacPhail), Џенет Лерд 
(Janet Laird) и Лилијан Мери Чеснеј.65 Главна медицинска сестра је 
била Беси Дора Боухил (Bessie Dora Bowhill), а ту су се још налазиле 
и сестре Милдред Бултон (Mildred Boulton), Агнес Флетчер (Agnes 
Fletcher) и Џеси Лир Браун (Јessie Lear Brown).66 Августа 1915. године 
лекарке су одликоване Орденом Светог Саве петог степена.67 Истим 
орденом одликована је и добровољна болничарка Кетрин Бредфорд 
(Catherine Bradford), а Орденом Светог Саве четвртог степена болни-
чарка Хенкин Харди (Hankin Hardy).68 

Друга Болница шкотских жена је радила у Ваљеву. Управница 
болнице је била лекарка Алис Хачинсон (Alice Hutchinson).69 Болница 
је била организована под шаторима, а значајно место у њој имале су 

63  АЈ, ЗЈЈ-П, 80-75-330. 
64  О поменутој мисији је остао запис: „Мисију Скотских жена, предвођену Мис 

Инглис-ом, треба такође споменути са највећим поштовањем и захвалношћу у име 
целог Српског Народа, јер су и оне са ретким пожртвовањем у својим болницама 
примале и лечиле болеснике од инфекц. болести у Крагујевцу”, Д. Антић, Пегави 
тифус у Крагујевачкој I резервној војној болници 1914–15, у: В. Станојевић, 
Историја српског војног..., стр. 319.

65  ВА, П-3а, К. 108, Ф. 6, Д. 18.
66  Секретар болнице је био Вилијам Смит (Wiliam Smith), а кућни мајстор Дејвид 

М. Кемфилд (David M. Camfield). ВА, П-3а, К. 124, Ф. 2, Д. 18. За остале чланице 
погледати: И. Петровић, Шкотске жене уза Србе: 1914-1918, Нови Сад 2010 стр. 
39-43. 

67  Френсис М. Вејкфилд (Francеs M. Wakefield), Аделин Х. Кембел (Аdeline 
Herbert Campbell), Хелен Макдугал (Helen Macdougall), Кетрин Макфејл (Кatherine 
S. Macphail), Едит Холвеј (Edith Blake Hollway).

68  АС, МИД, ПО, ролна 473, документ XXV/239.
69  Докторка Алис Хачинсон (Alice Hutchinson), са великим искуством на 

ратиштима, најпре у Бугарској, током балканских ратова, са доктором Стобартом, 
а касније у Француској, с првом јединицом шкотских жена, прихватила је позив 
докторке Инглис и крајем априла 1915. године упутила се у Србију на челу нове 
мисије. Експедиција је преко Солуна стигла у Ваљево, почетком јуна. О њеном 
доласку у Србију, видети: И. Петровић, Шкотске жене, стр. 22; М. Ћурчин, 
Британске жене, у: Нова Европа, књ. 12, бр. 16, 1. децембар, 1925, [уредили Л. 
Поповић, М. Костренчић, М. Ћурчин], Загреб 1922, стр. 483; E. Inglis, Bolnice 
Škotskih žena, pre deset godina: Scottish Women's Hospitals, у: Нова Европа, књ. 12 
(1. децембар 1925) [уредили Л. Поповић, М. Костренчић, М. Ћурчин], Загреб, 1925, 
стр. 488; У. Остојић-Фејић, нав. рад, стр. 431; Ј. Лазаревић, нав. дело, стр. 120, 129; 
S. Popović Filipović, Iz postojbine Javora, str. 79. 
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и болничарке Џенет Морис (Janette Morris)70 и Ен Мери Фражер (Ann 
Mary Fraser).71 Из Врњачке Бање јединица је упућена у Крушевац, где 
је од марта до септембра 1915. године радила болничарка Агнес Хар-
ви (Agnes Harvey), која се „одликовала [...] нарочито радом на нези 
војника који су боловали од пегавца”.72 

Трећа Болница шкотских жена је била у Младеновцу под упра-
вом лекарке Беатрис Макгрегор (Beatrice MacGregor), а лекарско осо-
бље су чиниле још четири лекарке: Едит Блејк Холвеј (Edith Blake 
Hollwаy), Џенет Меквиј (Janet Mcwea), Елизабет Брук (Elizabeth 
Brook) и Кетрин Лујза Корбет (Catherine Louisa Corbett).73 Админи-
страторка је била Евелина Хавeрфилд,74 а главна медицинска сестра 
Ени Браун (Annie Brown), у чијем тиму је радило још пет сестара.75 У 
овој болници је радила и болничарка из болнице у Крагујевцу, лекар-
ка Елинор Салто, као и Мери Мекензи (Mary Mackenzie).76 Мери Хјуз 
Грин (Mary Hughes Green)77 такође је радила у болници и са српском 
војском прешла Албанију.78 

Четврта Болница шкотских жена је била инсталирана у Лазарев-
цу, под управом Едит Холвеј.79 Била је добро опремљена санитетским 
материјалом.80 У предлогу за одликовање је забележено: „Необично 

70  ВА, П-5, К. 61, Ф. 1, Д. 32.
71  Награђена Орденом Светог Саве петог степена 1917. године. (ВА, П-5, К. 61, 

Ф. 1, Д. 34).
72  ВА, П-5, К. 61, Ф. 1, Д. 32.
73  ВА, П-3а, К. 124, Ф. 2, Д. 18.
74  Рођена је у Шкотској 1867. године. Била је полиглота. Школовала се у 

Дизелдорфу (Немачкој), доста је путовала и бавила се спортом. За време Првог 
светског рата са лекарком Елси Инглис боравила је у Србији и била ангажована 
као администраторка у БШЖ. У току повлачења преко Албаније је заробљена. 
Репатрирана је 1916. године. Била је посвећена хуманитарном раду (прикупљању 
новца), заједно са Флором Сендс. У Бајиној Башти је основала сиротиште. 
Преминула је у Србији 1920. године. И. Б. Спасовић, Четврти сталеж: жена кроз 
историју: прилози, Вршац 2014, стр. 80. 

75  Одликована је Орденом Светог Саве четвртог степена. (ВА, П-3а, К. 124. Ф. 
2. Д. 18).

76  ВА, П-5, К. 61, Ф. 1, Д. 31.
77  ВА, П-5, К. 61, Ф. 2, Д. 12.
78  ВА, П-5, К. 61, Ф. 1, Д. 32.
79  Управница је за заслуге у рату одликована 1915. године Орденом Светог Саве 

четвртог степена (АС, МИД, ПО, ролна 473, документ XXV/239). Годину дана 
касније Орденом Светог Саве трећег степена. (АС, МИД, ПО, ролна 499, документ 
XI/482).

80  В. Стојанчевић, Савезничке медицинске мисије у Србији на почетку Првог 
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вредна и спремна да помаже Србима када јој се затражи.”81 Њена једи-
ница је последња напустила Лазаревац. Након повлачења организова-
ла је у Крушевцу превијалиште које је било претрпано рањеницима.82 
Рад се одвијао у тешким условима.83 

На периферији Солуна радила је Пета Болница шкотских жена 
„Гертон и Њунaм” (the Fifth Unit of the Scottish Womenʼs Hospital for 
Foreign Service, the Girton and Newnham Unit) од новембра 1915. годи-
не, у Ђевђелији, на српско-грчкој граници, у фабрици свиле. Болница 
је из Ђевђелије, након окупације Србије, премештена у Солун, где 
је наставила рад.84 Особље болнице је било предвођено управницом, 
лекарком Ен Луиз Мекилрој (dr Anne Louise McIlroy),85 а чиниле су 
је четири лекарке: Хонорија Кир (Honoria Keer),86 Мери Александер 
(Mary Alexander), Барбара Макгрегор (Barbara Mac Gregor) и Изабел 
Емсли (Isabel Emslie).87 Болница је имала и радиографкињу и апоте-
карку.88 

Шеста Болница шкотских жена је била формирана на Корзици 
(the Sixth Unit of the Scottish Womenʼs Hospital for Foreign Service, the 
Corsica Unit). Реч је о болници за избеглице.89 Болница је била сме-
штена у Ајачиjу и поседовала је одељење за породице, као и мали 
санаторијум за избеглице на Корзици.90 Располагала је са 200 кревета, 
имала је амбуланту, породилиште и одвојено одељење за малу децу. 
У башти је било инсталирано десет великих шатора за туберкулозне 
болеснике, због чистог ваздуха. У болници је рођено 33 деце, од тога 

светског рата, у: Глас САНУ, одељење медицинских наука, књ. 46/2002, стр. 56-57.
81  АС, МИД, ПО, ролна 499, документ XI/481.
82  М. Крипнер, нав. дело, стр. 109.
83  М. Радовановић, Одлазак британских медицинских мисија у јесен 1915. 

године, у: Зборник радова Четвртог научног скупа] 800 година српске медицине, 
[Соко Град, 6. до 9. јуна 2013. године] / [уредници Брана Димитријевић, Зоран 
Вацић], Београд 2013, стр. 56.

84  М. Крипнер, нав. дело, стр. 193–194.
85  Одликована је Oрденом Светог Саве трећег степена. (ВА, П-5, К. 23, Ф. 1, Д. 

28).
86  S. Popović Filipović, Iz postojbine Javora, str. 59-60, 69-72.
87  С. Поповић Филиповић, Др Агнес Бенет, стр. 380; Ж. Вуковић, Да не 

заборавимо, стр. 34, 143; S. Popović Filipović, Iz postojbine Javora, str. 59–60; Велики 
дани Србије, стр. 683.

88  Све чланице болнице су одликоване Орденом Светог Саве четвртог степена 
(ВА, П-5, К. 23, Ф1, Д. 28).

89  АЈ, ЗЈЈ-П, 80-75-330.
90  E. Shaw McLaren, nav. delo, str. 235-236.
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три девојчице.91 Први пацијенти су били болесни ђаци из Србије. У 
току 1918. године они су премештени у Саланш.92 

Седма Болница шкотских жена „Јединица Америка” (the Seventh 
Unit of the Scottish Womenʼs Hospital for Foreign Service, the America 
Unit) деловала је у Острову на Солунском фронту. Чиниле су је жене 
из Аустралије.

Осма Болница шкотских жена деловала је у Добруџи и на Руском 
фронту (the Eight Unit of the Scottish Womenʼs Hospital for Foreign 
Service). Медицинску подршку српској војсци пружила је лекарка 
Елси Инглис са својом мисијом, која је бројала 28 болничарки.93 

Девета Болница шкотских жена „Елси Инглис” (the Nineth Unit 
of the Scottish Womenʼs Hospital for Foreign Service, the Dr Elsie Inglis 
Unit) добила је назив у част оснивача Болнице шкотских жена. Фор-
мирана је на Солунском фронту од медицинског особља из Добруџе 
и са Руског фронта.

Септембра 1914. године у Лондону је формиран Одбор за помоћ 
Србији (Serbian Relief Fund) и њеном угроженом становништву, који 
је прикупљао помоћ у гардероби, рубљу, санитетском материјалу и 
организовао слање лекарских мисија. Српски потпорни фонд у Лон-
дону био је „српска кућа”. Деловање поменутог фонда подржало је 
неколико познатијих дама: Мабел Грујић, Елизабета и Ана Христић, 
Лејла Пеџет и Џој Лесли Вајтхед.94 Потпредседница одбора била је 
Хелен Бојл.95 Слагалиште са робом и санитетским материјалом било 
је под надзором Карингтон Вајлд (Carrington Wilde), која је органи-
зовала паковање пакета,96 леди Гроган (Lady Grogan) била је задуже-
на за лекарске мисије, док је госпођа Ситон-Вотсон (Seaton-Watson) 
организовала слање пакетa у Аустроугарску, Немачку и Бугарску, за-
робљеницима и интерниранима. У периоду од 1914. до 1918. године 
Српски потпорни фонд је организовао осам болница за помоћ срп-

91  Српске новине, бр. 79, 8. октобар, 1916. стр. 2, Наши дописи. Рад Енглеске 
мисије и живот наших избеглица на Корзици.

92  АС, МПс, ф23-р14-1918.
93  ВА, П-3а, К. 108, Ф. 8, Д. 1.
94  АС, МИД, ПО, ролна 434, документ XVIII/229.
95  За пружену помоћ одликована је септембра 1915. године, на предлог министра 

иностраних дела, Орденом Светог Саве трећег степена (АС, МИД, ПО, ролна 473, 
документ XХV/251; АС, МИД, ПО, ролна 473, документ XХV/255).

96  R. S. Farnam, A nation at bay: what an American woman saw and did in suffering 
Serbia: with thirty illustrations, Indianapolis, 1918, str. 113.
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ском становништву.97 Шефица за организовање мисија, од новембра 
1914. године, била је леди Гроган из Лондона.98

У раду Фонда од 1914. године активно су учествовале представ-
нице енглеске аристократије, Макин (Macqueen), управитељка коле-
џа Св. Катарине у Лондону, Вера Винтел (Vera Wintle) и С. Гевара 
(S. Guevara) из Лондона, док је на отпремању пошиљака, од октобра 
1914. године, радила Обри Флетчер (Aubrey Fletcher). Фонду су се од 
1915. године придружиле и Флоренс Ранкин (Florence Rankin) и Беа-
триса Григ (Grieg).99 

Прва болница Српског потпорног фонда (The Serbian Relief Fund 
Hospital, Unit No. 1) је радила у Скопљу.100 Мисија је допутовала 1914. 
године са 540 пакета и била је састављена од медицинског и болнич-
ког персонала, као и помоћног особља, послуге и кувара.101 Шеф ми-
сије у Скопљу била је Лејла Пеџет.102 На основу списка страних ме-
дицинских мисија у Србији, сазнали смо да је мисија лекарке Пеџет 
бројала 49 чланова.103 У болници је радило 15 болничарки.104 

Друга јединица Српског потпорног фонда (The Serbian Relief Fund 
Hospital, Unit No. 2) стигла је као појачање мисији Лејле Пеџет у току 
1915. године105 са 200 тона материјала и 100 кревета, од којих је 60 
било предвиђено за болеснике.106 Бројала је 46 чланова,107 међу којима 
су се налазили најбољи медицински радници које је Енглеска имала 
у том тренутку. Начелник болнице је био лекар Грејам (Graham), а 
надзорница Евелин Робертс (Eveline Roberts). 108

Трећа болница Српског потпорног фонда (The Serbian Relief Fund 
Hospital, Unit No. 3) понуђена је Србији у фебруару 1915. године, била 

97  Najveći dobrotvori Srbije u ratu (Serbian Relief Fund), у: Нова Европа, књ. 12 
(1. децембар 1925) [уредили Л. Поповић, М. Костренчић, М. Ћурчин], Загреб 1925, 
стр. 493. 

98  АС, МИД, ПО, ролна 499, документ XI/477.
99  Исто.
100  АС, МИД, ПО, ролна 434, документ XVIII/311; АС, МИД, ПО, ролна 434, 

документ XVIII/312.
101  АС, МИД, ПО, ролна 434, документ XVIII/302.
102  АС, МИД, ПО, ролна 468, документ XХI/254.
103  АС, МИД, ПО, ролна 468, документ XХI/244.
104  АС, МИД, ПО, ролна 468, документ XХI/254.
105  АЈ, ЗЈЈ-П, 80-75-330. 
106  АС, МИД, ПО, ролна 469, документ XХI/422.
107  АС, МИД, ПО, ролна 468, документ XХI/211.
108  АС, МИД, ПО, ролна 468, документ XХI/257.
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је састављену искључиво од женских хирурга и помоћница, на челу 
са Мајбел Стобарт (Mabel Stobbart).109 Болничко особље чинило је се-
дам жена лекара, 15 болничарки и 20 припадника помоћног особља.110 
По одлуци начелника санитета Врховне команде, Лазара Генчића, из 
марта 1915. године мисија је стационирана у Крагујевцу.111 Лекарке су 
поред медицинских обављале и физичке послове. Лекарка хирургије 
и инспектор санитета Ка (Kah) постављала је коље за шаторе. Лекарка 
Каксен (Kaxen) копала је канал и јаму за помије. 112 Мајбел Стобарт је 
поред пута за Горњи Милановац инсталирала амбуланту за бесплатне 
прегледе свих становника Крагујевца и делила им лекове из залиха.113

Током 1915. године у Србији су пристигле још две болнице Срп-
ског потпорног фонда, које су финансирали фармери из Енглеске. 
Прва мисија фармера (The First British Farmers’ Unit), Четврта болни-
ца Српског потпорног фонда, (The Serbian Relief Fund Hospital, Unit 
No. 4), била је распоређена у Београду.114 Јуна 1915. године у Ниш је 
стигла Друга мисија фармера (The Second British Farmers’ Unit), Пета 
болница Српског потпорног фонда, (The Serbian Relief Fund Hospital, 
Unit No. 5), која је бројала 37 лица и била упућена у Пожаревац.115

Српски потпорни фонд је за време повлачења, али и након тога, 
послао своје изасланике да пруже помоћ цивилним и војним избегли-
цама у Скадру и Драчу, као и на Крфу и у Солуну. На Крфу је након 
реорганизовања српске војске, у месту Караџо формирана Шеста је-
диница Српског потпорног фонда (The Serbian Relief Fund Hospital, 
Unit No. 6).116 Мисија је радила у две велике бараке и четири шатора, 
у којима је лечено 105 болесних избеглица и војника. У баракама је 
владала дисциплина, чистоћа и ред. Управник болнице је био Едвард 
Ворен (Edward Warren), док су лекарке биле Макларен (Maclaren) и 
Потер (Potter) и хирург Хејг (Haig), као и 15 болничарки.117 У Солу-

109  АС, МИД, ПО, ролна 469, документ XХI/519.
110  АС, МИД, ПО, ролна 469, документ XХI/521.
111  АС, МИД, ПО, ролна 469, документ XХI/523.
112  Политика, бр. 4011, 26. април 1915. стр. 2, Госпођа Клер Стобарт.
113  Исто.
114  АС, МИД, ПО, ролна 468 документ XXI/89; АС, МИД, ПО, ролна 469 

документ XXI/536.
115  АС, МИД, ПО, ролна 469 документ XXI/539.
116  Српске новине, бр. 14, 10. мај 1916, стр. 3, Наши дописи. О животу српских 

избеглица на Корзици.
117  Исто.
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ну је формиран прихватни центар избеглица под покровитељством 
Српског потпорног фонда на челу са лордом и Хелен Бојл, која је 
преузела уређење логора, претходно формираног по налогу принцезе 
Софије Демидов. Један део мисије Српског потпорног фонда је упу-
ћен у Флорину, према Битољу, да збрине преостале избеглице, које су 
ту пристизале долином Вардара. Српски потпорни фонд је обезбеђи-
вао храну и за избеглице у Скадру, Драчу, Сан Ђованију и Валони.118 

Седма јединица Српског потпорног фонда (The Serbian Relief 
Fund Hospital, Unit No. 7) формирана је на Корзици, град Ајачи, где су 
избеглице биле подвргнуте рехабилитацији и опоравку.119 Поменуто 
место је изабрано због изолованости од ратних дешавања и лековито-
сти корзиканске обале.120 Особље у болници је било женско. Шефица 
је била лекарка Мери Блер (Mary Blaire), а њена сарадница Мери Фи-
липс (Mary Phillips).121 Још једна болница је основана у граду Бастији, 
захваљујући Кетлин Кортни (Kathleen Courtney).122 Лекарка Мaкфејл 
је била шеф болнице. Основана је и српска црква уз захвалност мајке 
Едварда Бојла, Хелен Бојл.123 

Осма јединица Српског потпорног фонда (The Serbian Relief Fund 
Hospital, Unit No. 8) формирана је у Бизерти, где је на лечење и опо-
равак пристизао највећи број српских инвалида.124 Франческа Вилсон 
је кроз рад лечила инвалиде од депресије.125 Организовала је Дом за 
српске инвалиде, који је уједно представљао и лечилиште и радиони-
цу. У башти су радили оболели од епилепсије, простирке од палминог 
лишћа су плели парализовани, сламне шешире су правили слепи, док 
су завесе од бамбуса и перли спајали људи којима су дрхтале руке.126 

118  АЈ, ЗЈЈ-П, 80-75-330.
119  АС, МИД-ПО, ролна 520, документ V/763. Српске новине, бр. 79, 8. октобар, 

1916. стр. 2, Наши дописи. Рад енглеске мисије и живот наших избеглица на 
Корзици.

120  М. Крипнер, нав. дело, стр. 190.
121  Одликоване су Орденом Светог Саве четвртог степена (АС, МПс-ПО, ф.36, 

р.49/18).
122  Одликована Орденом Светог Саве петог степена (АС, МПс-ПО, ф.36, р.49/18).
123  Српске новине, бр. 14, 10. мај 1916. стр. 2, Наши дописи. О животу српских 

избеглица на Корзици.
124  Петар Николић, Медицинска опажања на нашим рањеницима и болесницима 

у Бизерти, у: Владимир Станојевић, Историја српског војног, стр. 421.
125  Ј. Лазаревић, нав. дело, стр. 180.
126  L. Miler, Naš brat: život kapetana Flore Sends, Beograd 2013. str. 215.
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Дом за рехабилитацију инвалида формиран је захваљујући Српском 
инвалидском одреду и Српском потпорном фонду и био је смештен у 
Бен Негру, две миље од Бизерте. Домом је управљала Емили Поувер 
(Emily Power), која је за показану преданост и посвећеност раду пре-
дложена за Орден Светог Саве четвртог степена.127 Маргарет Макфеј 
је организовала у Реконвалесцентном одељењу, у касарни Ламберт, 
рад са слепим српским војницима. Бизертски инвалидски одред је по-
седовао и радионице, али је имао и стручну школу за слепе и глуво-
неме, у којој су стицали основна знања и учили француски језик.128

На основу кратког приказа може се уочити значај колективне све-
сти британских жена у најтежим ратним годинама друге деценије 
двадесетог века, која је допринела опстанку српске државе и народа. 
Најтеже битке, како у Србији тако и на Солунском фронту, издејство-
ване су захваљујући медицинској помоћи, подршци и потпору лекар-
ки, медицинских сестара, болничарки и неговатељица из свих делова 
света, у овом случају Британије.
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THE CONTRIBUTION OF BRITISH WOMEN 
TO THE SERBIAN PEOPLE 

(1912-1918)

Summary

The paper presents the humanity of British women on Serbian battlefields in 
the Balkan wars and the Great War. In the context of medical care that enabled 
the survival of the Serbian state and people in the difficult years of the second de-
cade of the twentieth century, importance is given to the collective consciousness 
of women from England. Analyzing the sacrifice, commitment to the army and the 
state, we can understand the far-reaching role of the British women (doctors and 
nurses) for the Serbian people in the coming decades of the 20th century and in 
the coming centuries.

Keywords: Balkan wars, World War I, British women, medical missions, hu-
manity.

129  Faculty of Pharmacy Novi Sad, Faculty of Pharmacy, Department of General 
Education Sciences, milenazikic85@gmail.com



MIONA GAJIĆ1

POJEDINAC I DRUŠTVO IZ UGLA TEORIJE 
OSNAŽIVANJA U SOCIJALNOM RADU

Rezime

Osnovni cilj ovog rada je prikaz teorije osnaživanja i njenih osnovnih eleme-
nata, prednosti i ograničenja, kao i identifikacija neophodnih promena važnih za 
poboljšavanje primene ovog koncepta u praksi, sa ciljem osnaživanja kako po-
jedinaca tako i društvene zajednice. Rad se zasniva na analizi postojeće naučne 
literature, a metod rada korišćen u radu je analiza sadržaja dokumenata. Kako 
bismo ostvarili navedene ciljeve neophodno je pre svega definisati osnovne poj-
move važne za razumevanje teorije osnaživanja. Zatim ćemo se kratko osvrnuti 
na istorijski razvoj, a potom i na razvojni tok teorije i njenu poziciju u socijalnom 
radu. Detaljnije ćemo obraditi područja primene teorije osnaživanja na indivi-
dualnom, grupnom i nivou zajednice. Kako bi ovaj rad bio potpuniji prikazaćemo 
i nekoliko istraživanja kao primere uspešnosti i pozitivnih ishoda primene ove 
teorijske perspektive i metode direktnog rada sa korisnicima. U zaključku ćemo 
se osvrnuti na neophodnost promena sistema socijalne zaštite i usvajanje novih 
veština i metoda rada zaposlenih kao i neophodnost osnaživanja korisnika u cilju 
razvoja novih nedostajućih usluga. 

Ključne reči: teorija, osnaživanje, snage, marginalizacija, potlačene grupe.

Uvod

Socijalni radnici se u svojoj praksi oslanjaju na mnoge teorije koje 
proizilaze iz drugih disciplina ili profesija kao što su sociologija, psiho-
logija, medicina, pedagogija. Ipak način na koji oni primenjuju teoriju je 
jedinstven za praksu socijalnog rada. U literaturi postoji širok raspon de-
finicija teorija socijalnog rada, koje zajedno doprinose identifikaciji uloge 
teorije u socijalnom radu. Neke od njih biće pomenute u ovom radu. Na 
primer Grin (Greeene) definiše teorije kao načine na koje socijalni radnici 

1  Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, miona.gajic@fpn.bg.ac.rs
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mogu da objasne zašto se ljudi ponašaju na određen način, da bolje razu-
meju kako okruženje utiče na ponašanje, kao i da predvide koji bi mogli 
da budu rezultati primene intervencija u socijalnom radu. Babi i Rubin 
(Babbie i Rubin) definišu teoriju kao sistematski skup međusobno poveza-
nih izjava kojima se namerava objasniti neki aspekt društvenog života ili 
obogatiti naš osećaj o tome kako ljudi pronalaze smisao u svakodnevnom 
životu (Gentle-Genitty, Chen, Karikari, Barnett, 2014: 37-38). 

Stručni radnici treba kritički da procene i razmisle o sopstvenoj praksi 
i primeni teorija i metoda u radu kako bi se utvrdilo šta deluje, šta funkcio-
niše, a šta bi trebalo izmeniti ili prilagoditi. Ovaj proces ustvari omogućuje 
socijalnom radniku da primenjuje teorije i metode za koje se utvrdi da su 
najprikladnije i najefikasnije za datu situaciju. Socijalni radnici imaju ši-
rok opseg teorija i metoda koje mogu primenjivati u praksi. Mogu koristiti 
jednu teoriju ili metod, a isto tako kombinovati različite. Langer i Lietz 
(2015) navode da postoji nekoliko pristupa primeni i integraciji teorije 
u socijalnom radu, a to su: stručni pristup, eklektički pristup, selektivno 
pozajmljivanje i kombinovanje dve teorije. Odabir teorija i metoda mora 
se bazirati na proceni situacije i onoga što je za korisnika u datom trenut-
ku najprikladnije kao i na znanju kojim raspolaže stručni radnik (Teater, 
2010). Zaključno, ukoliko teorija ili metoda nije funkcionalna u datoj si-
tuaciji, pogrešno je insistirati na daljoj upotrebi ili pretpostaviti da je kori-
snik „otporan“ na istu, već je potrebno izvršiti ponovnu procenu korisnika 
i situacije kako bi primenili pristup koji najviše odgovara i postavili zajed-
ničke, ostvarljive ciljeve (Teater, 2010).

U skladu sa navedenim, osnaživanje ujedno predstavlja i teorijski kon-
cept i praktični model. Socijalni radnici su ti koji osnažuju pojedince u 
cilju kreiranja promene njihovog ponašanja tako što će oni sami preuzeti 
odgovornost za promenu identifikujući sopstvene snage, prepoznajući i 
uklanjajući strukturalne prepreke ili koristeći neki drugi metod kao što je 
zastupanje. Blisko povezana sa teorijom konflikata, kritičkom teorijom i 
feminističkim pristupom, osnaživanje ima svoje korene u prepoznavanju i 
analizi razlika u moći. Osnovne pretpostavke pristupa osnaživanja bazira-
ju se na činjenici da je opresija strukturalni fenomen koji ima dalekosežne 
posledice kako na pojedinca tako i na zajednicu. Te posledice ogledaju se 
u mortalitetu dece i mladih, zloupotrebi supstanci, drugim vrstama suicida/
homicida, vršnjačkom nasilju i sl. Strukturne prepreke mogu se odnositi na 
nejednaku raspodelu bogatstva, moći, uticaj marginalizacije na određene 
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grupe u društvu (poput Roma, osoba sa invaliditetom, LGBT populacije), 
zatim nejednak i otežan pristup obrazovnom i zdravstvenom sistemu kao i 
neadekvatna zakonska regulativa. Sve navedeno uslovljava društvenu stra-
tifikaciju gde se ljudi hijerarhijski grupišu na osnovu karakteristika poput 
roda, pola, vere, jezičke pripadnosti, invaliditeta, kulture, rase (Kletečki 
Radović, 2008).

„Bespomoćnost vodi do samodestrukcije i internalizovanog besa, oča-
ja, apatije i lažnih uverenja o sopstvenoj (niskoj) vrednosti, opadanju sa-
mopouzdanja/poštovanja“ (Harris, 1993, prema Lee, Hudson, 2017: 150). 
Jaka mreža podrške i povezanost sa ljudima esencijalni su za razvoj pozi-
tivnog identiteta i slike o sebi. Pretpostavka je da se takav self (slika o sebi) 
nalazi u zajednici sa drugima (Swenson, 1992, prema Lee, Hudson, 2017). 
Oslanjajući se na ovaj pristup pretpostavlja se da pojedinci u saradnji sa 
svojom porodicom, grupom kojoj pripadaju ili zajednicom mogu dovoljno 
da se osnaže u cilju suočavanja sa identifikovanim problemom (opresi-
ja, diskriminacija, ugnjetavanje). Teorija osnaživanja pojedinca vidi kao 
eksperta za svoje potrebe i situaciju. Socijalni radnik je taj koji pomaže 
u otkrivanju snaga i identifikovanju prepreka koje treba da se prevaziđu, 
ponašajuči se kao vodič i učesnik umesto eksperta (Lee, 2011). 

Definisanje osnovnih pojmova

Osnaživanje kao termin upotrebljava se u mnogim profesijama po-
čevši od socijalnog rada, obrazovanja, medicine, psihologije, politike, 
teologije. „Osnaživanje se odnosi na procese kojima pojedinci, grupe ili 
zajednice dobijaju moć, autoritet, pristup društvenim resursima i kontro-
lu nad svojim životima. Preuzimanjem kontrole u sopstvenim životima 
i pristupanjem društvenim resursima, dobija se sposobnost ostvarivanja 
vlastitih i kolektivnih težnji, odnosno ostvarivanje važnih životnih ciljeva“ 
(Kletečki Radović, 2008: 220). 

Pojam osnaživati (engl. empower) M. Vebster (Merram Webster) de-
finiše kao davanje moći ili ovlašćenja, omogućavanje ili dozvoljavanje, 
što navodi na činjenicu da moć može biti data drugome, dok na primer 
Barbara Simon (B. Simon) osnaživanje vidi kao reflektivni proces koji 
može biti iniciran samo od onih koji tragaju za moći, dok ostali mogu da 
pruže pomoć i podršku na tom putu (Lee, Hudson, 2017). Solomon (B. 
Solomon) osnaživanje definiše kao „proces gde socijalni radnik pokreće 
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niz aktivnosti, uključuje se u rad sa korisnikom ili korisnikovim sistemom 
s ciljem smanjenja bespomoćnosti koja je stvorena negativnim procena-
ma temeljenim na pripadnosti stigmatizovanoj grupi“ (Kletečki Radović, 
2008: 226). Osnaživanje za različite ljude ima različita značenja. „Može se 
definisati i kao sposobnost pojedinaca, grupa i / ili zajednica da preuzmu 
kontrolu nad svojim životom i ostvaruju sopstvene ciljeve, radi samoosna-
živanja i pomoći drugima kako bi maksimalizovali kvalitet svog života“ 
(Adams, 2003: 8). Danas je pojam osnaživanja sastavni deo globalne defi-
nicije profesije socijalnog rada. 

Osnaživanjem se utiče na tri nivoa, što govori o holističkom pristupu 
ovog metoda. Pre svega osnaživanje pojedinca rezultira boljim upoznava-
njem sopstvenih potreba što vodi ka povećanju sopstvene moći i sigurnosti, 
a zatim i otvara mogućnost za prenošenje uticaja na druge što predstavlja 
interpersonalnu moć. Najzad, time se otvaraju mogućnosti uticanja na širi 
društveni kontekst što predstavlja političku moć (Kletečki Radović, 2008).

Pojam moći

Pojam moći teško je jednodimenzionalno definisati, ali predstavlja 
važan koncept za razumevanje ove teorije. Salancik i Fefer (Salancik i 
Pfeffer) tvrde da „je moć zapravo sposobnost onih koji je poseduju, da 
ostvare ono što im je namera“ (Salancik & Pfeffer, 1978, prema Džamić, 
Kostić, Stefanović, Arežina, 2015: 308). U smislu teorije osnaživanja moć 
se odnosi na mogućnost, dostupnost i kontrolu nad resursima u društvu. 
Pozitivan ishod procesa osnaživanja je sticanje moći pojedinaca i grupa 
ali na način koji ne ugrožava druge aktere u zajednici. (Ajduković, 2003). 
Moć ima različite aspekte i možemo je posmatrati iz različitih perspek-
tiva, i to kao zaštitničku i saradničku moć kao oblike delotvorne moći 
ili opresivnu i nameštenu moć kao oblike ograničavajuće moći (Kletečki 
Radović, 2008).

Socijalni radnici i svi oni koji su u poziciji da koriste zaštitničku moć 
trebalo bi da budu svesni da svaka tendencija ka „zaštitarskoj praksi“ pre 
nego razvijanju saradnje i partnerskog odnosa može negativno uticati na 
sve one kojima je teško da sami mobilišu moć, a na ovaj način samo utvr-
đujemo njihovu nemoćnost umesto da se borimo protiv nje. Takođe, mo-
ramo da imamo na umu stepen uticaja stručnih radnika odnosno institucija 
socijalne, obrazovne, zdravstvene zaštite na stanje bespomoćnosti korisni-
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ka (na primer osobe sa invaliditetom, osobe sa duševnim smetnjama, za-
tvorenici) i načine na koji oni učestvuju u kreiranju svakodnevnog života i 
zadovoljavanju elementarnih potreba (Kletečki Radović, 2008).

Pojam snage

Snage se mogu pronaći u bilo kojoj ličnoj osobini, sredini ili svojstvu 
koje podstiče napredak individue, grupe ili zajednice. Snage obuhvataju 
sve unutrašnje i spoljašnje faktore koji utiču na pozitivne ishode, prevla-
davanje teškoća, omogućavanje funkcionisanja u situacijama suočavanja 
sa stresom, razvijanje rezilijentnosti kroz korišćenje mreža podrške i sl. 
(Greene, Lee, 2002, prema Žegarac, 2015). U pogledu pojedinca snage 
mogu biti određene kompetencije, samopouzdanje ili aspiracije, a kod za-
jednica snage se mogu odnositi na razne mogućnosti, mreže podrške, re-
surse ili postojeće usluge (Teater, 2010: 39). 

Pojam stigme

„Problem stigmatizacije odnosi se na iskustvo društvenog odbaciva-
nja i gubitka statusa koji ljudi doživljavaju prilikom korišćenja određe-
nih usluga“ (Spiker, 2014: 45). Postoje različite vrste stigmi poput fizičke, 
mentalne ili moralne. Ukoliko ljudi poseduju neku vrstu fizičkog invali-
diteta ili bolesti, odnosno određeni atribut koji ih vidno izdvaja od drugih 
često mogu doživeti stigmatizaciju. Isto tako mentalne stigme dovodimo 
u vezu sa postojanjem bolesti zavisnosti ili mentalnih oboljenja, dok su 
moralne uglavnom vezane za određeno činjenje koje se klasifikuje kao ne-
moralno te zbog toga ljudi bivaju odbačeni. Postoje stigme koje se odnose 
i na zavisnost od korišćenja socijalnih usluga. Različite vrste stigmi se 
mogu i preplitati (Spiker, 2014, 45-46). Socijalni radnici odgovorni su za 
emancipaciju ovih ljudi, ljudi sa etiketama. Jasno je da perspektiva snaga 
gura socijalnog radnika da gleda dalje od stereotipa i usresređuje se na 
mogućnosti korisnika i planiranje njihove budućnosti. 

Centralni i najvažniji koncept teorije osnaživanja je participatorni rad 
sa korisnikom (Teater, 2010). Postoje mnogobrojni razlozi za veće uklju-
čivanje korisnika u odluke koje ih se tiču, a među njima su na primer 
promocija građanskih vrednosti i socijalne inkluzije, kao i lično i profe-
sionalno obrazovanje i razvoj. Biti saslušan i shvaćen ozbiljno zapravo je 
fundamentalno ljudsko pravo (Franklin, Sloper, 2006).
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Istorijski koreni teorije osnaživanja

Procvat teorije osnaživanja u socijalnom radu javlja se 80-ih godina 20. 
veka. Iako neki autori govore o osnaživanju kao konceptu novijeg datuma, 
ipak možemo konstatovati da je ideja osnaživanja sastavni deo profesije so-
cijalnog rada već dugo vremena. U ovom poglavlju daćemo sažet prikaz isto-
rijskog razvoja teorije osnaživanja. 

Gledajući unazad ideju i razvoj osnaživanja kao koncepta pre svega mo-
žemo naći u radu američkih socijalnih radnica Džejn Adams (Jane Addams) 
i Berte Rejnolds (Berthe Capen Reynolds), koje su još početkom 20. veka 
isticale značaj antidiskriminatorne prakse u socijalnom radu boreći se za pra-
va potlačenih manjina, marginalizovanih grupa, siromašnih, migranata, žena 
i dece (Robbins, Chatterjee i Canda, 1998, prema Kletečki Radović, 2008). 

Istorijski gledano takođe, jedno od viđenja ove teorije pripisuje se Paulu 
Freiru (P. Freire), brazilskom edukatoru koji je posvetio svoj život i rad osna-
živanju marginalizovanih grupa u Brazilu. Iako je poreklo njegovog viđenja 
vezano za pedagogiju, Freire je snažno verovao da promena kod pojedinaca 
i grupa ne treba biti kreirana po principu od gore ka dole u smislu pasivnog 
pružanja pomoći koju korisnici primaju od socijalnih radnika u vidu usluga. 
Takođe, na primer socijalni radnici u okviru zajednice ne bi trebali preduzi-
mati aktivnosti u cilju određenih promena samo na osnovu vlastitih procena. 
Umesto toga, Freire zastupa model koji zahteva od socijalnog radnika ili bilo 
kod drugog stručnjaka da radi zajedno sa korisnicima kako bi otkrio koje su 
njihove potrebe i šta oni žele da se desi ili promeni. Ovaj koncept koristi se u 
cilju promena u zajednici i političkoj praksi kako bi se eliminisale socijalne 
i ekonomske nejednakosti, a isto tako može se primenjivati u radu sa pojedi-
cima i njihovim vlastitim promenama (mikro praksa) (Langer, Lietz, 2015). 
Veliku pažnju konceptu osnaživanja i osvešćivanja obespravljenih posvetio 
je u delu „Pedagogija potlačenih“ (1970), u kojem kaže: „pedagogija po-
tlačenih je pedagogija ljudi uključenih u borbu za sopstveno oslobođenje“ 
(Freire, 2002: 33). 

Kada govorimo o teorijama koje su usmerene na analizu faktora koji 
utiču na potlačivanje i marginalizaciju određenih društvenih grupa moramo 
pomenuti sledeće teorije koje su znatno uticale na utemeljenje glavnih ideja 
teorije osnaživanja. Ove teorije zalažu se za podizanje svesti u društvu o 
postojanju nejednakosti sa ciljem preduzimanja političke akcije i postizanja 
promena.
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Radikalna i kritička teorija usmerene su na strukturna objašnjenja 
društvene nejednakosti i potlačivanje kao i faktore koji tome doprinose 
poput pripadnosti određenoj klasi, posedovanje određenog društvenog sta-
tusa i sl. (Payne, 2005, prema Kletečki Radović, 2008). Prema radikalnim 
teoretičarima funkcija tradicionalnog socijalnog rada doprinosi održanju 
i opravdavanju opresivnog društvenog poretka kapitalizma baziranom na 
nejednakostima. Osnovni cilj savremenog socijalnog rada trebao bi da 
bude usmeren ka uspostavljanju inkluzivnijeg, humanijeg, ravnopravnijeg 
društva koje se bazira na principima participacije, jednakosti i socijalne 
pravde (Brkić, 2010). 

Teorija osnaživanja sadrži neke elemente teorije konflikata, posebno 
ideju da je nejednaka raspodela moći prisutna u interakciji između poje-
dinca i njegovog okruženja i govori o socijalnoj i ekonomskoj nepravdi, 
individualnoj patnji i borbi (Lee, Hudson, 2017: 147-150). Teorija kultur-
nih konflikata nastaje iz pomenute teorije, i govori o tome kako kulurni 
konfikti mogu uticati na diskriminaciju prema na primer manjinskoj etnič-
koj ili religijskoj grupi u nekom društvu (Brkić, 2010). Navedeno znači 
da socijalni radnici treba da budu kulturno kompetentni kako bi primenili 
teoriju osnaživanja u radu sa grupama ljudi koje imaju drugačije sisteme 
verovanja, vrednosti, normi u odnosu na većinsku grupu. 

Feminističke konceptualnizacije imale su snažan uticaj na sagleda-
vanje nasilja prema ženama u kontekstu kršenja osnovnih ljudskih prava 
kao i shvatanja značaja društvene reakcije i obaveze države da obezbe-
di mehanizme zaštite (Milić, 2002, prema Popović, 2011). Neophodno je 
konstatovati da je „ženska perspektiva“ koja za predmet svog proučavanja 
pristrasno uzima marginalnu polovinu čovečanstva – žene, dala ogroman 
doprinos u izučavanju društvenih pojava i teorija koje se bave nejedna-
kostima u društvu, pa samin tim i teoriji osnaživanja (Milić, 2002, prema 
Popović, 2011: 32-34).

Grupni rad i razvoj grupa samopomoći takođe su značajno uticali na ra-
zvoj teorije osnaživanja, kao i radovi teoretičarki poput Barbare Solomon2, 
Džudit Li (Judith Lee) i Lorejn Gutierez3 (Lorraine Gutierrez) (Robbins, 
Chatterjee i Canda, 1998; Payne, 2005, prema Kletečki Radović, 2008). 

2  Barbara Solomon autorka je dela „Black empowerment” objavljenog 1976. 
3  Džudit Li autorka je dela „The Empowerment Approach to Social Work Practice” 

(1994), a Lorejn Gutierez “Empowerment in Social Work Practice” (2003). Pomenuta 
dela izuzetino su uticala na koncipiranje ove teorijske perspektive.
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Kada govorimo o našem regionu važno je spomenuti rad „Izazovi socijal-
nog rada sa pojedincem“ (Urbanc, 2006) u kojem nailazimo na raspravu o 
savremenom socijalnom radu koji je između ostalog zasnovan i na teoriji 
osnaživanja i antidiskriminatornoj politici i praksi. Možemo reći da se u 
našoj državi mnoga udruženja/organizacije civilnog društva oslanjaju na 
ovu teorijsku perspektivu u svom praktičnom radu. 

Iz antidiskiminativne i antipotčinjavajuće perspektive „osnovni za-
datak socijalnog rada jeste zastupanje nemoćnih pred moćnima, kao bi 
se otkrilo sistemsko poreklo svih vidova diskriminacije, omogućio rav-
nopravan pristup resursima, uslugama, pravima i obezbedili uslovi za rav-
nopravnost svih nezavisno od različitosti“ (Brkić, 2020: 51). Prema Leni 
Domineli osnovna razlika između antiopresivnog pristupa i tradicionalnih 
pristupa socijalnom radu jeste što je ovaj pristup baziran na holističkoj 
osnovi i obuhvata sve aspekte čovekovog života što kasnije otvara mo-
gućnosti za vrednovanje autentičnosti svakog pojedinca i uspostavljanje 
uzajamnog, saradničkog odnosa sa korisnikom (Dominelli, 2002, prema 
Milošević, 2020). 

Zaključno, sistemske teorije koje govore da pojedinac nije pasivni pri-
malac događaja iz spoljašnje sredine, već akter recipročne interakcije sa 
njom (Milosavljević, Brkić, 2010). Ove teorije objašnjavaju nezavisnost 
ali i međusobnu zavisnost i povezanost pojedinca i njegovog okruženja, a 
fokus intervencije se pomera na socijalnu mrežu i zajednicu da bi se pre-
vazišla izolacija i izgradio osećaj pripadnosti, a fokus prebacio na zajed-
ničko viđenje i rešavanje problema (Kemp, Whittaker, Tracy, 1997, prema 
Žegarac, 2015). Ekološke perspektive izuzetno su uticale na promenu dis-
kursa u socijanom radu, na drugačije shvatanje metoda rada pa samim tim 
i usvanjanje teorije osnaživanja kao okosnice savremenog socijalnog rada. 

Teorija osnaživanja u socijalnom radu

„Diskurs osnaživanja pojavio se u socijalnom radu 1970ih, a svoj us-
pon doživeo je tokom 1980ih godina“ (Lee, Hudson, 2017: 142). Barbara 
Solomon jedna je od prvih teoretičarki socijalnog rada koja je razvila kon-
cept osnaživanja 1976. godine. Naime, Solomon je identifikovala direktne 
i indirektne prepreke4 (engl. power blocks) na mikro, makro i mezo nivou 

4  Direktne i indirektne prepreke mogu se definisati kao događaji koji sprečavaju 
pojedinca u procesu razvoja sopstvenih i socijalnih veština (Solomon, 1987, prema 
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nametnute uglavnom od onih koji ugnjetavaju kao i velikih institucija koje 
održavaju stanje „bespomoćnosti“ (Lee, Hudson, 2017). Primena koncep-
ta osnaživanja trebalo bi da obuhvata aktivnosti na sva tri nivoa, sa ciljem 
jačanja individualnog samopouzdanja kroz fokusiranje na lične resurse, 
preko podsticanja grupa i zajednica da na osnovu sopstvenih resursa delu-
ju u smeru političke emancipacije pojedinaca i zajednice kao i da utiču na 
političke procese (Kletečki Radović, 2008). 

Li (Lee) navodi da teorija osnaživanja koristi više sočiva za ispitivanje 
i posmatranje problema. Upravo ta multifokalna vizija uključuje gore po-
menute kritičke i feminističke poglede i omogućava povezivanje između 
sistema kao područja zajedničkih problema koji su identifikovani. Uzima-
jući u obzir da postoji više mehanizama ugnjetavanja, važni su i etnički i 
klasni pogledi. Dodavanjem multikuluralnih i globalnih sočiva prepoznaju 
se različita iskustva ugnjetavanja i pomaže se u analizi razlika u moći u 
odnosima među ljudima, kulturama i narodima (Lee, 2001). 

Univerzalni i ključni koncepti teorije osnaživanja su (Langer, Lietz, 
2015: 172): 

 - „samoefikasnost kao rezultat procesa osnaživanja 
 - zatim podizanje grupne svesti koja pomaže u obezbeđivanju sigur-

ne pripadnosti
 - smanjenje samookrivljavanja odnosno prepoznavanje sistemskih 

barijera koje vode razumevanju da problem nije osoba
 - lična odgovornost za promenu pod pretpostavkom da ako su ljudi 

deo rešenja oni mogu biti i deo problema
 - multifokalna vizija koja se odnosi na to da mnoga, čak i globalna 

sočiva mogu da se koriste kako bi se identifikovalo ugnjetavanje 
tako da se oni koji su marginalizovani i oni oni koji imaju slične 
probleme ujedine

 - dualna perspektiva koja podrazumeva fokusiranje na osobu i okru-
ženje

 - produktivna praksa sa ciljem preduzimanja akcija koje se zasnivaju 
na teoriji 

 - opresivna klima ili klima ugnjetavanja koja se odnosi na okolnosti 
i strukturu društva koje omogućavaju ugnjetavanje“. 

Robbins, Chatterjee i Canda, 1998 prema Kletečki Radović 2008). 
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Važno je napomenuti i da se proces osnaživanja ne kreće uvek linearno 
kroz ove promene, ali može da obuhvati nekoliko njih istovremeno. Na 
primer kada se ljudi osećaju moćnije na ličnom nivou, tada mogu prepo-
znati da „eventualni problem nije povezan direktno sa njima kao rezul-
tat nekog ličnog nedostatka, već može biti stukturalne prirode“ (Langer, 
Lietz, 2015: 176).

Kao i sve druge teorije, teorija osnaživanja temelji se na određenim 
principima i pretpostavkama. Za socijalni rad najvažniji su sledeći (Teater, 
2010: 173-175): „lično je političko, marginalizacija je sistematična, indivi-
dualna psihosocijalna transformacija može voditi ka socijalnim promena-
ma, osnaživanje postoji jedino onda kada se ljudi tretiraju dostojanstveno 
i sa poštovanjem, nehijerarhijski model osnaživanja podstiče promene i 
osnaživanje vodi ka socijalnoj akciji“.

Glavne ciljeve osnaživanja možemo grupisati na sledeći način: viđenje 
sebe kao glavnog faktora/činioca za identifikovanje potencijalnih rešenja 
svog problema, zatim korišćenje znanja i veština socijalnog radnika u sop-
stvene svrhe, građenje ravnopravnog, partnerskog odnosa sa socijalnim 
radnikom u procesu i identifikovanja strukturnih prepreka kao složenih, 
ali otvorenih za promenu (Gutiérrez, Parsons i Cox, 2003, prema Kletečki 
Radović, 2008: 227). 

Područja primene pristupa osnaživanja

Teorija osnaživanja primenjiva je na sva tri nivoa prakse socijalnog 
rada, što predstavlja njenu prednost u odnosu na neke druge teorijske pri-
stupe. Snaga i moć se može povratiti na nivou mikro prakse kada socijalni 
radnici razgovaraju sa korisnicima kako bi im pomogli da shvate sopstve-
nu važnost unutar društva. Radeći na nivou mezo prakse, slično kao kod 
rada sa pojedincem, socijalni radnici mogu pomoći grupi i zajednici da 
organizuju svoju kolektivnu svest i povrate moć. Na nivou makro prakse 
socijalni radnici nastoje da se zalažu za primenu politike koja je inkluziv-
na, utemeljena na principima socijalne pravde, solidarnosti, jednakosti i 
oslobađajuća za sve kategorije stanovništva. 

Pristup osnaživanja i individualno osnaživanje

Početkom 60-ih godina polako se napušta koncept koji podrazume-
va da uzroke problema treba tražiti isključivo u pojedincu, a pažnja se 
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pomera na procese međusobnog povezivanja i posmatranja čoveka kao 
aktivnog subjekta svog okruženja (Brkić, 2010). Navedeno znači da se 
osoba ne formira jedino pod uticajima individualnog razvoja i nasleđa, već 
i u skladu sa mogućnostima i uslovima koje ima. Pre nego što pređemo na 
osnaživanje grupa, zajednica i organizacija, neophodno je razviti praksu 
koja osnažuje pojedince (Adams, 2003). Na individualnom nivou zada-
tak socijalnog radnika je da podrži i pomogne korisniku u prepoznavanju 
izvora nemoći, i oslanjajući se na perspektivu snaga pokuša da zajedno sa 
korisnikom redefiniše takvo viđenje u pozitivnijem kontekstu. Ovaj proces 
sastoji se iz nekoliko koraka kao što su sticanje svesti o negativnim proce-
nama doživljenim tokom života, zatim identifikovanje indirektnih i direk-
tnih prepreka koje utiču na pozitivan rast i razvoj, razvoj veština, osećaja 
(samo)korisnosti, samopoštovanja i sl. (Kletečki Radović, 2008). Osnova 
za osnaživanje pojedinaca leži u istraživanju praksi u vezi sa prevazilaže-
njem ugnjetavanja, a psihološki uvidi suštinski su važni za razumevanje 
procesa osnaživanja. Jasno je da prepreke za osnaživanje mogu odražavati 
te nejednakosti povezane sa ejdžizmom, rasizmom, seksizmom, i drugim 
dimenzijama koje doprinose ugnjetavanju ljudi. Osnaživanje pojedinaca u 
velikoj meri oslanja se na psihološke teorije osnaživanja, a posebno na psi-
hologiju nemoći. Primere značajnog razvoja i osnaživanja možemo videti 
kroz primenu kognitivno bihevioralnih psiholoških tehnika, gde se kroz 
njihovu primenu korisnicima omogućava da steknu osećaj veće kontro-
le nad svojim životom (Rappaport, 1984; Svift, Levin, 1987; Vallerstein, 
1992; Zimmerman, Rappaport,1988, prema Adams, 2003). Proces indivi-
dualnog osnaživanja sastoji se iz 4 povezane faze: osvešćivanja u kontek-
stu želje za promenom, povezivanja i učenja, mobilizacije (preduzimanje 
koraka i aktivnosti) i doprinosa u smislu prenošenja svih stečenih znanja i 
veština u svakodnevni život i funkcionisanje pojedinca (Arai, 1997, prema 
Kletečki Radović, 2008). 

Pristup osnaživanja i grupni rad 

Kada govorimo o istorijskom razvoju grupnog rada počevši od pokre-
ta do metoda prihvaćenog u socijalnom radu, možemo reći da je taj put 
transformacije bio težak i praćen stalnim promenama koje su se javljale u 
društvu u različitim vremenskim periodima i kulturnim okvirima (Vučinić 
Jovanović, 2020). Socijalni rad sa grupom pojavio se inicijalno kao po-
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kret u Sjedinjenim Američkim Državama i spada među prve pokušaje da 
se oslanjajući na praksu upotrebe potencijali svojstveni iskustvu u maloj 
grupi i na taj način unapredi dobrobit osoba (Alissi, 1980, prema Vučinič 
Jovanović, 2020). Prvi volonteri/ke grupnog rada uključivali su se u razli-
čite aktivnosti kako bi pomagali i pružali neophodnu podršku vulerabilnim 
kategorijama stanovništva, siromašnima i obespravljenima. Uzimajući u 
obzir istoriju socijalnog rada najbolji primer upotrebe teorije osnaživa-
nja u grupnom radu jesu aktivnosti klubova i pokret centara u zajedni-
ci iz 1880ih (engl. The Settlement House Movement), započetih trudom 
društvene aktiviskinje i reformatorke Džejn Adams (Jane Adams). Njeno 
konstatno naglašavanje snaga grupe i zajednice, njena želja da podstakne 
dijalog u kontekstu lokalnog okruženja i promovisanje vrednosti koje se 
tiču preduzimanja političkih i socijalnih akcija u skladu su sa teorijom 
osnaživanja (Teater, 2010). 

Rad Gutierez (Lorraine M. Gutierrez) na podizanju svesti među že-
nama u boji važan je ne samo kao grupni rad, već i zato što je ona razvila 
radnu definiciju osnaživanja, objašnjenje rezultata osnaživanja i tehnika za 
osnaživanje. Njeni radovi govore o tome kako su potrebe žena „u boji“ kao 
takve jako retko prikazivane u literaturi o socijalnom radu, iako su baš ove 
žene činile veliki broj „slučajeva“ na teritoriji SAD-a (Gutierrez, 1990). U 
svojim istraživanjima govori o borbi ovih žena sa rasizmom, seksizmom i 
poteškoćama u mentalnom zdravlju koje su za posledicu imale podređeni 
položaj u društvu i ograničene mogućnosti napredovanja. Gutierez (1990) 
govori o osnaživanju kao procesu koji povećava ličnu, međuljudsku i poli-
tičku moć, omogućavajući pojedincima da poboljšaju svoj život. 

Rad u malim grupama smatra se idealnim i prirodnim modalitetom 
rada za intervencije osnaživanja jer predstavlja mesto gde je moguće inte-
grisati i ostale tehnike i donosi i neke prednosti u odnosu na druge moda-
litete rada (razvijanje svesti o problemu, razvijanje veština rešavanja pro-
blema, angažovanje u uzajamnoj pomoći, igranje uloga (engl. role play), 
deljenje iskustava i osećanja sa grupom i grupna podrška, veštine asertiv-
nosti, razmena sugestija i ideja). 

Pristup osnaživanja i zajednica 

Pristupi osnaživanja kao i perspektiva snaga važni su i u praksi so-
cijalnog rada u zajednici jer uzimaju u obzir snage i resurse koji posto-
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je na individualnom, porodičnom i nivou zajednice sa ciljem korišćenja 
istih kako bi se prevenirale poteškoće i kreiralo dovoljno stimulativno, 
osnažujuće i podržavajuće okruženje. Svaka zajednica može da se suoči 
sa problemima i teškoćama ali svaka zajednica poseduje snage, resurse i 
sposobnosti koje se ne koriste dovoljno ili ostaju neprepoznate. Jednom 
kada se ovakvi izvori identifikuju mogu biti od koristi kako bi se zaustavili 
problemi i promovisao pozitivan rast i razvoj (Greene, Lee, 2002, prema 
Titer, Boldvin, 2017)

Kako su pristupi osnaživanja povezani sa sistemskim pristupima, fo-
kus treba da bude usmeren na individuu u okruženju, ističući značaj sa-
gledavanja pojedinca u zajednici i zajednice u širem kontekstu i socijalnoj 
strukturi. Životne mogućnosti obespravljenih moraju se posmatrati i kroz 
promene na makro nivou i nivou politike. Samo na adekvatan način osna-
ženi pojedinci i grupe mogu zastupati promene, informisati i edukovati 
javnost o postojanju nejednakosti i potlačivanja i preuzimati svrsishodne 
akcije sa ciljem promene npr. zakonodavnog okvira (Kletečki Radović, 
2008). Odgovarajući primeri takve prakse su izmene i dopune različitih 
zakona poput Zakona o zabrani diskriminacije (2021), usvajanje Zakona o 
rodnoj ravnopravnosti (2021) i sl. 

Kako bi poboljšali svoje mesto u društvu i obezbedili pristup resur-
sima važno je da se ljudi udružuju i preduzimaju socijalne akcije kao je-
dan važan aspekat kritičkog socijalnog rada. Upravo u ovom kontekstu 
socijalni radnik ima važnu ulogu. Naime, on treba da podržava, podstiče, 
ohrabruje i pomaže organizovanje grupa za preduzimanje socijalnih akcija 
u cilju ostvarivanja prava i uključivanja u odluke one grupe u čijem je to 
interesu. Možemo konstatovati da su modeli socijalne akcije i socijalnog 
zastupanja itekako učinkoviti kada je u pitanju zaštita interesa nemoćnih 
i obespravljenih. Cilj osnaživanja u zajednici jeste da se marginalizovane 
grupe koje ne poseduju dovoljnu moć u saradnji sa drugima (akterima u 
zajednici, stručnim radnicima), osnaže kako bi mogli da preduzimaju i 
učestvuju u akcijama za postizanje promena u društvu i vlastitom insteresu 
(Petrović, Macanović, 2019). Sve navedeno predstavlja i nužne preduslo-
ve za stvaranje inkuzivnog drušva kroz prihvatanje, poštovanje različitosti 
i podrška onima kojima je ona neophodna.
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Pregled istraživanja

Istraživanje efikasnosti pristupa zasnovanih na osnaživanju može se 
pokazati teškim, posebno s obzirom na to da se stepen do kojeg je neko 
osnažen može razlikovati od osobe do osobe i može se percipirati na razli-
čite načine. Veliki broj istraživanja o efikasnosti pristupa zasnovanog na 
osnaživanju uključio je neke aspekte grupnog rada. Na primer, Vail i Kse-
nakis (2007, prema Teater, 2010) otkrili su da su žene sa hroničnim fizič-
kim smetnjama izvestile o povećanom samopoštovanju i ličnom rastu kroz 
ženske grupe za podršku koje su imale osnovu pristupa osnaživanja. Ta-
kođe, sprovedena su istraživanja sa grupom ljudi obolelih od HIV/AIDS-a 
koji su izvestili o ličnom napretku i osnaživanju, što ukazuje na efikasnost 
grupne interakcije u jačanju i osnaživanju pojedinaca (Marino i sar., 2007, 
prema Teater, 2010). Ova praksa primenjuje se u radu sa brojnim popula-
cijama, uključujući dobrobit porodica i dece (Early and GlenMaye, 2000), 
kao i rad sa starima i obezbeđivanje dugotrajne nege. Znatan broj istraži-
vanja sproveden je u oblasti vezanoj za mentalno zdravlje. Primena ovog 
pristupa značajno doprinosi većoj percepciji kvaliteta života i redukovanju 
simptoma svih onih koji su prošli kroz ovakve programe osnaživanja.

Zatim, na primer Tuli (Tully) uspešno je adaptirao ovaj koncept i nje-
govu primenu u radu sa LGBT populacijom, dok su istu perspektivu Gu-
tierez i Luis (Gutierrez; Lewis) primenjivali u radu sa ženama „u boji“. 
Letendre (Letendre) primenjivao je perspektivu osnaživanja u radu sa 
decom u školskom okruženju, a Endrjuz, Gvadalupe i Bolden (Andrews; 
Guadalupe; Bolden) u radu sa ženama sa iskustvom siromaštva. Džonson i 
Li (Johnson; Lee) razvili su primenu ovog pristupa u radu sa beskućnicima 
(Lee, Hudson, 2017). 

Li (Judith Lee) je sprovela demografsku i statističku studiju (2008 go-
dine) sa 133 beskućnika i ljudima sa niskim prihodima okupljenim u Fort 
Majers parku u SAD-u (Fort Myers) radi obroka, socijalizacije, religio-
znih uverenja i drugih (socijalnih i materijalnih) usluga. Glavna istraži-
vačka pitanja odnosila su se na to da sazna ko su zapravo ti ljudi, kakvo 
je njihovo iskustvo, sa čime su se suočavali i šta je to što bi im pomoglo 
u kontekstu osnaživanja. Li i njena asistentkinja su tokom istraživačkog 
procesa snimile audio traku sa rečima koje su ispitanici izgovarali tokom 
intervjua. Glavni nalazi ove studije ticali su se važnosti sistema podrške 
koji je izgrađen u pomenutom parku, zatim važnosti podrške i empatije 
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kao i obezbeđivanja neohodnih usluga. Mnogi ispitanici izražavali su za-
hvalnost na tome što ih je neko pitao za njihova razmišljanja i iskustva, što 
je bilo izuzetno osnažujuće (Lee, Hudson, 2017).

Sličnu studiju sa ciljnom grupom bivših beskućnika i ljudi sa niskim 
prihodima (različitih godina i etničkog porekla iz njene grupe za podršku 
Tuesday Clubhouse) Li je sprovela 2015. godine. Glavni cilj ovog istraži-
vanja bilo je identifikovanje faktora koji su imali najveći uticaj na osnaži-
vanje kod ovih ljudi iz njihove perspektive. Faktori koji se pojavljuju kao 
odgovor su sledeći: vera u Boga- religiozna uverenja, participacija u grupi, 
veza sa porodicom i prijateljima, određeni ljudi kao oni koji doprinose 
osnaživanju, pomaganje drugima kao osnažujuće iskustvo, terapija, posao 
i sl. Narativi ispitanika govore i da je studija sama po sebi bila osnažujuća 
jer je uvažavala njihovo lično iskustvo i razmišljanja (Lee, Hudson, 2017). 

Istraživanje pod nazivom: „Uloga socijalnih radnika u osnaživanju: 
glasovi korisnika i profesionalaca“ (Boehm, Staples, 2001), pokazalo je 
da postoje važne razlike u tome kako ove dve grupe razumeju osnaživanje. 
Istraživanje je sprovedeno u Izraelu i obuhvatilo je 145 učesnika raspore-
đenih u 20 fokus grupa (12 sa korisnicima i 8 sa socijalnim radnicima). Ovo 
istraživanje omogućilo je korisnicima da izraze samostalno svoje mišlje-
nje o procesu osnaživanja. Fokus grupe su obuhvatile različite učesnike, 
ljude iz gerontoloških centara, aktiviste u zajednici, samohrane roditelje, 
tinejdžere i socijalne radnike. Nalazi istraživanja ukazali su na niz pitanja 
počevši od potrebe za povezivanjem procesa i ishoda osnaživanja do ra-
zličite uloge socijalnih radnika. Kada se raspravljalo o procesima i ishodi-
ma mnogi korisnici su naglasili povezanost troškova procesa sa ishodima, 
kao i koristi u kontekstu opipljivih rezultata. Pozitivan odnos između ovih 
varijabli činio bi osnaživanje smislenim i vrednim u smislu vremena i ulo-
ženog truda. Sa druge strane socijalni radnici nisu se toliko fokusirali na 
konkretne rezultate koliko na kognitivne procese i promene u ponašanju 
korisnika, tako da preporuke ovog istraživanja predlažu da teoretičari i so-
cijalni radnici treba da integrišu i naglašavaju stavove korisnika prilikom 
razmatranja odnosa između procesa i krajnjeg ishoda. Nalazi istraživanja 
takođe ukazuju i na različita očekivanja među ispitanicima u pogledu ulo-
ge socijalnih radnika gde su na primer stariji ljudi očekivali veće učešće i 
kontinuirano vođenje od strane socijalnih radnika, za razliku od tinejdžera 
koji su očekivali ograničeniji period intervencije. Ovo je tema koju je ne-
ophodno detaljnije analizirati u smislu očekivanja različitih grupa shodno 
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njihovim potrebama. Da bi radili u istinskim partnerskim odnosima ne-
ophodno je da socijalni radnici slušaju i uče iz stavova i znanja korisnika. 
Takođe, ovo istaživanje je kroz fokus grupe pokazalo da učešće socijalnih 
radnika u fokus grupama može imati pozitivno i osnažujuće dejstvo na 
korisnike i proces osnaživanja. Ovo istraživanje je pokazalo da nije krajnji 
cilj doprineti jednoj opštoj teoriji osnaživanja namenjenoj za sve popula-
cije već ukazuje na potrebu formulisanja različitih skupova pretpostavki i 
predviđanja za različite populacije (Boehm, Staples, 2001). 

Prednosti i ograničenja teorije osnaživanja

Kao jedna od najvećih prednosti koju možemo konstatovati jeste pri-
lagodljivost pristupa osnaživanja u smislu mogućnosti kombinovanja sa 
drugim metodama. Na primer, socijalni radnik može da koristi kognitiv-
no bihevioralnu terapiju u radu sa detetom sa problemima u ponašanju u 
školskom okruženju, ali može iskoristiti pristup osnaživanja za istraživanje 
detetovog osećaja sopstvene vrednosti i samopoštovanja i uticaj škole na 
njegovo ponašanje (Teater, 2010). Takođe, ovaj pristup je po prirodi anti-
opresivan, upotrebljava se od procene do intervencije i može se koristiti u 
kombinaciji sa drugim pristupima kao na primer pristupom zasnovanom 
na snagama, pristupom usmerenim na osobu (person- centred approach) i 
praksom usmerenom na rešenje (solution- focused practice) i sl. Značajna 
razlika u odnosu na medicinski model jeste što su ovde korisnici eksperti 
za svoja iskustva i situacije. Ovaj pristup ima za cilj osnaživanje i davanje 
moći i kontrole korisnicima na njihovom putu razvijanja i napredovanja. 
Najvažniji princip koji socijalni radnici tu primenjuju jeste participacija 
i može se primeniti u raznim okruženjima. Važno je napomenuti i da sve 
alate i veštine koje su korisnici stekli tokom procesa osnaživanja mogu ko-
ristiti i kasnije nakon prestanka rada sa socijalnim radnikom (Teater, 2010). 

Uprkos svim ovim prednostima, kao što su jačanje personalnih snaga, 
uklanjanje barijera, sprovođenje društvenih promena kao primarnih cilje-
va, teorija osnaživanja ima određene mane. Naime, može se reći da ona 
nije perspektivna u pogledu toga kako svaka od ovih promene treba da se 
ostvari. S tim u vezi, teško je izmeriti uspeh teorije osnaživanja bez me-
renja svakog pojedinačnog dela, iako ukupan rezultat može biti uspešna 
društvena promena (Langer, Lietz, 2015. Takođe, osnaživanje možda nije 
isto za sve. Šta jedan pojedinac ili grupa može smatrati osnaživanjem, dru-
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gi pojedinac ili grupa može smatrati da ne osnažuje (Adams, 2003). Ovo 
ograničenje naglašava potrebu za radom u saradnji sa korisnicima, mapi-
ranje potreba i uvažavanje njihove perspektive. Proces osnaživanja nekada 
može biti predug. Mogu postojati i neke situacije u kojima socijalni radnici 
žele da određenoj grupi pruže okruženje za osnaživanje, a pritom izgube 
pojedinca i njegove individualne potrebe iz vida. Stoga socijalni radnici 
moraju da vode računa o vrsti i obimu posla koji se može obaviti bez gu-
bitka kvaliteta ili dubine rada (Adams, 2003). 

Kako bismo ilustrovali ograničenje primene ove teorije na konkret-
nom, praktičnom nivou možemo se polužiti primerom svih ustanova za-
tvorenog tipa. Kao jedna od prepreka primene teorije osnaživanja nameće 
se prepreka njene adekvatne implementacije na primer u radu decom iz 
popravnih domova. Nedostatak materijalnih resursa kao i nedovoljna obu-
čenost zaposlenih na primer može rezultirati lošijim uslovima rehabilita-
cije i osnaživanja štićenika. Zatvorenost ovih institucija za komunikaciju 
sa različitim subjektima koji bi mogli da učestvuju u rehabilitaciji dodatno 
doprinosi isključenosti štićenika iz društvene sredine, smanjenom socijal-
nom funkcionisanju i stigmatizaciji. 

Zaključak

Nove društvene promene zahtevaju redefinisanje sistema kao i pri-
lagođavanje socijalnih radnika. Današnja realnost koja obiluje ratovima, 
siromaštvom, diskriminacijom, predstavlja kontekst u kome socijalni rad 
može da zauzme važno mesto. 

U svakom društvu postoje određene grupe ljudi koje se po svojim 
karakteristikama izdvajaju od drugih, a kojima je neophodno obezbediti 
participaciju i uspešnu integraciju u sve društvene sisteme, kao i očuvanje 
osnovnih ljudskih prava (osobe sa invaliditetom, osobe sa duševnim obo-
ljenjima, deca sa smetnjama u razvoju, stariji i sl.) Marginalizacija ovih 
društvenih grupa produkt je samog društva, a pokušaji rešavanja ovakvih i 
sličnih poteškoća rezultirali su nastajanjem mnogih modela rada, pa tako i 
socijalnih i ekoloških, koji predstavljaju uporište teorije osnaživanja (Ze-
ćirević, 2014). Oslanjanje na teoriju osnaživanja implicira korišćenje ko-
risnikovih kreativnih potencijala i verovanje u njegove resurse i snage, a 
sve u cilju postizanja promene u životnim uslovima. “Biti etički osvešćen 
socijalni radnik znači znati koristiti korisnikovo znanje, slušati njegove 
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želje i iskoristiti njegovu snagu za pozitivne ishode u budućnosti” (Kleteč-
ki Radović, 2008: 216). Proces osnaživanja odvija se na individualnom, 
međuljudskom i institucionalnom nivou. Pojedinci razvijaju svest o tome 
da njihove sposobnosti utiču na druge i da zajedno rade na promenama 
na makro i mezo nivou, a ujedno doživljavaju i povećanje lične moći na 
mikro nivou. Koncepti i tehnike osnaživanja koje socijalni radnici koriste 
u radu u svom fokusu imaju pitanja disbalansa moći i pomažu korisnicima 
na putu ka osnaživanju. 

Usvajajući nova znanja, tehnike i veštine socijalni radnici trebalo bi da 
se zalažu za osnažujući nasuprot paternalističkom socijalnom radu. Kako 
je ovaj pristup dizajniran za rad sa ugroženim i potlačenim društvenim 
grupama, kao i kulturološki osetljivim stanovništvom, važno je naglasi-
ti da socijalni radnici koji koriste ovaj pristup moraju biti osposobljeni 
za kulturno kompetentnu praksu. Važnost efikasne komunikacije takođe 
se ne može ignorisati, jer je postalo jasno da ukoliko žele da doprinesu 
promenama u životu svojih korisnika, stručni radnici moraju biti u stanju 
da ostvare vezu sa njima, da ih aktivno slušaju, podržavaju, zastupaju i 
uključuju u sve odluke važne za njihov život. Isto tako, stručni radnici koji 
primenjuju ovaj pristup u svom praktičnom radu treba pre svega da budu 
svesni sopstvenih izvora moći na svim nivoima, kao i da kritički i reflek-
sivno procenjuju sopstvena iskustva ugnjetavanja koja mogu uticati na rad 
sa korisnicima. 

Savremena praksa kao i napuštanje tradicionalnih metoda rada sa so-
bom donosi nužne promene koje iziskuju i promene kod samih stučnih 
radnika, i predstavljaju izazov za sistem socijalne zaštite. Wulf (2011, 
prema Lee, Hudson, 2017) zaključuje da opstanak socijalnog rada u pos-
tmodermom društvu zavisi od pronalaženja i razvijanja novih paradigmi i 
pristupa poput osnaživanja socijalno isključenih. Zbog toga je neophodno 
realizovati i što veći broj istraživanja kako bismo dobili relevantne podat-
ke koji bi poslužili kao oslonac prilikom primene teorije osnaživanja u 
praksi kod nas.

 
U kapitalističkom društvu organizovanom prema zakonima tržišta so-

cijalni rad je u riziku da bude razapet između interesa kapitala i vladajuće 
ideologije sa jedne strane i korisnika i njihovih potreba sa druge. Korisni-
ci socijalne zaštite imaju potrebe za uslugama, mogućnosti da ostvaruju 
prava po različitim osnovama, ali i potrebe da ih neko osnažuje i podrža-
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va u tim procesima. Da bi korisnici ostvarili pravo na uslugu koja im je 
potrebna pored toga što treba da učestvuju u donošenju odluka potrebno 
je da imaju sve informacije. Pravo na tačnu i blagovremenu informaciju 
je jedno od osnovnih prava korisnika. Takođe im je potrebno omogućiti 
pristup uslugama kao i izbor pružalaca. Kako bi ovakav sistem socijalne 
zaštite funkionisao potrebno je razvijati mehanizme kontrole, a posebno 
procedure putem kojih se korisnici mogu izjasniti o kvalitetu usluge (žal-
be, pritužbe). U tom kontekstu nameću se razna pitanja, poput na primer 
toga da li je ispravno osnaživati ljude ukoliko se time uvećava broj zahteva 
nekih grupa na račun drugih u okolnostima evidentno ograničenih resursa?

Korisnike je neophodno osnaživati da se izjasne o tome koje su im us-
luge potrebne, odnosno primati njihove zahteve za pružanjem usluge bez 
obzira na liste čekanja ili nepostojanje konkretne usluge. Naime, socijalne 
službe su u obavezi da dostavljaju godišnje izveštaje o radu nadležnim 
institucijama, a taj način rada predstavlja priliku da centri za socijalni rad 
na najkonkretniji način iskažu potrebe korisnika (u kvantitativnom i kva-
litativnom smislu) za širenjem usluga i uspostavljanjem novih. Takođe je 
neophodna intenzivnija saradnja socijalnih službi sa samim korisnicima i 
njihovim udruženjima kroz organizovanje okruglih stolova, tribina, kao i 
osnaživanje korisnika za javno nastupanje. Pomenuto može biti efikasan 
vid „pritiska“ na donosioce odluka u pogledu kreiranja politika kako na 
centralnom tako i na lokalnom nivou. Da bi se na oba nivoa kreirali odgo-
varajući zakoni i strategije potrebno je da država i lokalna samouprava ima 
odgovarajuće pokazatelje o ugroženosti ranjivih grupa. Na osnovu takvih 
podataka odnosno precizno mapiranih potreba za uslugama mogu se defi-
nisati prioriteti, a na osnovu toga utvrđivati i povećavati sredstva te kreirati 
podsticajne mere. 

Pored toga što je potrebno osnaživati marginalizovanog pojedinca, 
jednako je potrebno osnaživati organizacije civilnog društva koje se bore 
i zastupaju prava marginalizovanih grupa. Prilikom donošenja zakona ili 
kreiranja podsticajnih mera potrebno ih je suštinski uključivati u nepo-
sredan rad. Ukoliko se poštuju prioriteti u smislu broja građana koji su 
ostali bez usluge, broja nedostajućih usluga, ključnih mesta na kojima je 
npr. potrebno ukloniti barijere odnosno važne ustanove učiniti pristupač-
nim za osobe sa invaliditetom, na bolji način bi se koristila sredstva za 
marginalizovane grupe građana. Možemo konstatovati da aktuelno imamo 
liste čekanja, nedovoljan broj usluga, donošenje populističkih mera koje 
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za sada ne daju rezultate, naspram izuzetno niskog iznosa dečijeg dodatka 
koji je namenjen siromašnim porodicama, niskog iznosa novčane socijalne 
pomoći kao i nedovoljno sredstava za širenje i razvijanje usluga socijalne 
zaštite. Zbog toga je potrebno kontinuirano osnaživati kako pojedince tako 
i grupe u borbi za nedostajuće usluge čime bi se smanjila njihova među-
sobna konkurencija za oskudne resurse, a povećale šanse za dostojanstven 
život. 
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THE INDIVIDUAL AND SOCIETY FROM THE 
POINT OF VIEW OF THE THEORY

OF EMPOWERMENT IN SOCIAL WORK

Summary

The main goal of this paper is to present the theory of empowerment and 
its basic elements, advantages and limitations, as well as to identify necessary 
changes important to improve the application of this concept in practice, with 
the aim of empowering both individuals and society. The paper is based on the 
analysis of the existing scientific literature, and the method of work used in the 
paper is the analysis of the content of documents. In order to achieve these goals, 
it is necessary to first define the basic concepts important for understanding the 
theory of empowerment. Then we will briefly look at the historical development, 
and then at the developmental course of the theory and its position in social work. 
We will discuss in more detail the areas of application of empowerment theory 
at the individual, group and community level. In order to make this paper more 
complete, we will present several researches as examples of success and positive 
outcomes of the application of this theoretical perspective and the method of di-
rect work with users. In conclusion, we will address the need to change the social 
protection system and adopt new skills and methods of work of employees, as well 
as the need to empower users in order to develop new missing services.

Keywords: theory, empowerment, forces, marginalization, oppressed groups.
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PARTICIPACIJA KORISNIKA U RAZVOJU 
USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE U ZAJEDNICI

Rezime

Korisnici usluga socijalne zaštite imaju pravo da učestvuju u odlukama koje 
se tiču njihovog života. Isto tako, kao članovi određene zajednice imaju pravo 
na usluge u toj zajednici. ‘Nedostatak usluga’, usled neravnomernog razvoja, 
nedovoljne rasprostranjenosti i dostupnosti ili resursa koji su neophodni da bi se 
iste kreirale i razvijale, nisu odgovornost korisnika, jer njihova uključenost u ceo 
proces neretko ne postoji ili je na veoma niskom nivou. Ovakvo stanje ih izlaže 
kolektivnom iskustvu bespomoćnosti. Sa druge strane, proces uključenosti i par-
ticipacije daje ljudima mogućnost da se njihov glas čuje, pruža im osećaj uvaže-
nosti i samostalnosti u izražavanju onoga što im je važno. Participacija i aktivno 
učešće korisnika u planiranju usluga u zajednici, doprinose stvaranju uvida u to 
šta su snage i resursi, a šta potrebe te zajednice. Mogućnost identifikacije snaga, 
resursa i potreba od strane potencijalnih korisnika i/ili korisnika im omogućava 
da budu eksperti za sopstveni život, a njihov glas može omogućiti dobar odgovor 
na kompleksnost njihove trenutne situacije, kao i na ono što je nepredvidivo i 
neizvesno u njihovim životima. 

Cilj ovog rada je analiza različitih modela participacije korisnika u razvoju 
usluga socijalne zaštite u zajednici. Očekuju se rezultati kojim će se naznačiti 
koliko je korisno učešće korisnika u planiranju i razvoju usluga, donošenju od-
luka i evaluaciji, jer im to između ostalog omogućava izbor i bolju perspektivu u 
budućnosti, kao i koji modeli participacije treba da se primenjuju u zavisnosti od 
karakteristika zajednice i korisnika. Samim tim bi se podigao kvalitet već posto-
jećih usluga, razvijale bi se one koje su suštinski potrebne, bio bi bolji finansijski 
plan i efikasnije bi se koristili raspoloživi resursi.

Ključne reči: participacija; korisnici usluga; usluge socijalne zaštite; za-
jednica.
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Uvod

Socijalni rad kao nauka i praktična delatnost imala je dinamičan razvoj 
koji je započet, u skladu sa razvojem drugih društvenih nauka, sa fokusom 
na pružanje podrške pojedincima da prevaziđu društvene poteškoće. Ne-
dugo zatim, praksa socijalnog rada počela je da se usmerava i na porodič-
no okruženje. Socijalni rad u zajednici razvio se kasnije, kao tzv. treća me-
toda socijalnog rada (Žganec, 1995). Iako je kao metod u socijalnom radu 
razvijen kasnije, socijalni rad u zajednici počiva na tradiciji viševekovnog 
međusobnog pomaganja među ljudima u različitim kontekstima, kultura-
ma i narodima. Izvori međusobonog pomaganja prozizilaze iz filozofskih, 
religijskih, humanističkih i kulturnih principa i ideala kojima su društva 
pokušavala da održe koheziju i obezbede zaštitu, naročito najugroženijim 
i najranjivijim članovima populacije (Žganec, 2022). 

Danas, zajednice su uvek kontekst, ako ne i sadržaj prakse socijalnog 
rada.3 S obzirom na to da socijalni rad počiva i razvijao se na ekološ-
kim teorijama, te da planiranje i sprovođenje intervencija u cilju pružanja 
podrške korisnicima, uvek podrazumeva i razumevanje njegovog okru-
ženja, znanja o zajednicama i načinima na koje one funkcionišu važna su 
za praksu socijalnog rada. Zajednice mogu da budu bezbedno i osnažuju-
će okruženje koje pojedincima i porodicama pružaju osnovnu socijalnu, 
ekonomsku i emocionalnu podršku. Nasuprot tome, zajednice mogu biti i 
ugrožavajuće okruženje u kojem različite nejednakosti dovode do proble-
ma u funkcionisanju pojedinaca i porodica (Hardcastle i sar., 2004). 

Teorijski pristupi koji objašnjavaju šta su zajednice, zašto one postoje 
i na koji način funkcionišu, vrlo su složeni, jer je koncept zajednice, kao 
i mnogi drugi koncepti u društvenim naukama, kompleksan, višeznačan i 
ideološki koncept koji obuhvata veliki broj socioloških fenomena (Cohen, 
2013). Sa druge strane, ljudima su zajednice vrlo realna okruženja, iako ra-
zličiti ljudi mogu zajednici pripisivati različita značenja. Zajednice mogu 
označavati geografski prostor (Hardcastle i sar., 2004), mogu nastati kao 
rezultat okolnosti (npr. krizne situacije, požara ili elementarne nepogode) 
(Fraser, 2005), postoje interesne zajednice, koje najčešće nastaju kako bi 
zagovarale određenu promenu politike (Kenny, 1999), a vrlo značajne u 

3  O socijalnom radu u ovom tekstu govorićemo u kontekstu socijalne zaštite s obzirom 
na to da je (neopravdano) to dominantan okvir u kojem socijalni rad danas ima primenu 
u Republici Srbiji.
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današnje vreme su i virtuelne zajednice gde članovi najčešće grade odnose 
kroz elektronske medije (Ife, 2002). Ono što zajednicama zapravo daje 
najveći značaj kod ljudi jeste emocionalna povezanost sa tom zajednicom 
i emocionalno identifikovanje sa zajednicom čiji su deo (Cohen, 2013).

Socijalni rad u zajednici nastao je oslanjajući se na brojne teorijske 
pristupe, prvenstveno teoriji planiranja, ekološkom pristupu, pristupu po-
litičke akcije i integrativnom pristupu (Žganec, 2022). Dodatno, socijalni 
rad u zajednici je u praksi razvio veći broj modela primene poput modela 
razvoja zajednice, modela razvoja programa u zajednici, modela političke 
i socijalne akcije, modela socijalnih pokreta itd. Jedan od modela prakse 
je i model osnaživanja zajednice, o kojem će u ovom tekstu biti najviše 
reči, jer je model koji najviše promoviše participaciju korisnika u razvo-
ju usluga. Glavna argumentacija ovog rada ići će u pravcu ukazivanja na 
značaj uključivanja i aktivne participacije korisnika usluga u zajednici u 
sistemu socijalne zaštite, jer, jedino kroz aktivnu participaciju korisnika, 
razvoj usluga u zajednici može biti smislen i na najbolji način prilagođen 
njihovim potrebama.

Model osnaživanja zajednice – teorijski okviri i primena u praksi

Aktivna participacija korisnika u planiranju, implementaciji i evalua-
ciji programa u sistemima socijalne zaštite zagovara se od sredine prošlog 
veka (Mirzahi i sar., 2009). U ovom periodu počeli su se razvijati jaki 
zagovarački pokreti koji su nastojali da promene perspektivu sa pružanja 
pomoći kao milosrđa na pružanje pomoći u kontekstu prava uključujući i 
pravo korisnika na glas i iskazivanje svojih pogleda u procesu donošenju 
odluka. 

Ekološko - sistemska perspektiva

Kao jedan od teorijskih pristupa važan za aktivnu participaciju kori-
snika, a i jedan od esencijalnih pristupa za socijalni rad, jeste ekološko-si-
stemska perspektiva. Ekološko-sistemska perspektiva povezuje različite 
sisteme u okviru kojih pojedinci, grupe i zajednice funkcionišu. Kroz priz-
mu ekološke perspektive, iskustvo pojedinca posmatra se kao „subsistem 
unutar sistema, koji su delovi većeg sistema“ (Bronfenbrenner, 1979: 22). 
Zahvaljujući ekolokškoj perspektivi, sisteme posmatramo u interakciji 
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jednih sa drugima, gde promene u jednom utiču na druge nivoe sistema, 
te se akcije mogu preduzimati na različitim nivoima. Ekološko-sistemska 
perspektiva, dakle, govori o različitim nivoima sistema i to (Garbarino & 
Eckrenrode, 1997):

1. Mikrosistem – kao neposredno okruženje u kojem se osoba razvija, 
najčešće porodica;

2. Mezozistem  – kao odnosi uzmeđu mikrosistema u kojima pojedin-
ci doživljavaju stvarnost i formiraju odnose; 

3. Egzosistem – kao sistemi koji podržavaju razvoj pojedinca, ali na 
njegov razvoj nemaju direktni uticaj (npr. za decu to može biti rad-
no mesto roditelja);

4. Makrosistem – kao uključenost mezo i egzosistema u šire ideološ-
ke, instiucionalne i demografske obrasce određene kulture, supkul-
ture. Podrazumeva matricu ekologije ljudskog razvoja.

Za participaciju korisnika u razvoju usluga socijalne zaštite u zajed-
nici važna nam je sistemska teorija prvenstveno na nivou makrostitema 
odnosno uvezanosti mezo i egzosistema pojedinaca i grupa. Na nivou ma-
krosistema razvijaju se i različiti pristupi procesa donošenja odluka, a ti 
procesi utiču i na nivo aktivne participacije korisnika. 

Socijalni konstruktivizam

Socijalni konstruktivizam je kao teorijski pristup povezan sa participa-
cijom korisnika u planiranju usluga socijalne zaštite u pogledu načina na 
koji donosioci odluka, zaposleni u sistemu socijalne zaštite i druge osobe 
„na poziciji moći“ konstruišu ideje o mogućnostima i kapacitetima kori-
snika (Bogdan & Taylor, 1989; Anderson, 1997). Odgovor na glasove i 
stavove klijenata, naočito onih najvulnerabilnijih, obično može biti obojen 
procesom etiketiranja i hijerarhijskog vrednovanja koje proističe iz pozici-
je moći koju svi učesnici u planiranju i implementaciji programa imaju u 
odnosu na vulnerabilne korisnike usluga socijalne zaštite. Osobe sa invali-
ditetom, osobe sa intelektualnim teškoćama, osobe u sukobu sa zakonom, 
osobe koje zloupotrebljavaju psihoaktivne supstance i druge vulnerabilne 
grupe korisnika usluga socijalne zaštite, neminovno prolaze kroz svestan 
ili nesvestan proces evaluacije njihovih kapaciteta za aktivno učešće u do-
nošenju odluka o njihovoj zaštiti. Proces ovakvog konstruisanja utiče ne 
samo na to kako su korisnici viđeni i kako se tretiraju već mogu uticati i 
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na način na koji se uključuju odnosno participiraju u procesu planiranja 
i implementacije usluga u zajednici (Mirzahi i sar., 2009). Ovaj pristup, 
dodatno, dovodi nas i do dva oblika participacije: odzogo nadole (top – 
down) gde se odluke donose na vrhu, ali sa participacijom korisnika; i 
odozdo nagore (bottom – up) koji podrazumeva veću participaciju kori-
snika, a proces donošenja odluka kreće odozdo odnosno sa nižih instanci 
ka donosiocima odluka. Bez obzira na to koji pristup u donošenju odluka 
se koristi, tri su moguća objašnjenja koja proizilaze iz oba ova pristupa 
(Mirzahi i sar., 2009): 

1. Filozofsko objašnjenje. Aktivna participacija korisnika u procesu 
donošenja odluka posmatrana je kao esencijalni deo demokratije. 
Na nivou pojedinca, aktivna participacija pomaže u jačanju samo-
vrednovanja, samopouzdanja i samopoštovanja korisnika, gradeći 
solidarnost i koheziju među učesnicima čime formira bazu za „so-
cijalni kapital“ (Kirlin & Kirlin, 2002). Na makro nivou, aktivna 
participacija korisnika može voditi ka jačoj zajednici, korisnici 
učestvuju u izgradnji stabilne zajednice, stvarajući situaciju sma-
njenja distance između donosioca odluka i korisnika (Fabrican & 
Fisher, 2002). 

2. Pragmatično objašnjenje. Aktivna participacija korisnika u pla-
niranju usluga socijalne zaštite doprinosi povećanju korišćenja 
određene usluge i njene efikasnosti; jednostavno, korisnici će pre 
koristiti one usluge u čijem su procesu izgradnje aktivno učestvo-
vali. Povratna informacija od strane korisnika usluga onima koji te 
usluge formiraju, može procesu implementacije nove usluge dati 
realističniju procenu o tome koliko je ta usluga korisna, vodeći do 
formiranja boljih usluga. Dodatno, a vezano za suštinu socijalnog 
rada kao profesije, korisnici koji aktivno učestvuju u procesu plani-
ranja usluga, mogu se osnažiti do nivoa da i sami postanu para-pro-
fesionalci koji će okupiti druge građane i sami početi da rade na 
izgradnji novih usluga. Aktivna participacija, dakle, može dovesti 
do dvostruke dobiti: može se smanjiti zavisnost korisnika od usluga 
socijalne zaštite, a takođe pomaže korisnicima da izgrade svoj glas 
da mogu samostalno da zagovaraju promene u politikama (Hardi-
na, 2006).

3. Političko objašnjenje. Aktivna grupa građana iz zajednica koje su 
vulnerabilne i diskriminisane može voditi do toga da ta zajedni-
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ca ima više resursa za funkcionisanje i podršku najugroženijima. 
Dodatno, udruženi građani mogu uticati aktivno i neposredno, na 
proces donošenja odluka, a takođe im je lakše da pozivaju vladine 
institucije na odgovornost. Iz perspektive vlade, postoji mogućnost 
decentralizacije usluga na način da se one sprovode i budu u nad-
ležnosti udruženih i organizovanih građana koji su deo zajednice u 
kojoj se usluga sprovodi. 

Uprkos tome što će u različitim zajednicama postojati relativno slične 
mogućnosti da se korisnici usluga uključe u proces donošenja odluka o 
tome koje će se usluge implementirati u toj zajednici, jako su velike ra-
zlike među zajednicama u ovom pogledu. Usled ovoga možemo govoriti 
i o različitim modelima ili pristupima koji su vezani za način na koji se 
korisnici uključuju u procese donošenja odluka.

Modeli uključivanja korisnika u procese donošenja odluka 
o uslugama socijalne zaštite u zajednici

Kada teorijske pristupe o participaciji korisnika u razvoju usluga u 
zajednici prevedemo u praksu, neophodno je postaviti sledeće pitanje: Šta 
je participacija u zajednici, i koja je njena svrha? (Holsen, 2000). Ovo 
pitanje upućuje dalje na praktičnu implementaciju participacije, poput, šta 
čini jednu zajednicu, na koje načine komuniciramo sa zajednicama, kako 
različite zajednice među sobom funkcionišu ili kako su međusobno po-
vezane, te pitanja koja se odnose na subsisteme unutar jedne zajednice i 
njihovu povezanost. U odgovoru na ova pitanja Fraser (2005) predlaže 4 
modela uključivanja građana u donošenje odluka koji dominiraju u današ-
njim društvima (Fraser, 2005):

1. Anti – komunitarni i ekonomsko - konzervativni pristupi. Donosioci 
odluka koji pripadnike zajednice uključuju kroz ovaj pristup imaju 
razumevanje participacije koje na mnoge načine zapravo ograniča-
va aktivnu participaciju građana u donošenju odluka ili u planiranju 
i implementaciji usluga u zajednici. Predstavnici ovog pristupa na 
projekte u zajednici gledaju kao na ulaženje u prava građana, a rad u 
zajednici posmatraju kao volonterski rad koji uglavnom izvode žene 
(Ife, 2002). Participacija građana, u ovom slučaju, je često vrlo krat-
kotrajna, uz fokus na ciljeve, od kojih je najveći deo fokusiran na 
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ekonomske ciljeve. Zastupaju pristup odozgo-nagore (top-down) u 
procesu donošenja odluka.

2. Tehničko-funkcionalni i menadžerski pristupi. Donosioci odluka koji 
pripadnike zajednice uključuju kroz ovaj model, usmereni su na to 
da pronađu najoptimalnije rešenje uz minimalno komešanje, tražeći 
i zagovarajući za programe za koje je naučno dokazano da „rade“. 
Ignorišući mogućnost da nepravda potiče iz društvenih struktura, 
predstavnici ovog modela veruju da je idealna uloga vlasti da ispre-
govara pluralitet interesa kroz strukture unutar vladajućeg sistema. 
Participacija građana, kao u prethodnom modelu, kratkoročna je, a 
subjekti koju su uključeni su individue i porodice iz određenih geo-
grafskih područja i najčešće pripadnici srednje ili više klase. Takođe 
zastupaju pristup odozgo-nagore (top-down) u procesu donošenja 
odluka.

3. Progresivni komunitarni i pristupi zasnovani na osnaživanju. Pred-
stavnici ovog modela na participaciju članova zajednice gledaju kao 
na proces u kojem postoji (privremena) mogućnost da se međusobno 
podele resursi i učestvuje u zagovaranju za donošenje odluka o soci-
jalnoj pravdi i ekološkim pitanjima preko nacionalnih granica. Uloga 
vlade, kako je vide predstavnici ovog modela, je da omogući druš-
tvenu i ekološku održivost kroz različite forme pravde. Glavne teme 
oko kojih se okupljaju zagovornici ovog modela jesu različitost, kul-
turološke razlike i politike inkluzije/isključivanja određenih vulnera-
bilnih grupa poput žena, LGBTQ+ zajednice, domorodačkog stanov-
ništva itd. Metode koje najčešče koriste jesu neposredna interakcija 
licem u lice, debate, forumi, konsultacije, akciona istraživanja itd. 
Primenjuju pristup donošenja odluka odozdo-nagore (bottom-up).

4. Radikalni/aktivistički pristupi. Predstavnici ovog pristupa na zajed-
nice gledaju kao na jedino mesto gde se okupljaju „obični građa-
ni“ naročito oni koji se bave diskriminacijom, opresijom i drugim 
pitanjima važnim za ugrožene grupe. Njihov pristup obično podra-
zumeva povezivanje problema pojedinaca sa onim koji su lokalni, 
nacionalni i globalni u svim oblastima gde su ljudi diskriminisani, 
potlačeni ili isključeni iz pune participacije. Predstavnici ovog mo-
dela uglavnom su usmereni na zagovaranje da se resursi raspoređuju 
zasnovano na potrebama ljudi, umesto na osnovu profita. Primenjuju 
pristup donošenja odluka odozdo-nagore (bottom-up).
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Koji model participacije korisnika će se primeniti u procesu planiranja 
i implementacije usluga socijalne zaštite u zajednici zavisiće prvenstve-
no od vrednosti koje dominiraju kod donosioca odluka i onih koji imaju 
zadatak da uključe koriscnike. Uzimanje u obzir vrednosti, ali i okolnosti 
i konteksta, naročito političkog i institucionalnog konteksta od velike je 
važnosti kako bismo osvestili načine na koje je najsvrsishodnije uključi-
ti članove zajednice u proces donošenja odluka. Na praktičnom nivou, u 
okviru organizacija i institucija koje osmišljavaju i implementiraju usluge 
u zajednici, može se preuzeti niz aktivnosti kako bi se korisnici uključili. 
Te aktivnosti mogu podrazumevati (Hardina, 2006):

• Uključivanje korisnika marginalizovanih grupa za koje se osmi-
šljavaju aktivnosti u zajednici u rukovodeća tela organizacija i 
institucija. Obično su članovi rukovodećih tela organizacija oso-
be iz viših klasa, a istraživanja su pokazala da, uključivanje osoba 
iz marginalizovanih grupa u ova tela može umanjiti lični osećaj 
nemoći i poboljšati kvalitet pristupa uslugama. Zajedno sa ovim, 
važno je i usvajanje praksi za uključivanje korisnika u donošenje 
odluka u organizacijama i institucijama. Ovo može podrazumevati 
prepoznavanje korisnika koji su članovi zajednice sa osobinama i 
kompetencijama koje mogu biti važne za kreiranje i implementi-
ranje usluga u zajednici, motivisanje tih korisnika da se uključe u 
administriranje organizacijama i institucijama.

• Kreiranje „kulturno kompetentnih“ organizacija i institucija. Po-
drazumeva uključivanje korisnika različitih etničkih i kulturoloških 
zajednica. Neki od metoda mogu uključivati interkulturalni i in-
terreligijski dijalog za članovima zajednica iz drugih etničkih gru-
pa, etnografsko istraživanje kulturnih norm ii praksi, zapošljavanje 
članova različitih grupa u organizacije i institucije.

• Koriščenje participatornih tehnika za evaluaciju programa usluga 
koji su se primenjivali u određenoj zajednici. Ovo najčešće podra-
zumeva korišćenje eksternih evaluatora koji će sa korisnicima uslu-
ga raditi evaluaciju nekog programa ili usluge.

Teorija osnaživanja ukazuje da aktivnosti ove vrste mogu poboljšati 
veštine i kompetencije korisnika usluga u zajednici i njihov osećaj samoe-
fikasnosti. Aktivnosti osnaživanja bi trebalo da proizvedu trenutne koristi 
za korisnike usluga, ali i za same organizacije. Ulaganje napora da se re-
grutuju volonteri, da se zapošljavaju korisnici usluga u zajednici u redove 
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organizacija i institucija koje te usluge pružaju pomoći će korisnicima da 
razviju nove veštine ili nadograde postojeće veštine. Sa druge strane, orga-
nizacije i institucije kroz ove tehnike i aktivnosti uključivanja korisnika u 
rad organizacije/institucije osiguraće da usluge koje pružaju budu u skladu 
sa potrebama korisnika, a takođe mogu i razvijati načine srednjeročne i 
dugoročne evaluacije i, u skladu sa tim adaptacije, usluga nakon povratne 
informacije onih kojima je usluga namenjena.

Zaključak

Socijalni rad u zajednici ima dugu istoriju i razvoj i implementacija 
usluga u zajednici integralni je deo prakse socijalnog rada. U ovom radu 
pokušano je da se ukaže na važnost uključivanja korisnika u planiranje i 
implementaciju usluga socijalne zaštite koje se zbog njih planiraju i od-
nose. Metod uključivanja i aktivne participacije korisnika u razvoj usluga 
u zajednici ne samo da je inherentni deo vrednosti kojima se socijalni rad 
vodi, već i vodi boljem planiranju usluga. Literatura na ovu temu pokazala 
je da uključivanje korisnika u planiranje usluga socijalne zaštite u zajednici 
deluje na korisnike osnažujuće, razvija njihov osećaj samoefikasnosti, ali 
i može doprineti razvoju njihovih veština i kompetencija te im pomoći da 
pronađu posao u nekoj od organizacija ili ustanova. Naposletku, uključi-
vanje korisnika u planiranje i implementaciju usluga u zajednici može ih 
osnažiti da i sami osnuju organizacije u okviru kojih će raditi na razvoju 
usluga koje su prilagođene njihovim potrebama. Ovakav pristup pomaže 
i boljem ostvarivanju ciljeva sistema socijalne zaštite s obzirom na to da 
pomaže korisnicima da izađu iz sistema i oslobode se zavisnosti od usluga 
zvaničnog sistema socijalne zaštite.

Kako bi se korisnici usluga uključili u proces planiranja i implementa-
cije usluga u zajednici danas organizacije i institucije imaju na raspolaganju 
različite modele i sa njima povezane različite aktivnosti koje omogućavaju, 
u manjoj ili većoj meri, participaciju korisnika. Važno je, u toku planiranja 
procesa uključivanja korisnika, uzeti u obzir različite faktore koji mogu 
doprineti tome da se korisnici uključe načelno, ali da suštinski ne dopri-
nesu izgradnji određene usluge. U ovom smislu, aktivnosti poput aktivnog 
uključivanja korisnika u rad organizacija, redovnih konsultacija sa korisni-
cima, osetljivost na različite grupe unutar jedne zajednice i osiguravanje da 
sve grupe budu ravnomerno uključene, može biti od velike koristi. 
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Iako je socijalni rad u zajednici u Republici Srbiji relativno slabo ra-
zvijen, a usluge u zajednici uglavnom razvijaju organizacije civilnog druš-
tva, postoji značajan prostor da se ova oblast dodatno razvije. U prilog 
tome govore i benefiti koje korisnici mogu imati od usluga u zajednici, od 
kojih je najvažniji njihovo osnaživanje da aktivno učestvuju u izgradnji 
usluga koje su usklađene sa njihovim potrebama, zadovoljavanje potreba 
unutar zajednice, a ne u okviru sistema socijalne zaštite kao i prostor za 
razvijanje veština i znanja koje im mogu pomoći da nađu zaposlenje. 
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PARTICIPATION OF THE
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BENEFICIARIES IN THE DEVELOPMENT
OF COMMUNITY-BASED SERVICES

Summary

Beneficiaries of social protection services have the right to participate in decisions 
that affect their lives. Likewise, as members of a particular community, they are entitled 
to services in that community. Lack of services, due to uneven development, insufficient 
distribution and availability or resources necessary to create and develop them, are not 
the responsibility of beneficiaries, because involvement in the process often does not exist 
or is at a very low level. This condition exposes them to a collective experience of help-
lessness. On the other hand, the process of involvement and participation gives people the 
opportunity to have their voice heard, gives them a sense of respect and independence in 
expressing what is important to them. Participation and active participation of beneficia-
ries in the planning of community-based services, contribute to creating insight into what 
are the strengths and resources, and what are the needs of that community. The ability to 
identify strengths, resources and needs by potential users and / or users allows them to be 
experts in their own lives, and their voice can provide a good response to the complexity 
of their current situation as well as what is unpredictable and uncertain in their lives.

The aim of this paper is to analyse different models of beneficiary participation in the 
development of community social services. Results are expected to indicate how useful 
user participation is in planning and developing services, decision-making and evalua-
tion, as this allows them, among other things, to choose and have a better perspective in 
the future, as well as which participation models should be applied depending on com-
munity characteristics and beneficiaries. This would raise the quality of existing services, 
develop those that are essentially needed, have a better financial plan and use available 
resources more efficiently.

Keywords: participation; service users; social protection services; community.
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TARGETIRANJE U SOCIJALNOJ POLITICI -
U INTERESU DRUŠTVA ILI POJEDINACA?3

Rezime

Targetiranje u socijalnoj politici izaziva oprečne stavove – od njegovog pri-
hvatanja kao načina za inkluziju najranjivijih kategorija društva i sredstva za 
umanjivanje socijalnih razlika, do odbacivanja, kao sredstva produbljivavnja 
nejednakosti, koje je i samo diskriminišuće. U prilog targetiranju mogu se izneti 
snažni argumenti, ali isto tako i kritike, koje upućuju da targetiranje može biti 
neefikasno, neekonomično, nepravedno i stigmatizujuće. Cilj ovog rada je anali-
za opravdanosti primene targetiranog pristupa u socijalnoj politici sa stanovišta 
antidiskriminacije, fokusirajući se na pitanje iz naslova: u čijem je interesu targe-
tiranje u socijalnoj politici – društva ili pojedinaca? Za odgovor na istraživačko 
pitanje, sprovedena je desk analiza stručne literature, naučnih časopisa i rele-
vantnih izveštaja međunarodnih organizacija iz oblasti socijalne politike. Analiza 
globalnih istraživačkih trendova i diskusija, dovela je do nalaza da je targetirani 
pristup u interesu celokupnog društva, kao komplementaran (a ne suprotstavljen) 
univerzalnom pristupu, te opravdan, efikasno primenljiv i (makar privremeno) 
poželjan metod socijalne politike u određenim oblastima.

Ključne reči: socijalna politika, targetiranje, društvo, pojedinac, antidiskri-
minacija.
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1.  Uvod

Dosadašnji razvoj socijalno-političke misli i prakse nije doveo do ra-
zvoja univerzalnog modela socijalne politike, što je razumljivo, uzimajući 
u obzir njenu uslovljenost brojnim faktorima, poput (razvoja) nauke, eko-
nomskog i političkog sistema, stanovništva, religije, običaja, tradicije, i 
prava (Kočović, 2000). Opšta definicija socijalne politike bilo kog društva 
(nezavisno od njegovog uređenja i nivoa ekonomskog ili socijalnog na-
pretka) može se odrediti kao svesna i slobodna praktična društvena delat-
nost, koja za svoj predmet ima životne i radne uslove pojedinaca, odnosno 
društvenih grupa. Navedene ključne zajedničke odrednice socijalnih poli-
tika različitih društava ne isključuju i velike varijacije u pogledu sadržine 
socijalne politike u pojedinačnim zemljama (Lakićević, 1991). Socijalna 
politika svake zemlje uslovljena je ekonomskom i klasnom infrastruktu-
rom, nivoom razvijenosti proizvodnih snaga i na njima zasnovanim odno-
sima proizvodnje, razmene, raspodele i potrošnje, zatim ustrojstvom poli-
tičkih sistema, organizacijom državne uprave i njen odnos prema organima 
vlasti, kulturom i tradicijom. Pored ovih ekonomskih i političkih faktora, 
važno je spomenuti da postoji niz posebnih faktora koji su važni za izuča-
vanje socijalno-političkog sistema, a to su: sociološki činioci, regionalne 
sličnosti i razlike, istorijski činioci, socijalno-političke doktrine i delova-
nje međunarodnih organizacija (Čekerevac, 1999). Ovi faktori ukazuju da 
se socijalne politike međusobno izuzetno razlikuju i po svom društvenom 
karakteru, ciljevima, sredstvima, metodama ostvarivanja. Socijalna poli-
tika može biti usmerena ka pojedincima, odnosno različitim društvenim 
grupama (Lakićević, 1991), kao što su: porodice, zajednice, područja i 
segmenti populacije (Spiker, 2016: 150). Socijalni programi koji usmera-
vaju resurse ka određenim društvenim grupama predstavljaju targetiranje 
ili drugačije rečeno, targetirano obezbeđenje (Jejts, 2017). 

Targetiranje u socijalnoj politici, kao sredstvo politike za dosezanje do 
određene kategorije stanovništva prema kojoj je politika usmerena, često je 
praćeno kontroverznim političkim stavovima u vezi njihove opravdanosti 
sa stanovišta pravednosti, jednakosti, diskriminacije, oblasti, načina njiho-
vog sprovođenja i sl. Stavovi prema praktičnim politikama koje favorizu-
ju određene ranjive kategorije stanovništva variraju – od prihvatanja kao 
adekvatnog pristupa smanjenju nejednakosti i inkluziji isključenih grupa 
u društvo, do krajnjeg negodovanja, kao vida diskriminacije i pojačavanja 
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nejednakosti i podela u društvu. Zagovornici targetiranja, kao sredstva za 
ostvarivanje ciljeva socijalne politike, imaju snažne argumente, ali imaju 
i njegovi protivnici. Kako se socijalne politike širom sveta suočavaju sa 
izazovima obezbeđenja univerzalnijeg pristupa socijalnoj sigurnosti, dis-
kusija o targetiranju zaokuplja analitičare socijalne politike, a kao glavno 
pitanje nameće se: može li ovakav pristup biti efikasan i pravedan, odno-
sno da li može biti u interesu celokupnog društva?

Prvi deo rada posvećen je daljem razjašnjenju koncepta targetiranja 
u socijalnoj politici i elaboraciji njegovih različitih pojavnih oblika. Dalji 
tok rada usmeren je na komparativnu analizu univerzalnih i targetiranih 
socijalnih politika, odnosno programa, sa akcentom na njihove prednosti i 
nedostatke. Poslednji deo rada obuhvata kritičko viđenje targetiranog pri-
stupa u socijalnoj politici od strane autorki, kao i zaključak zasnovan na 
prethodno iznetim stavkama.

2.  Targetiranje u socijalnoj politici

Targetiranje najjednostavnije možemo definisati kao „fokusiranje, 
usmeravanje ili ciljanje politika prema nekoj posebnoj kategoriji ili gru-
pi ljudi“ (Spiker, 2013: 418). Radi otklanjanja potencijalnih nejasnoća i 
dvosmislenosti, potrebno je naglasiti da targetiranje predstavlja sredstvo, 
a ne cilj politike. Cilj politike može biti, primera radi, smanjenje siromaš-
tva. Program predstavlja intervenciju koja se preduzima za ostvarivanje 
ciljeva politika, a oni mogu biti usmereni ka čitavoj populaciji ili određe-
noj kategoriji populacije. Metodologija targetiranja predstavlja sredstvo 
za identifikaciju populacije koja se nalazi u stanju potrebe, odnosno na 
koju program treba biti usmeren, dok merenja targetiranja mogu pružiti 
povratnu informaciju, odnosno odgovoriti na pitanje u kojoj meri je pro-
gram dosegao do targetirane populacije i planirane ishode (Grosh, Leite, 
Wai-Poi & Tesliuc, 2022). 

Targetirana politika je usmerena na ljude ili društvene jedinice na koje 
politika ima direktan uticaj. To nije u potpunosti isto kao kada bismo rekli 
da je namera targetiranih politika da pruži pomoć određenim ljudima, jer 
ljudi kojima se pomoglo ne moraju biti oni na koje je politika usmerena. 
Na primer, jedan od načina za borbu protiv nejednakosti između muška-
raca i žena predstavlja briga o deci, a takva politika usmerena je ka po-
rodicama sa decom, a ne ka ženama (Spiker, 2013). Targetirani socijalni 
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programi obezbeđenja obično su usmereni ka najsiromašnijim, odnosno 
najranjivijim grupama u društvu, usled čega se najčešće povezuju sa rezi-
dualnim formama socijalnog obezbeđenja (Jejts, 2017). Po definiciji, tar-
getirani programi posmatraju ljude drugačije, na taj način deleći zajednicu 
u dve grupe: one koji imaju pravo na beneficije i one koji su isključeni iz 
beneficija (Devereux, 2016). 

Targetiranje se često poistovećuje sa selektivnošću, koja predstavlja 
specifičan oblik targetiranja. Targetirana politika ne mora biti selektiv-
na, čak i onda kada je usmerena ka siromašnoj populaciji. Na primer, za 
korišćenje narodne kuhinje nije neophodna procena sredstava i imovine 
kako bi se obezbedilo da njene benefite ostvaruju samo siromašni (Spiker, 
2013). Većina zemalja targetirano obezbeđuje određene programe socijal-
ne zaštite (Grosh, Leite, Wai-Poi & Tesliuc, 2022). U suštini, targetira-
nje je odlika najvećeg broja javnih politika, kako je njihov cilj uglavnom 
uticaj na neku grupu ljudi (žitelje određenog područja4 ili ljude sa nekim 
specifičnim potrebama5). Politike koje se ravnopravno primenjuju na sve 
ljude predstavljaju izuzetak, a najuniverzalnije među njima su takođe tar-
getirane ka široj klasi ljudi u stanju socijalne potrebe, kao što su deca ili 
stariji (Spiker, 2015). Targetiranje je, dakle, širi pojam od selektivnosti i 
koristi se kao metod u raznovrsnim politikama, odnosno programima, a 
neke od uobičajeno korišćenih metoda targetiranja su:

(1) Samo-targetiranje – (a) implicitno (ogleda se u odluci individue 
da učestvuje, odnosno koristi određeni program, zasnovanoj na 
sagledavanju koristi i pravila programa, pa tako stigma na pri-
mer može odigrati značajnu ulogu u odluci); (b) eksplicitno (neki 
programi eksplicitno su dizajnirani tako da promovišu svoje dife-
rencijalno korišćenje u populaciji - primer mogu biti javni rado-
vi, koji nude niske nadnice za kraći vremenski period, pa je tako 
pretpostavka datog programa da oni sa boljim zaposlenjem neće 
odlučiti da učestvuju u istim);

4  Primera radi, siromaštvo u našem društvu je selektivno i ne pogađa jednako različite 
grupe populacije, pa i u geografskom smislu. Prema Arsenijević (2017: 164), materijalna 
deprivacija više je izražena u Republici Srbiji u ruralnim u odnosu na urbana područja, 
kao i u jugoistočnom i istočnom delu zemlje u odnosu na centralni i zapadni deo. U tom 
smislu, ova područja mogu biti posebno targetirana kroz programe koji streme smanjenju 
siromaštva, a kao primer možemo uzeti i usmerenost programa na određena geografska 
područja prilikom poplava 2013. godine u Srbiji.

5  Za primer možemo uzeti osobe sa invaliditetom, kojima je potrebno obezbediti 
određene uslove, a kako bi njihove šanse za ravnopravno učešće u društvu bile izjed-
načene sa osobama bez invaliditeta.
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(2) Geografsko targetiranje (usmerenje programa na ljude u određe-
nom geografskom području);

(3) Demografsko (ili kategorijalno) targetiranje (usmerenje progra-
ma na ljude po osnovu pripadnosti određenoj kategoriji, poput 
uzrastne grupe, građanskog statusa, pola, etniciteta i sl.);

(4) Procena sredstava (kada se podobnost za ostvarivanje beneficija 
procenjuje na osnovu prihoda domaćinstva i/ili imovine, dobijaju-
ći informacije o tome iz nezavisnih izvora);

(5) Hibridna procena sredstava (kada se značajan deo informacija 
o socio-ekonomskom statusu domaćinstva dobija iz nezavisnih 
izvora, dok se preostali deo predviđa);

(6) Proksi procena sredstava (kada se informacije o socio-ekonom-
skom statusu domaćinstva ne mogu proveriti iz nezavisnih izvora, 
pa se situacija domaćinstava procenjujuje i predviđa na osnovu 
vidljivih socio-demografskih karakteristika i ekonomskih sredsta-
va);

(7) Targetiranje zasnovano na zajednici (kada lideri/članovi zajedni-
ce koriste informacije poznate iz svakodnevnog života u zajedni-
ci, pri odlučivanju o usmeravanju programa);

(8) Javna lutrija (manje je metod targetiranja, a više dodatni način za 
mehanizam selekcije – kada se u okviru programa na koji se pre-
komerno prijavljuju potencijalni korisnici koristi nasumični pro-
cess selekcije da se među kvalifikovanim prijavljenima odabere 
ko će koristiti program) (Grosh, Leite, Wai-Poi & Tesliuc, 2022: 
22).

Uprkos diverzitetu socijalnih politika (o čemu je bilo reči u uvodnom 
delu), tri konstante oblikuju diskurs i praksu targetiranja, odnosno priori-
tetizovanja ljudi u stanje socijalne potrebe:

(1) Vlada snažan konsenzus o potrebi smanjenja nejednakosti i siro-
maštva, kao i težnja ka univerzalnoj socijalnoj zaštiti. Cilj postiza-
nja univerzalnosti socijalne zaštite sadržan je u brojnim nacional-
nim politikama, kao i u ciljevima održivog razvoja koji bi trebalo 
da budu dosegnuti do 2030. godine, a podržava ga i veliki broj 
međunarodnih organizacija;

(2) Socijalni programi širom sveta na različite načine definištu po-
dobnosti i/ili beneficije. Gotovo svaka zemlja na svetu ima barem 
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jedan targetirani program obezbeđenja u cilju smanjenja siromaš-
tva, a mnoge zemlje imaju višestruke targetirane programe u razli-
čitim oblastima socijalne politike;

(3) Targetiranje nailazi na konceptualne i praktične poteškoće, suo-
čava se sa greškama i visokim troškovima i komplikovano je jer 
uključuje brojne kriterijume i merenja (Grosh, 2022).

Tenzija između ove tri konstante čini dilemu o poželjnosti targetira-
nja i izboru načina targetiranja dugogodišnjom temom u diskusijama so-
cijalne politike (Grosh, 2022). Targetiranje je odavno priznato kao jedan 
od najvećih izazova u socijalnoj politici. Kako identifikovati i registrovati 
pojedince ili porodice za socijalne programe bez uključivanja osoba koje 
ne ispunjavaju uslove, predstavlja glavno pitanje sa kojima se suočavaju 
kreatori politika širom sveta (Masud-All-Kamal, Saha, 2014). Različiti od-
govori na ove dileme stvorili su bogato globalno iskustvo iz kojih države 
mogu izvući pouke u težnji ka unapređivanju svojih socijalnih politika 
(Grosh, 2022).

3.  Kako do univerzalne pokrivenosti: univerzalnim ili targetiranim 
pristupom?

Sistemi socijalne sigurnosti na različite načine teže dosezanju univer-
zalne pokrivenosti, a obično je to kombinacijom univerzalnih i targetiranih 
programa. Univerzalni programi dostupni su svima ili barem širokoj kate-
goriji populacije, bez posebnih uslova, dok se targetirani obično definišu 
kao oni koji su usmereni posebno ka ranjivim i siromašnim kategorijama 
društva i za čije korišćenje se koristi provera sredstava kandidata (United 
Nations Development Programme, 2016). U pogledu pokrivenosti i pri-
stupu programima socijalne zaštite, prisutne su velike nejednakosti: 55% 
svetske populacije nema pristup nikakvom obliku državno finansirane so-
cijalne zaštite. Nedostaci u obuhvatu populacije univerzalnom socijalnom 
zaštitom umanjuju njen potencijal za smanjenje siromaštva, nejednakosti i 
isključenosti. Targetirani socijalni programi, u tom smislu, treba da dopu-
ne univerzalne. Oni su neophodni (možda samo privremeno), kako bi se 
izašlo u susret izazovima sa kojima se suočavaju oni koji nisu obuhvaćeni 
univerzalnim programama (Spatolisano, 2019).
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Neki od ključnih argumenata koji se iznose u prilog univerzalnih so-
cijalnih programa odnose se na njihovu jednostavnost, visoku transparen-
tnost i niže administrativne troškove. Osim toga, univerzalnim pristupom 
obezbeđuje se i univerzalnost prava, umanjuje šanse za pojavu korupcije 
i ne izaziva stigmatizaciju korisnika prava.6 Uključivanjem srednjeg sloja 
stanovništva davanjem programa socijalne zaštite, takođe dobija i politič-
ku podršku za svoju održivost u budućnosti (Sepúlveda, 2014: 22). Nasu-
prot tome, targetiranje je administrativno kompleksna pojava, posebno u 
zemljama u razvoju u kojima većina ljudi osnovnu egzistenciju obezbe-
đuje u neformalnim sektorima, a to uključuje visoke administrativne troš-
kove: ako siromaštvo postane široko rasprostranjeno u bilo kojoj zemlji, 
targetiranje postaje skuplje (Mkandavire, 2005; Ortiz, 2007; Tovnsend, 
2002). Kritičari takođe tvrde da segregacija stanovništva koju podrazume-
va targetiranje stigmatizuje siromašne: „politike koje naglašavaju razliku 
između siromašnih i nesiromašnih sklonije su nose stigmu, društvenu ne-
prihvatljivost i ...protivreče principima solidarnosti“ (Ulriksen i Plagerson, 
2014: 755, 760). Kako bi se politika targetirano obezbeđivala, pojedinci 
moraju biti identifikovani, što može podrazumevati procenu sredstava i 
potreba, a date procene su intruzivne, kompleksne i degradirajuće (Spiker, 
2013), odnosno izazivaju stigmu. U vezi sa procenom sredstava, kritičari 
takođe ističu da se targetiranje siromašnih ili najsiromašnijih zasniva na 
osnovu određene linije siromaštva i da često postoji zanemarljiva razlika u 
pogledu prihoda i imovine između siromašne kvalifikovane osobe za do-
bijanje programa i siromašne osobe koja ne ispunjava uslove (Devereux, 
2016), čime se stvaraju „novi“ najsiromašniji.

Jedan od ključnih argumenata targetiranog pristupa u socijalnoj politi-
ci tiče se obezbeđenja pravičnosti. Princip pravičnosti, odnosno pravedno-
sti podrazumeva da se „slični slučajevi tretiraju na sličan način“: ukoliko 
razlike među njima postoje, onda će i tretman različitih slučajeva biti ra-
zličit, dok ukoliko razike ne postoje, pravljenje razlike bilo bi nepravedno 
i arbitrarno (Spiker, 2016: 149). Socijalne razlike uslovljene su i javljaju 
se kao proizvod socijalnih nejednakosti, koje predstavljaju nesklad druš-
tva u pristupu, stvaranju, raspolaganju i korišćenju društvenih i prirodnih 
resursa. One se mogu odrediti kao manji ili veći stepen odstupanja u ko-

6  Na primer, posebna zaštita „slabijeg“ pola može se u određenim slučajevima smatrati 
njihovom diskriminacijom, budući da se na takav način one stavljaju u društveno-inferi-
orniji položaj (Lakićević, 1991: 183).
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rišćenju dobara i usluga pripadnika različitih klasa, slojeva i grupa. One 
su prisutne u svim sferama društva, među kojima su najznačajnije oblasti 
rada, raspodele, stanovanja, obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite (La-
kićević, 1995). Individualne razlike su proizvod individualnih sposobnosti 
(znanja, veština, iskustva i snaga) i ne treba ih poistovećivati sa socijalnim 
razlikama (Kočović, 2000). Iz izjašnjavanja zapadnoevropskih razvijenih 
demokratija da su egalitarne, proizilazi da među pojedincima ne treba da 
postoje razlike, osim onih koje proizilaze iz njihovih talenata i truda, odno-
sno prethodno pomenutih, individualnih razlika. Eliminacijom socijalnih 
razlika koje proizilaze iz socijalnih nejednakosti, moraju se baviti drža-
ve, uključujući njihove socijalne politike. Ipak, u praksi se dosta odstupa 
od principa jednakosti, što za posledicu ima diskriminaciju pojedinaca i 
društvenih grupa po različitim osnovama. Nejednakost i diskriminacija 
mogu se javiti u odnosu na: (1) pripadnost određenoj starosnoj katego-
riji stanovništva (deca i mladi, odrasli i stariji); (2) pol; (3) pripadnost 
društvenim i profesionalnim grupama; (4) nacionalnu pripadnost i slično. 
Zadatak socijalne politike je da sprovodi takve mere koje će, umesto dis-
kriminacije, obezbediti ravnotežu između ljudi različitih starosnih doba, 
muškaraca i žena, i sl. (Lakićević, 1991: 183). U skladu sa navedenim 
zadatkom, a prema međunarodnom pravu o ljudskim pravima, za zado-
voljenje principa jednakosti i nediskriminacije nije dovoljno jednostavno 
zabranjivanje diskriminatornih radnji. Države, u cilju postizanja suštinske 
jednakosti, treba da preduzimaju neophodne mere za sprečavanje, sma-
njenje i otklanjanje uslova koji izazivaju, odnosno održavaju suštinsku ili 
de facto diskriminaciju. U nekim slučajevima, mogu biti preduzete i po-
sebne mere, kao na primer afirmativne mere, koje uključuju eksplicitno 
razlikovanje, zasnovane na zabranjenim oblicima diskriminacije. Takve 
mere biće opravdane u onoj meri u kojoj predstavljaju razumne, objektiv-
ne i proporcijalne instrumente za ispravljanje de facto diskriminacije, ali 
i ukinute pri postizanju održive suštinske jednakosti (Sepúlveda, 2014). 
Primena navedenih principa u zakonodavstvu, odnosno praksi socijalne 
zaštite, zahteva: progresivno proširenje obuhvata stanovništva socijalnom 
zaštitom, ne praveći razliku i obezbeđujući prednost za najugroženije po-
jedince, odnosno grupe; obezbeđivanje uslova za jednak tretman polova; 
obezbeđivanje garancije pristupa zadovoljenju potreba najranjivijim gru-
pama (Sepúlveda, 2014: 21).
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Le Grand (1982, prema Spiker, 2016: 149) ukazuje na nekoliko mera 
krajnjih ishoda koje je važno uzeti u obzir prilikom razmatranja pravično-
sti:

(1) Javni rashodi (da li se podjednaka količina novca izdvaja za sve 
pojedince);

(2) Finalni prihod (da li utrošeni novac ima ujednačen efekat na kori-
snike);

(3) Upotreba (da li svi pojedinci imaju obezbeđen pristup uslugama u 
istoj meri);

(4) Trošak (da li se pojedinci koji su izloženi istim troškovima suoča-
vaju sa sličnim problemima);

(5) Ishod (da li pojedinci završavaju na istim pozicijama).

U pojedinim oblastima politike, jednakost ishoda kao cilj zahteva 
jednakost pristupa – recimo prilikom demokratskih izbora, cilj je da svi 
imaju jedan glas. Takav cilj demokratije zahteva akciju koja podrazume-
va jednako pružanje svima kako bi se došlo do jednakog ishoda. Ipak, u 
mnogim oblastima jednakost ishoda (ili barem cilja da svi dosegnu mini-
malni standard) zahteva različite pristupe. Na primer, obezbeđenje univer-
zalnog obrazovanja iziskuje više troškova u udaljenim, nego u urbanim 
mestima, takođe, može zahtevati i školarine za siromašna domaćinstva, 
kao i posebnu podršku za decu sa teškoćama u učenju i sl. Drugim rečima, 
univerzalna politika besplatnog školovanja može biti dopunjena targetira-
nim pristupom, usmeravajući svoje politike na decu za čije uključivanje u 
školski sistem univerzalna politika nije dovoljna. Čak i u primeru glasanja, 
ponekad može biti potreban targetirani pristup kako bi se obezbedilo da 
određene kategorije mogu da dođu na glasanje. Siromašne, ljude u uda-
ljenim područjima, niže obrazovano stanovništvo i socijalno isključene 
društvene slojeve je potrebno informisati o važnosti i bezbednosti glasanja 
ili obezbediti im bliže glasačko mesto, kako bi se osigurala univerzalna 
pokrivenost (Grosh, 2022), odnosno jednak pristup pravu.

Test uspešnosti svake politike jeste njena sposobnost da ostvari svoje 
ciljeve, što nazivamo efektivnošću (Spiker, 2016). Ključno obrazloženje 
targetiranja, između ostalog, jeste veća efektivnost u odnosu na univerzal-
no obezbeđivanje: u okviru datog budžeta, veći efekat može biti postignut 
ukoliko se sredstva usmere na one kojima su ista potrebnija. Ovaj argu-
ment najčešće se iznosi u odnosu na cilj smanjenja siromaštva: siromaštvo 
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će biti smanjeno više ukoliko X miliona dolara usmerimo na najsiromašnu 
populaciju, nego ukoliko bi isti budžet raspodelili među više ljudi ili uni-
verzalno (Grosh, Leite, Wai-Poi & Tesliuc, 2022). Ipak, ne postoji savrše-
ni mehanizam za postizanje efektivnosti targetiranih politika. Targetirane 
politike mogu proizvesti greške u inkluziji – kada njene benefite ostva-
ruje pojedinac koji nije pripadnik targetirane grupe. Osim toga, kao još 
problematičnija greška targetiranja, može se javiti i greška isključivanja 
– odnosno neuspeh da se dosegne do targetirane grupe (Sepúlveda, 2014: 
22). Usled teškoća mehanizama targetiranja da dopru do targetirane po-
pulacije, dolazi do isključivanja najranjivijih u okviru date grupe (United 
Nations Development Programme, 2016). Pored ove dve značajne greške 
koje mogu umanjiti efektivnost targetiranja u socijalnoj politici – greške 
u inkluziji i greške isključivanja (koje Spiker naziva „prelivanje“ i „niske 
stope potraživanja“ (vidi: Spiker, 2016: 150), može se javiti i „balast“, od-
nosno situacija gde program dopire do targetirane populacije, ali ne utiče 
značajno na njihove okolnosti života (Spiker, 2016: 150). Međutim, targe-
tiranje bez grešaka je više korisna apstrakcija, nego empirijski kriterijum, 
a uzimajući u obzir troškove, savršeno targetiranje i nije nužnost. Osim 
toga, ne utiče samo targetiranje (kao sredstvo, a ne cilj) na dizajn progra-
ma, nego i budžet za njegovu implementaciju, korisnost ili kvalitet usluge, 
i slično (Grosh, Leite, Wai-Poi & Tesciluc, 2022: 2). 

4.  Zaključak

U težnji ka postizanju univerzalnije pokrivenosti sistemima socijalne 
sigurnosti i programima socijalne zaštite i adekvatnijeg pristupa ključnim 
oblastima blagostanja, kao što su zdravlje, obrazovanje i stanovanje, targe-
tirani pristup može biti efikasni metod socijalne politike. Nasuprot autori-
ma koji kritiku targetiranog pristupa zasnivaju na njegovim nedostacima u 
komparaciji sa univerzalnim pristupom, smatramo da su ova dva pristupa 
komplementarna i međusobno dopunjujuća. 

Univerzalni programi kojima se teži ostvarivanju ciljeva socijalne po-
litike i dalje su osnovni način obezbeđivanja bazičnih socijalnih usluga. 
Oni imaju svoje snage, poput: jednostavnosti, visoke transparentnosti, ni-
žih administrativnih troškova ili manjih šansi za korupciju i stigmatizaciju 
korisnika i obezbeđivanja političke podrške za dugoročnu održivost, ali 
njihov ključni nedostatak ogleda se u ishodu politika u smislu pokrivenosti 
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ranjivih kategorija. Univerzalni pristup ne znači i univerzalnu dostupnost, 
odnosno pokrivenost. Socijalne razlike karakteristične su za sva društva. 
One rezultiraju u diskriminaciji, isključenosti, siromaštvu i drugim socijal-
nim problemima, a koja ih dodatno produbljuju. Način ostvarivanja ciljeva 
socijalne politike mora se osmišljavati uzimajući u obzir date razlike, od-
nosno na osnovu posebnih potreba ranjivih grupa.

Targetirani pristup vidimo kao adekvatan metod socijalne politike za 
„uključivanje“ različitih ranjivih i marginalizovanih kategorija u društvu. 
Kako ne postoji jedinstveni koncept i praksa socijalne politike, tako ne po-
stoji ni univerzalni „recept“ u kojim oblastima, u odnosu na koju popula-
ciju, na koji period i koja vrsta targetiranog pristupa bi bila adekvatno „re-
šenje“. Takav „recept“ zahteva podrobnu analizu politika i praksi, potreba 
populacije i socijalnih razlika u kontekstu datog društva. Glavne kritike 
targetiranog pristupa odnose se na određene praktične greške koje se mogu 
javiti u implementaciji, ali na osnovu dosadašnjih iskustava i saznanja, one 
se mogu i umanjiti, birajući adekvatnije mehanizme za konkretni program. 
Osim toga, i pored grešaka koje su neminovne, bez targetiranja, položaj ra-
njivih grupa ostaje praktično nepromenjen, a njihove potrebe zanemarene. 
Osim iz praktičnih, targetiranje se kritikuje i iz etičkih razloga, međutim 
ove kritike odnose na selektivnost, odnosno vrstu targetiranja koja zahteva 
procenu sredstava neophodnu za ostvarivanje prava na beneficije.

Pristupajući dilemi o opravdanosti targetiranja iz antidiskriminatornog 
pristupa, možemo zaključiti da primena targetiranog pristupa u socijalnoj 
politici opravdana, te da je ista u interesu celokupnog društva. Univerzal-
ni programi ne mogu obezbediti i univerzalnu pokrivenost. Pod jednakim 
uslovima neće svi imati jednake šanse da budu uključeni, kako ni sam po-
četni položaj svih nije jednak. Radi otklanjanja nejednakosti i diskrimina-
cije koje se javljaju kao posledica socijalnih razlika, države imaju obavezu 
da preduzmu određene mere. Iako se takve mere zasnivaju na zabranjenim 
oblicima diskriminacije, one će biti opravdane i u opštem interesu u onoj 
meri u kojoj se koncipiraju kao objektivno sredstvo (u kontekstu datog 
društva) za ublažavanje i u krajnjem, otklanjanje diskriminacije i nejed-
nakosti.
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TARGETING IN SOCIAL POLICY -
IN THE INTEREST OF SOCIETY

OR INDIVIDUALS?9

Summary

Targeting in social policy provokes conflicting views - from its acceptance 
as a way to include the most vulnerable categories of society and a means of re-
ducing social disparities, to rejection, as a means of deepening inequality, which 
is discriminatory by itself. Strong arguments can be made in favor of targeting, 
but also criticisms, which suggest that targeting can be inefficient, uneconomical, 
unfair and stigmatizing. The aim of this paper is to analyze the justification of 
applying a targeted approach in social policy from the point of view of anti-dis-
crimination, focusing on the question from the title: in whose interest is targeting 
in social policy - society or individuals? To answer the research question, a desk 
analysis of professional literature, scientific journals and relevant reports of in-
ternational organizations in the field of social policy was conducted. Analysis 
of global research trends and discussions has led to the finding that a targeted 
approach is in the interest of society as a whole, as a complementary (not op-
posed to) universal approach, and a justified, effectively applicable and (at least 
temporarily) desirable method of social policy in certain areas.
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NADMOĆ DRUŠTVA NAD DETETOM
KAO POJEDINCEM: ANALIZA I PRIKAZ

FIZIČKOG KAŽNJAVANJA
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Rezime

Vaspitanje dece u savremenom društvu jedan je od najsloženijih i najosetlji-
vijih izazova u roditeljstvu. Zbog toga u današnje vreme postoji veliki broj me-
toda koje roditeljima stoje na raspolaganju, a čiji su osnovni zadaci formiranje 
detetove ličnosti i dostizanje njegove bio-psiho-socijalne zrelosti. Fizičko kažnja-
vanje predstavlja upotrebu fizičke sile u cilju korigovanja detetovog nepoželjnog 
ponašanja i izgradnje roditeljskog autoriteta. U Republici Srbiji, fizičko kažnja-
vanje dece pitanje je koje se proteže kroz različite naučne discipline, istraživanja, 
literaturu i za koje među stručnjacima još uvek ne postoji saglasnost. Hronološki 
posmatrano, fizičko kažnjavanje u našoj zemlji jeste podrazumevani način dis-
ciplinovanja dece poznat u istoriji porodičnog funkcionisanja još od pamtiveka. 
Ipak, rastući teorijski koncepti i naučna istraživanja koja ističu štetne posledice 
ove metode disciplinovanja po decu i mlade, danas više nego ikada, otvaraju 
prostor za raspravu kako u stručnoj, tako i u društvenoj javnosti. Zakonodavni 
okvir, regulišući fizičko kažnjavanje dece u kontekstu poštovanja dečijih prava, 
sve više pomera granice uplitanja države u privatnost porodičnih sistema. Sled-
stveno tome, cilj rada jeste teorijski prikaz i interdisciplinarna analiza fizičkog 
kažnjavanja dece u Republici Srbiji, kroz analizu sadržaja naučne literature, 
komparativnih iskustava i rezultata istraživanja o efektima primene ove prakse u 
disciplinovanju dece. Tokom rada, autorke postavljaju istraživačka pitanja i na 
kraju istog ostavljaju prostor za stručnu debatu kao podstrek za dalje unapređe-
nje položaja porodičnih sistema i pozitivnih uticaja na vaspitanje dece.

Ključne reči: fizičko kažnjavanje, prava deteta, roditeljstvo, vaspitanje, disciplina.
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Uvod

Porodica kao univerzalna ljudska zajednica predstavlja mesto na ko-
jem se dete po prvi put sreće sa vaspitanjem, ključnim za njegov dalji rast 
i razvoj. U porodičnom krugu zadovoljavaju se duboko ukorenjene i doži-
votne potrebe za pripadnošću, sigurnošću i prisnošću, te je na roditeljima 
zadatak da svojoj deci pruže ljubav i disciplinu. Ljubavlju se detetu šalje 
poruka da je ono vredno ljudsko biće koje zaslužuje da pronađe svoje me-
sto u ovom svetu i bude voljeno, dok se disciplinom uči razlici između pri-
hvatljivog i neprihvatljivog ponašanja. Međutim, stiče se utisak da se dis-
ciplina neretko poistovećuje sa fizičkim kažnjavanjem, iako ono označava 
samo jedan od njenih mogućih oblika. Ova pojava može se dovesti u vezu 
sa srpskom patrijarhalnom kulturom, te uočiti kroz mnoštvo opštepoznatih 
narodnih izreka poput „Dete mnogo milovano, nikad dobro vaspitano“, 
„Ko nije tučen, nije naučen“, „Batina je iz raja izašla“. Premda danas više 
nego ikada preovlađuje stav da je fizičko kažnjavanje neprimereno škol-
skom vaspitanju, te da ga učitelji i nastavnici u svom radu ne smeju pri-
menjivati, roditeljima se (još uvek) ostavlja sloboda da fizički disciplinuju 
svoju decu u cilju proizvođenja njihove poslušnosti i eliminisanja ispolje-
nog neželjenog ponašanja. Kako naučna saznanja upućuju na štetne posle-
dice koje fizičko kažnjavanje može ostaviti po telesno i duševno zdravlje 
dece, te celokupnu životnu funkcionalnost i zrelost kasnije odrasle osobe, 
neophodno je sistematično istražiti ga. Nadalje, ukoliko uzmemo u obzir 
činjenicu da roditelji po pitanju fizičkog kažnjavanje dece uvažavaju sta-
vove stručnjaka iz oblasti zdravstva, socijalnog rada i psihologije, a što je 
nekoliko studija pokazalo (Taylor et al., 2017), postaje nam jasno da se, 
na interdisciplinarnom nivou, javlja potreba za usaglašavanjem teorijskih 
koncepata i naučnih istraživanja o ovom pitanju. Globalno posmatrano, 
zabranu fizičkog kažnjavanja dece do sada je uvelo 65 zemalja (Global 
Initiative to End All Corporal Punishment of Children, 2022)3. Postoje i 

3  Švedska (1979), Finska (1983), Norveška (1987), Austrija (1989), Kipar (1994), 
Danska (1997), Letonija (1998), Hrvatska (1999), Nemačka (2000), Izrael (2000), 
Bugarska (2000), Turkmenistan (2002), Island (2003), Ukrajina (2004), Rumunija 
(2004), Mađarska (2005), Grčka (2006), Novi Zeland (2007), Holandija (2007), Portugal 
(2007), Urugvaj (2007), Venecuela (2007), Španija (2007), Togo (2007), Kostarika 
(2008), Moldavija (2008), Luksemburg (2008), Lihtenštajn (2008), Poljska (2010), Tunis 
(2010), Kenija (2010), Kongo (2010), Albanija (2010), Južni Sudan (2011), Severna 
Makedonija (2013), Zelenortska ostrva (2013), Honduras (2013), Malta (2014), Brazil 
(2014), Bolivija (2014), Argentina (2014), San Marino (2014), Nikaragva (2014), Estonija 
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one države koje su se obavezale da će fizičko kažnjavanje dece zakonom 
zabraniti čim se za to stvore uslovi, a zanimljivo je da su u nekim zemlja-
ma najviši sudovi donosili odluke u korist apsolutne zabrane svakog obli-
ka fizičkog disciplinovanja i bez donošenja zakonskih formulacija, dok 
je u drugim državama poput SAD, Kanade, Velike Britanije, Australije, 
Švajcarske, Belgije, kao i Republike Srbije roditeljima dopuštena razumna 
i umerena primena fizičkog kažnjavanja dece (Mijović, 2018).

Da li se i naša zemlja kreće u pravcu apsolutne zabrane fizičkog ka-
žnjavanja dece, šta je potrebno za usaglašavanje stavova stručnjaka istih 
i srodnih naučnih disciplina, da li telesne kazne proizvode više štete nego 
koristi detetu, koja metoda vaspitanja je najbolja za unapređenje celoku-
pnog razvoja dece?, samo su neka od pitanja koja će se postaviti u nastav-
ku rada.

Osnovni pojmovi

Vaspitanje

Značaj vaspitanja može se ilustrovati rečima čuvenog nemačkog fi-
lozofa Imanuela Kanta, a to je da „čovek samo vaspitanjem može postati 
čovekom“ (Kant, 1991:7). Stoga, vaspitanje dece jeste razvojna faza i put 
u životu svakog roditelja, koja postavlja temelje ka odrastanju deteta u 
zrelu ličnost. Neminovna posledica liberalizacije i humanizacije društvene 
i porodične sfere bila je prihvatanje načela po kome roditeljima nije data 
apsolutna vlast nad decom, te da „razvoj i vaspitanje dece jeste i mora biti 
opšti društveni interes“ (Račić, 2016: 217). Od tada, mnoge nauke po-
put pedagogije, medicine, psihologije, istorije, filozofije, sociologije, pra-
va bave se proučavanjem ovog fenomena, svaka iz ugla svog primarnog 
istraživačkog polja. 

Ne ulazeći dublje u oblast pedagoških i psiholoških nauka, vaspitanje 
treba shvatiti kao odnos ljubavi i poštovanja u kome se dete pravilno i 
zdravo razvija, imajući u vidu njegov celokupni bio-psiho-socijalni razvoj 
na putu ka odrastanju (Petković, 2021). Tako prema Žarku Trebjašaninu 

(2014), Andora (2014), Benin (2015), Irska (2015), Peru (2015), Mongolija (2016), Crna 
Gora (2016), Paragvaj (2016), Slovenija (2016), Litvanija (2017), Nepal (2018), Kosovo 
(2019), Francuska (2019), Južna Afrika (2019), Gruzija (2020), Japan (2020), Sejšeli 
(2020), Gvineja (2020), Škotska (2020), Kolumbija (2021), Južna Koreja (2021), Vels 
(2022) - Dostupno na: https://endcorporalpunishment.org/countdown
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(2015: 107), „porodično vaspitanje predstavlja planski, sistematski uticaj 
roditelja i drugih odraslih ukućana na sveukupni (saznajni, emocionalni, 
moralni, socijalni) razvoj ličnosti deteta od rođenja do zrelosti“. Da bi dete 
ispoljavalo društveno prihvatljivo ponašanje, u vaspitanju možemo prime-
njivati principe nagrade i kazne, gde se nagrada odnosi na pozitivan ishod 
ispoljenog ponašanja težeći da ga protekom vremena kod deteta učvrsti 
(Trebjašanin, ibid), dok se sa druge strane, kazne u vaspitanju definišu kao 
„sredstva pedagoškog uticaja koja se primenjuju onda kada dete ispolji 
neko nepoželjno ponašanje, sa ciljem da se smanji verovatnoća ponovnog 
javljanja tog ponašanja“ (Mijović, 2018: 319). Drugim rečima, kazna je 
negativan ishod usmeren na suzbijanje neprihvatljivog ponašanja, gde je 
fizička kazna samo jedna od njenih mogućih oblika.

Disciplina

Halmstad i Applequist prilaze pojmu disciplinovanja preko latinskog 
termina disciplina koja označava podučavanje i učenje, dok pojašnjenje 
ovog fenomena daje i Levin uz dopunu da je izveden iz reči discere što 
znači učenje i discipulus što znači učenik, gde se u kontekstu dečijeg 
razvoja disciplinovanje odnosi na pravila za ispravno i moralno ponaša-
nje (Halmsad i Applequist, 2007; Levin, 2011, citirano prema: Isaković, 
2017). U stručnoj literaturi mogu se pronaći brojne definicije disciplino-
vanja, ali je uvek pogrešno poistovetiti ga sa fizičkim kažnjavanjem. U 
vezi sa tim i analogno kaznama i nagradama u vaspitanju, moguće je iz-
vršiti podelu na korektivno i preventivno disciplinovanje. Autorke Nešić 
i Popović-Ćitić (2018) na dobar način prave razliku između korektivnog 
i preventivnog disciplinovanja, gde se prvo odnosi na sve aktivnosti rodi-
telja čija je glavna namera korigovanje neželjnog ponašanje, te one mogu 
biti izražene u formi fizičke i verbalne kazne, ukidanja privilegija, ograni-
čavanja kretanja, zadavanja dodatnih obaveza, ili alternativa kažnjavanju 
poput ignorisanja ispoljenog ponašanja, nadzora, objašnjenja, pa čak i na-
građivanja deteta kako bi ono prestalo da se ponaša na neprihvatljiv način. 
Sa druge strane, preventivno/proakativno ponašanje, kao što i sama reč 
sugeriše, usmereno je na podsticanje pozitivnog ponašanja, te indikrektno 
može smanjiti mogućnost pojave onog negativnog (Marković i Popović 
Ćitić, 2015). Pozitivno angažovanje roditelja uvek se odnosi na „pohva-
ljivanje dece za poželjno ponašanje; obezbeđivanje jasnih smernica, su-
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gestija, saveta i uputstava za postizanje prosocijalnih ciljeva i ponašanja; 
korišćenje pozitivnih podsticaja za povećanje motivacije dece za obavlja-
nje postavljenih zadataka; pružanje sugestija i izbora umesto naredbi koje 
treba da kontrolišu dete; naklono odgovaranje na samoinicijativna pona-
šanja deteta“ (Nešić i Popović-Ćitić, 2018: 248). Dakle, možemo zaklju-
čiti da je celishodno da se roditelji od samog početka kontinuirano služe 
preventivnim disciplinovanjem, kako bi se smanjila verovatnoća da dođe 
do ispoljavanja nepoželjnog ponašanja kod deteta, a koje bi se nadalje suz-
bilo korektivnim. Međutim, naučno je utvrđeno da je, osim metode koju 
roditelji primenjuju prilikom sprovođenja discipline, veoma važno uzeti u 
obzir i sam način na koji to rade (Socolar et al., 2007). Tako autori Straus 
i Fauchier (2007) naglašavaju da će i veoma razumni i nekažnjavajući ro-
diteljski postupci, ukoliko se spovedu na impulsivan način, proizvesti ne-
gativne efekte po decu koja će se sama takođe impulsivno ponašati, dok će 
stroga disciplina udružena sa majčinskom toplinom sprečiti pojavu većeg 
broja poteškoća koje se mogu pojaviti u dečijem funkcionisanju (Straus i 
Fauchier, 2007, citirano prema: Isaković, 2017). U prilog ovome govori 
interesantan podatak da su odrasli koji su u detinjstvu bili fizički kažnjava-
ni, a koji su osetili toplinu i podršku od strane svojih roditelja, imali pozi-
tivnije stavove prema ovom obliku kažnjavanja za razliku od ispitanika sa 
iskustvom fizičkog kažnjavanja koji su svoje roditelje okarakterisali kao 
impulsivne i nepredvidive (Bell i Romano, 2012). Da li je na ovaj način 
učinjena nepravda fizičkom kažnjavanju koje se ne može posmatrati izolo-
vano od drugih faktora? Da li je značajno ispitati uticaj lične interpretacije 
i značenja koje prepisujemo doživljenom fizičkom kažnjavanju, a ne samo 
da li su takva iskustva postojala?

Fizičko kažnjavanje dece

Fizičko kažnjavanje se od ostalih vidova kažnjavanja razlikuje po tome 
što uvek predstavlja upotrebu fizičke sile usmerenu ka detetu, najčešće od 
strane njegovih roditelja. Tako se, prema opšteprihvaćenoj definiciji, fizič-
ko kažnjavanje određuje kao „upotreba fizičke sile sa namerom izazivanja 
bola, ali bez povređivanja, radi korigovanja ili kontrolisanja ponašanja de-
teta“ (Simović i Simeunović-Patić, 2016: 1160). Takođe, Komitet za prava 
deteta fizičko kažnjavanje dece definiše kao „svaki oblik kažnjavanja u 
kome je fizička sila, bez obzira na njenu blagost, upotrebljena i usmere-
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na na izazivanje određenog stepena bola ili nelagode“ (Committee on the 
Rights of the Child, General Comment No.8 on the right of the child to 
protection from corporal punishment and other cruel or degrading forms 
of punishment, 2006: arts. 19; 28, para.2, and 37). Fizičko kažnjavanje 
može se posmatrati kao pravo deteta na adekvatno vaspitanje, te samim 
tim i obavezom roditelja da koriguje ponašanje deteta sve dok primenjena 
fizička sila nije preterana (Shmueli, 2007, citirano prema: Simović i Si-
meunović-Patić, 2016). Telesne kazne, prema opštepoznatom stanovištu, 
mogu obuhvatati širok spektar postupaka počev od blagog udaranja deteta 
otvorenom šakom po stražnjici, pa sve do korišćenja predmeta koji mogu 
biti usmereni i na druge delove tela. U Republici Srbiji, više od polovine 
ispitanih roditelja (53%) zastupa mišljenje o prihvatljivosti blagog uda-
ranja deteta (Marisavljević et al., 2018). Sasvim je svrsishodno postaviti 
pitanje šta se podrazumeva pod preteranom, a šta pod umerenom, razu-
mnom i blagom telesnom kaznom? Koje su to situacije u kojima će roditelj 
primeniti jednu, te u kojima drugu kaznu? Ovakve konstrukcije, koje se 
mogu pronaći u mnogim pravnim i naučnim dokumentima, nisu dovoljno 
operacionalizovane i samim tim ostavljaju prostor za slobodno tumačenje 
koje se može dijametralno razlikovati u odnosu na to pred kim su postav-
ljene i samim tim postojati velike razlike u učestalosti i strogosti njihove 
primene.

Treća MICS studija sprovedena u našoj zemlji, kojom je obuhvaćeno 
2716 majki/starateljki dece uzrasta od 2 do 14 godina, pokazala je da je 
nad 73% dece primenjivan barem jedan od vidova psihičkog ili fizičkog 
kažnjavanja, od čega dve trećine čine psihološke kazne, 50% lakše fizičke 
kazne i 7% teže (Srna i Stevanović, 2010). Nadalje, gore spomenuto istra-
živanje sprovedeno od strane naših autora, a čiji su ciljevi bili ispitivanje 
stavova srpskih roditelja o fizičkom kažnjavanju i zastupljenosti fizičkog 
kažnjavanja u vaspitanju dece predškolskog uzrasta, pokazalo je da 78% 
roditelja smatra da ono nije odgovarajuća metoda, 45% da je prihvatljivo 
u izuzetnim slučajevima i to onda kada nijedan drugi vaspitni postupak 
nije urodio plodom (35%), ali istovremeno 53% roditelja zastupa mišlje-
nje da detetu ne može škoditi ako se povremeno udari. Rezultati svedoče 
da je 59% roditelja dalo potvrdan odgovor o korišćenju telesne kazne, što 
je skoro dve trećine uzorka (Marisavljević et al., 2018). Ovi podaci sa 
pravom mogu zbuniti čitaoca kako se može uočiti nedoslednost između 
mišljenja i delanja roditelja. Na koji način nastaje raskorak između zauzi-
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manja negativnog stava prema fizičkom kažnjavanju kao vaspitnoj metodi 
i primenjivanja istog?

Posledice fizičkog kažnjavanja dece: pregled naučnih istraživanja

Decenije koje su iza nas jasno pokazuju da između stručnjaka i dalje 
ne postoji konsenzus kada je reč o posledicama fizičkog kažnjavanja dece. 

Stručnjaci koji se zalažu za zakonsku zabranu fizičke kazne navode 
njenu povezanost sa potencijalnim fizičkim zlostavljanjem, kako su istra-
živanja pokazala da je verovatnoća da će dete doživeti fizičko zlostavlja-
nje tokom detinjstva u porodici za 60% veća ukoliko je prethodno imalo 
iskustvo fizičkog kažnjavanja u vidu batina (Frechette, Zoratti i Romano, 
2015). Simović i Simeunović-Patić (2016) iskazuju zabrinutost za rodite-
lje koji u vaspitanju svoje dece ne poseduju dominantnije metode od tele-
sne kazne, kako su mišljenja da posredstvom fizičke discipline dete može 
usvojiti uverenje da su autoritet i moć dozvola za povredu telesnog inte-
griteta, te pogrešno zaključiti da se pomoću straha uspostavljaju pravila 
onima koji su inferiorni i nemoćni. U studiji koja je obuhvatila uzorak od 
108 majki, dve trećine majki izvestile su o promeni sopstvenog disciplin-
skog postupanja usled reakcija njihove dece na batine, te je većina majki 
odustala od kontinuirane upotrebe fizičkog kažnjavanja kada su uvidele 
koliko su im deca uznemirena ili kada su shvatile da su koristile nasilje u 
pokušaju da koriguju detetovo ponašanje (Holden, 2020). Meta-analitička 
studija kojom je pokriveno 88 istraživanja, sprovedena od strane Elizabet 
Geršof, potvrdila je da se fizičkim kažnjavanjem postiže njegov cilj, to jest 
neposredno prinuđivanje deteta na poslušnost, ali je sa druge strane otkrila 
da se isto dovodi u vezu sa nizom negativnih posledica, uključujući „eska-
laciju u fizičko zlostavljanje, antisocijalno i delikventno ponašanje deteta, 
probleme mentalnog zdravlja i loš odnos između roditelja i deteta“, dok 
je oštro telesno kažnjavanje znatno u korelaciji sa „adolescentskim depre-
sivnim simptomima, sniženom asertivnošću i izraženim osećanjem bespo-
moćnosti“ (Gershoff, 2008, citirano prema Simović i Simeunović-Patić, 
2016: 1168). Međutim, na ovom mestu mora se skrenuti pažnju na kritike 
upućene studijama Elizabet Geršof, kako možemo uvideti da se u poje-
dinim istraživanjima4 nije pravila razlika između fizičke kazne i fizičkog 

4  Za više videti u Gershoff, E. T. (2002). Corporal punishment by parents and associ-
ated child behaviors and experiences: A meta-analytic and theoretical review. Psycho-
logical Bulletin, 128(4), 539-579.
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zlostavljanja, te se postavlja pitanje da li rezultati ukazuju na posledice fi-
zičkog disciplinovanja ili zlostavljanja za koje postoji neupitna saglasnost 
o štetnim efektima koje za sobom ostavlja. Zbog ovoga, Larzeler i Kun 
(2005) konstruisali su različite tipove batina i potom proučavali studije 
koje su u sebi obuhvatale i udaranje i alternativnu disciplinsku rekaciju. 
Došli su do zaključka da su ishodi fizičkog kažnjavanja dece bili nepovolj-
niji od ishoda alternativnih disciplinskih odgovora samo za preteško ili 
pretežno korišćenje fizičkog kažnjavanja. Nadalje su izolovali najprimere-
niju upotrebu batina koja je podrazumevala upotrebu u situacijama kada su 
deca uzrasta od 2 do 6 godine prkosno reagovala na blaže vaspitne metode 
kao što su tajm-aut ili rezonovanje, oslovljavajući ovu vrstu „uslovnim 
udaranjem“. Uslovno udaranje bilo je povezano sa manje prkosa ili agresi-
je u 10 od 13 alternativa sa kojima je upoređeno (Larzelere i Kuhn, ibid). 
I u srpskom narativu upozorava se na to da psihologija još uvek ne ras-
polaže pouzdanim saznanjima o tome da je svaka upotreba fizičke kazne 
štetna, budući da ova pretpostavka nije dokazana u naučnim istraživanjima 
i kliničkoj praksi (Mirić, 2011). Autor Milivojević (2011) ukazuje na tri si-
tuacije u kojima je opravdano primeniti telesno kažnjavanje dece: kada je 
dete mlađeg uzrasta i ne poseduje kapacitete da shvati koje su potencijalne 
posledice njegovog ponašanja, a nalazi se u određenim opasnim situacija-
ma; kada ispoljava nasilno ponašanje prema drugim ljudima i životinjama, 
te fizička kazna tada služi da ono doživi istu bol koju nanosi i time razvije 
empatiju; kada dete prethodno nije reagovalo ni na jedne druge vaspitne 
metode.

Uzimajući u obzir navedne teške posledice koje se usled fizičkog ka-
žnjavanja mogu javiti kod dece (i kasnije odraslih lica), ali i stavove autora 
koji rezultate tih istih istraživanja spore, postavlja se pitanje da li preuzeti 
rizik i primenjivati ovu metodu? Jedno je sigurno, a to je da je neophodno 
da se u našoj zemlji na nivou cele teritorije sprovede sveobuhvatno istraži-
vanje koje će osim ispitivanja stavova i zastupljenosti fizičkog kažnjavanja 
dece biti u mogućnosti da da odgovore vezane za (štetne) posledice, te 
ukaže na alternativne vaspitne postupke koji takođe podležu procesu ispi-
tivanju efekata koje proizvode. 
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Fizičko kažnjavanje dece: od srpske patrijahalne kulture do
nacionalnog pravnog okvira

Naša zemlja je već prešla dug put kada je u pitanju fizičko kažnjavanje 
dece. Ukoliko se osvrnemo na periode XVIII i XIX veka, možemo uvi-
deti velike razlike u vaspitavanju dece u odnosu na sadašnje doba. Stari 
srpski običaj zabeležen krajem XVIII veka, poznat pod nazivom „subota 
đačka bubota“ danas može jedino predstavljati primer kako se nipošto ne 
treba ophoditi prema mladim bićima. Ovaj običaj podrazumevao je da se 
subotom u popodnevnim časovima učenici tuku bez da su išta skrivili, te 
autor Čajkanović (1973) analizirajući njegovu prirodu, smatra da je posto-
jalo verovanje da će šibanje leskovim prutom doprineti razvoju i osnaži-
vaju borbenosti slično spartanskom načinu vaspitanja. Građanski zakonik 
Kraljevine Srbije iz 1844. godine takođe je sačinjen u duhu patrijarhata, 
u kome se ističe uloga oca u vaspitanju i primeni telesnih kazni (žena se 
udajom direktno odricala poslovne sposobnosti) i dužnost deteta da se po-
kori roditeljskoj vlasti (Račić, 2016). Dakle, u srpskoj patrijarhalnoj kul-
turi, opšte je prihvaćeno stanoviše po kome dete ne može postati dobar 
čovek ukoliko se nad njim ne vrši fizičko kažnjavanje (Trebjašanin, 2008). 
Istraživanje koje je socijalna antropološkinja Vera Erlih sprovela u drugoj 
polovini XX veka na teritorijama jugoslovenskih zemalja, pokazalo je da 
je fizičko kažnjavanje dece u Srbiji bilo zastupljeno kod 75-90% dece, dok 
su deca bivala brutalno pretučena u 10 do 40% slučajeva (Račić, 2016), te 
su u poređenju sa Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom i 
Makedonijom, roditelji u Srbiji najviše primenjivali telesne kazne (Trebja-
šanin, ibid). Međutim, rezultati nedavno objavljenog UNICEF-ovog istra-
živanja koje je takođe bilo usmereno na bivše jugoslovenske zemlje, uka-
zuju na to da je oko 70% dece uzrasta od 2 do 14 godine u Crnoj Gori 
i Makedoniji doživelo fizičko kažnjavanje, 55% u Bosni i Hercegovini, 
dok je taj procenat u Republici Srbiji nešto veći od 40% (UNICEF, 2017). 
Ovime statistika pokazuje da je u našoj zemlji protekom vremena došlo 
do smanjenja fizičkog kažnjavanja dece i da smo se, među balkanskim 
državama, sa prvog mesta spustili na poslednje, te se sa pravom na ovom 
mestu možemo zapitati koji činioci su uticali na navedeno stanje. Nadalje, 
u radnom tekstu Nacrta Građanskog zakonika pripremljenom za javnu ra-
spravu sa alternativnim predlozima maja 2015. godine, članu 2218 dodat 
je novi stav čija varijanta I glasi: „Zabranjeno je svako zlostavljanje deteta, 
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a naročito fizičko kažnjavanje“ i varijanta II: „Nije dozvoljeno zlostavlja-
nje deteta, a naročito neprimereno fizičko kažnjavanje“ (Vlada Republike 
Srbije, Komisija za izradu Građanskog zakonika, 2015: čl. 2218, st. 2). 
Interesantno je i zapažanje „da se u fokusu interesovanja kodifikatora nije 
našlo emocionalno (psihološko) kažnjavanje deteta, koje u nekim slučaje-
vima može ostaviti mnogo teže i trajnije posledice na život i razvoj deteta 
od njegovog (blagog) fizičkog kažnjavanja“ (Mijović, 2018: 331). Pak, 
fokusirajući se samo na pomenute varijante, može se doći do zaključka da 
prva fizičko kažnjavanje dece upotpunosti izjednačava sa fizičkim zlostav-
ljanjem, dok druga ne definiše šta se podrazumeva pod neprimerenim fi-
zičkim kažnjavanjem, te se ponovo ostavlja prostor za slobodno tumačenje 
i javlja potreba za preciznijim pojašnjenjem stava.

Zaključak i implikacije za buduća istraživanja

Proučavanje porodice i njenih karakteristika, uticaja roditeljstva na decu 
i determinanti koje utiču na vaspitanje predstavljaju predmet nauke veko-
vima unazad. Možda ne uvek kroz pisanu reč ili jasne forumule za uspešno 
korišćenje metoda u roditeljstvu, ali neprekidno podstičući nas da se zapita-
mo koji roditeljski postupci su ispravni i da se kroz vreme menjamo na bolje.

Da li će pozitivno pravo naše zemlje predvideti apsolutnu zabranu fizič-
kog kažnjavanja dece, ostaje nam da vidimo. Predložene zakonske odredbe 
za posebnu zaštitu dece bile bi unete u Građanski zakonik, a ne u Krivični 
što nam govori da njihova glavna namena nije kažnjavanje roditelja, već 
dobrobit dece. Međutim, kako iste ne bi ostale samo mrtvo slovo na papiru, 
neophodno je raditi na edukaciji roditelja i unapređenju njihovih veština, 
kako i sami roditelji ispoljavaju kontradiktorno ponašanje time što većina 
njih zauzima negativan stav prema fizičkom kažnjavanju dece, ali ipak pri-
menjuje ovaj metod u vaspitanju. Zasigurno je da nam tek predstoji prona-
laženje vaspitnih metoda koje neće doprineti razvojnim povredama deteta, 
već mu pomoći da razlikuje dobro od lošeg i da se u skladu sa time i ponaša. 
Saglasnost stručnjaka istih i različitih profila u koje roditelji imaju povere-
nje, kao i sveobuhvatna istraživanja na ovu temu su ono što nam nedostaje. 
Na tom putu potrebno je uzeti u obzir porodičnu dinamiku, karakteristike 
roditelja, ličnost deteta i kulturu u kojoj se vaspitanje odvija, kako se može 
dogoditi da istovetni roditeljski postupci proizvedu drugačije posledice kod 
različite dece.
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Summary

Parenting children in contemporary society is one of the most complex and 
sensitive challenges in parenthood. Therefore, nowadays there are a number of 
methods at parents’ disposal, whose main tasks are development of child’s per-
sonality and reachement its bio-psycho-social maturity. Corporal punishment in-
volves the use of physical force in order to correct the child’s undesirable behavior 
and to build parental authority. In the Republic of Serbia, corporal punishment of 
children is an issue that extends through different scientific disciplines, research, 
literature and for which there is still no consent among experts. Chronologically 
observed, corporal punishment in our country is the default way of disciplining 
children, known in the history of family functioning since forever. Nevertheless, 
growing theoretical concepts and scientific studies that indicate the harmful con-
sequences of this disciplinary method on children and youth, today more than 
ever, open up the space for discussion of both professional and general public. The 
legislative framework, regulating the physical punishment of children in the con-
text of children’s rights, is increasingly pushing the boundaries of the state’s inter-
ference in the privacy of family systems. Accordingly, the main aim of this article 
is theoretical review and interdisciplinary analysis of the physical punishment of 
children in the Republic of Serbia, through analysis of the scientific literature, 
comparative experiences and research results on the effects of practicing this dis-
cipline on children. During the work, the authoresses set research questions and 
at the end leave room for professional debate as an incentive to further improve 
the position of family systems and positive impacts on the parenting of children.
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cipline.
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ЈОВАН БЕРИЋ1

СИРОМАШТВО ИЗМЕЂУ ИНДИВИДУАЛНЕ 
И ДРУШТВЕНЕ ОДГОВОРНОСТИ

Резиме

Сиромаштво представља динамичну појаву присутну у свим епоха-
ма током људске историје. Иако универзална дефиниција није утврђена, 
проблем сиромаштва је универзалан и погађа сва друштва. Не постоји део 
света који је имун на ову појаву. Историјска постојаност овог феномена 
довела је до тога да су и данас присутне полемике у погледу дефинисања 
и мерења сиромаштва, те одговора на питање ко је за сиромаштво одго-
воран и како решити или макар редуковати овај проблем. Фокус овог рада 
усмерен је управо на разматрања у којима покушавамо да сагледамо разли-
чите приступе у погледу узрока и последица сиромаштва, те да их стави-
мо у један шири контекст који би представљао основу за даља теоријска 
промишљања и доношење практичних мера у овој области.

Стога кроз рад критички сагледавамо појединачне теорије о узроцима 
и последицама сиромаштва, указујемо на њихове недостатке, те закљу-
чујемо да се узроци сиромаштва не могу сагледавати једнодимензионално, 
тј. да се не могу везати, ни само за појединца, ни за културу или шири дру-
штвени, економски и политички контекст. Сходно томе покушавамо да 
представимо холистички (интегративни) приступ који би сагледао интер-
акцију наведених фактора у одређеном времену и простору.

Интегративни приступ узроке сиромаштва види, не само у културним 
околностима, већ и у ширим друштвеним, економским и политичким окол-
ностима, а на крају и у индивидуалним. Подразумева рад на марко, мезо и 
микро нивоу како би дошло до смањења сиромаштва. На макро нивоу то 
је стварање економских, политичких и друштвених услова који би омогу-
ћили инклузију сиромашних (кроз политичке и економске мере, али и кроз 
промену перцепције о сиромашнима путем медија, те кроз развијање иде-
ја о важности колектива и солидарности, насупрот индивидуалистичком 
моделу); затим, на мезо нивоу рад са заједницама чији се чланови дуги низ 
година налазе у сиромаштву како би дошло до промене свести о вредности-
ма, ставовима и начинима на које могу да се укључе у друштво; и на микро 

1  Институт за политичке студије, Београд, jovan.beric@ips.ac.rs
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плану, рад са појединцима који подразумева оснаживање људи да ступе у 
различите облике организовања унутар заједнице и да похађају програме 
обука, преквалификација или доквалификација који су претходно успоста-
вљени на макро и мезо нивоу.

Кључне речи: теорије о сиромаштву, узрок сиромаштва, социјализаци-
ја, друштвена конструкција, интегративни приступ, социјална политика.

Увод

Проблем сиромаштва је присутан током целе људске историје. Ни 
једна заједница није успела да га елиминише. Различити покушаји и 
перцепције доводили су до другачијих околности и погледа на овај 
проблем. Тако су кроз историју сиромашни људи наилазили на ра-
зличите реакције. У одређеним моментима пружана им је помоћ, у 
другим су кажњавани, у трећим су заједница и власт били индифе-
рентни према њима.2 Чињеница је да ни једно друштво није успело 
да искорени ову појаву. Његова сложеност актуелним га чини и да-
нас. Стога се сиромаштво може одредити као веома сложен, постојан, 
вишедимензионалан и дуготрајан феномен. Такође, сиромаштво је и 
заједнички проблем свих данашњих друштава. 

Сложеност овог проблема допринела је појави различитих дефи-
ниција, приступа и теорија о сиромаштву. Једни су узрок сиромаштва 
видели у лењости или недостатку способности појединаца (теорије 
које нагласак стављају на одговорност појединаца), други као после-
дицу начина живота сиромашних (теорије културе сиромаштва), док 
су трећи узрок сиромаштва видели у друштву (теорије према којима 
су економски, социјални или политички фактори узрок сиромаштва). 
Сваки од приступа представља призму која ће сиромаштво сагледати 
на одређен начин, те ће се на основу тога предузимати мере. То је 
створило могућност да сиромаштво постане предмет бројних поли-
тичких манипулација. 

У складу са наведеним, у првом делу рада укратко сагледавамо 
различите теоријске приступе, а затим покушавамо да представимо 
интегративни приступ, који указује да се узроци сиромаштва не могу 

2  За више информација о односу државе и цркве према сиромаштву у средњем 
веку погледати (Geremek, 2015).
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разматрати једнодимензионално, тј. не могу се везати, ни само за по-
јединца, ни за културу или шири друштвени и економски контекст, 
већ је неопходан холистички приступ који би сагледао интеракцију 
наведених фактора у одређеном времену и простору. Материјална 
средства су само врх леденог брега, а интеракција између друштве-
них, политичких, економских, културних и индивидуалних околно-
сти заправо чини санту леда која одређује овај феномен. 

Сходно томе овај рад има за циљ да кроз критичко сагледавање 
одређених теоријских приступа укаже на њихове недостатке и изнесе 
интегративни модел у погледу сагледавања узрока и последица сиро-
маштва, а користећи се пре свега разматрањима изнетим у капитал-
ном делу Бергера и Лукама „Друштвена конструкција стварности“, 
али и промишљањима других аутора.

Шта је узрок сиромаштва?

Разумевање узрока проблема је важно како би се креирале мере 
и на адекватан начин на њега одговорило. Међутим, истовремено то 
може бити и опасно, јер једнострано разматрање узрока може сузити 
видике и сву одговорност пренети на један фактор/узрок. Различите 
теорије и дефиниције у своје средиште стављају другачије узроке (ин-
дивидуалне, породичне, структуралне, културне, итд.), а одређивање 
узрока директно ће утицани на политику у складу са којом ће држава 
и друштво реаговати на сиромаштво. Имајући у виду да је проблем 
сиромаштва комплексан, мишљења смо да се тешко може објаснити 
једним узроком. Ипак, како би боље разумели ову појаву неопходно је 
прво приказати појединачна становишта, која ће, свако на свој начин, 
представљати основу за креирање холистичког приступа.

Милосављевић (Milosavljević, 2003) издваја две групе теорија 
о сиромаштву: класичне и савремене теорије. Међу класичним те-
оријама налазе се класична либерална теорија (laisser-faire) чији су 
представници Адам Смит и Дејвид Рикардо, малтузијанство или те-
орија спонтанизма Роберта Малтуса и социјални дарвинизам чији је 
карактеристичан представник Вилфредо Парето. Савремене теорије о 
сиромаштву настају крајем XIX и почетком XX века и тој групи при-
падају марксистичка схватања са Марксом и Енгелсом као класичним 
представницима, теорија хармонизма Џона Мајнарда Кејнса, функ-
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ционалистичке теорије, симболички интеракционизам и концепт си-
ромаштва у оквиру државе благостања. Свака од наведених теорија 
има своје становиште о узорку сиромаштва и његовој функцији у дру-
штву, те у складу са тим предлаже различите приступе деловања. 

Најрадикалније становиште заузима Малтус који се залаже за 
морално васпитање, те предлаже да се људи, уколико немају усло-
ва, уздржавају од сексуалних односа, а као крајња мера спомињу се 
репресивне методе. Класични либерали сматрају да је сиромаштво 
пролазна појава која се може елиминисати путем механизма слободне 
(тржишне) привреде. Представници ове теорије против су било какве 
интервенције државе, те прихватају једино подршку сиромашнима 
кроз милосрђе или породичну солидарност. Са друге стране, већина 
савремених теорија, из различитих углова, види у сиромаштву услов 
очувања постојећег система и успостављених економских и социјал-
них односа. У складу са тим марксисти у лумпенпролетаријату виде 
услов за очување ниских плата и дисциплиновања запослених, за 
функционалисте рад сиромашних има друштвени значај јер обављају 
послове које друге групе становништва не би обављале, а од значаја 
су за друштво. Такође, овакав статус сиромашних делује стимулатив-
но на остале друштвене групе, те прихватају и неповољније услове 
рада како би избегле сиромаштво. Теоријa хармонизма и концепт си-
ромаштва у оквиру државе благостања залажу се за редистрибутив-
не мере и програме социјалних давања како би се очувала постојећа 
структура и интереси владајуће класе (Milosavljević, 2003).    

Сваки од ових приступа имао је другачију друштвену реакцију на 
сиромаштво. Либерали сматрају да су појединци сами одговорни за 
сопствену судбину (укључујући и сиромаштво) и да никако не треба 
да дође до нарушавања механизма слободне тржишне привреде. У 
идеологијама социјалистичких земаља није се признавало постојање 
сиромаштва, док према социјалном реформизму, карактеристичном 
за капиталистичке социјалдемократске земље, треба путем различи-
тих програма утицати на прерасподелу средстава у корист сирома-
шних (Milosavljević, 2003).

Пол Спикер (Spiker, 2013) идентификује шест главних група об-
јашњења узрока сиромаштва. То су: индивидуални разлози, према ко-
јима се узрок сиромаштва приписује понашању и личним особинама 
појединаца; породични разлози, који узрок сиромаштва виде у генет-
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ском дефекту који се преноси са генерације на генерацију што доводи 
до репродукције сиромаштва унутар породица; поткултурни разлози, 
према којима сиромаштво опстаје због навика, понашања и културе 
сиромашних; разлози који се базирају на ресурсима, узрок сирома-
штва виде у недостатку ресурса попут воде, али и у структуралним 
неједнакостима које људима ускраћују приступ ресурсима који су не-
опходни за задовољавање потреба; структурални разлози, узрок си-
ромаштва виде у самој структури и организацији друштва; спољашњи 
утицаји, где се узрок сиромаштва види као неуспех влада, пословног 
света и међународних организација.

Гиденс (Gidens, 2007) сумира све наведене доктрине у две велике 
групе теорија. Прву групу чине оне које сматрају појединце одговор-
ним за стање у којем се налазе, док другу групу чине теорије које 
сматрају да сиромаштво настаје под утицајем структуралних сила у 
друштву. Колин (Kolin, 2008) такође прави дихотомну поделу теориј-
ских приступа у погледу различитих тумачења узрока и последица 
сиромаштва, с тим што у први план као узроке ставља класну културу, 
са једне, и друштвену стратификацију, са друге стране. 

„У оквиру прве групе приступа подразумева се постојање 
независне класне културе која држи сиромашне изоловане од 
ширег друштва и његових институција, при чему се форми-
рају обрасци породичног живота, социјализација личности 
и друге социјално-психолошке особине које даље ометају 
друштвену интеграцију сиромашних и преносе се породич-
ним начином живота на наредну генерацију. У другој групи 
теоријских приступа у проучавању сиромаштва нагласак се 
ставља на дубље разумевање узрочности сиромаштва, па се 
природа и узроци сиромаштва тумаче као последица друштве-
них неједнакости, раслојавања и социјалних разлика“ (Kolin, 
2008, str. 194). 
На основу наведеног све теоријске приступе можемо разврстати у 

три категорије. Оне које узроке сиромаштва виде на макро (структу-
рални фактори), мезо (култура сиромаштва) и микро (индивидуални 
фактори) нивоу. Прве нагласак стављају на политичке, социјалне и 
економске факторе, друге на културу сиромашних, а треће узрок си-
ромаштва види у индивидуалним дефицитима појединаца.
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У наставку рада покушаћемо да интегришемо наведене теорије, 
тачније да покажемо, користећи се, пре свега, Бергеровим и Лукамо-
вим дијалектичким приступом, али и промишљањима других ауто-
ра, да социјализација и пренос културе кроз генерације имају велики 
утицај на репродукцију сиромаштва и стварање тзв. зачараног круга 
сиромаштва, али да су ти породични обрасци и култура који доводе 
до раслојавања и социјалних разлика друштвено конструисани, те да 
је индивидуално деловање појединца могуће, али ипак ограничено 
оквирима ових двеју структура.  

Интегративни приступ 

Према Бергеру и Лукману (Berger & Luckmann, 1991) појединац се 
рађа са предиспозицијом према друштвености. Он се не рађа као члан 
друштва, већ његов члан постаје. Тај процес, према ауторима, започиње 
интернализацијом која представља основу за разумевање наших  бли-
жњих и за поимање света као друштвене стварности која има значење. 
То значење не стварају изоловани појединци, већ се тај свет преузима3 
од људи који већ у њему живе. Тек када се процес преузимања заврши, 
а то подразумева да свет другога постане и свет појединца изложеног 
процесу, тај појединац постаје члан друштва. Бергер и Лукман износе 
једну контроверзну тезу у вези онтогенетског развоја. Наиме, они ис-
тичу да се „фетални период код људских бића протеже отприлике све 
до прве године након рођења“ (Berger & Luckmann, 1991, p. 66). Ова 
теза указује да се организам још увек развија када се нађе у односу са 
својим окружењем, што значи да човек настаје у међусобном односу 
са околином, тј. са одређеним друштвеним и културним поретком, кога 
му презентују значајни други (породица или значајне особе из његовог 
окружења). На основу наведеног аутори закључују да је човеков орган-
ски развој и велики део његовог биолошког бића подложан друштве-
ном уплитању, те истичу да је људскост социјално-културна варијабла 
(Berger & Luckmann, 1991). У том контексту сиромаштво не можемо 
разматрати из либералне перспективе као одговорност појединца, већ 
га морамо ставити у шири друштвени контекст, а одговорност поједин-
ца проматрати у зависности од околности и окружења у коме се налази.

3  Бергер и Лукман наводе да је „преузимање у неком смислу изворан процес за 
сваки људски организам“ (Berger & Luckmann, 1991, p. 150).
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Одговорност појединца неминовно постоји, али се о њој може го-
ворити искључиво уколико се успоставе друштвени услови који ће 
покушати, макар делимично, да члановима друштва обезбеде једнаке 
почетне услове. Бергер и Лукман  (Berger & Luckmann, 1991, p. 201) 
износе „човекова анималност се трансформише током социјализаци-
је, али се не укида (…) Могуће је говорити о дијалектици између при-
роде и друштва“. Та дијалектика се огледа у међусобном ограничава-
њу. Друштво, које појединац затиче рођењем, ограничава оно што је 
могуће биолошком организму, док са друге стране биолошки фактори 
ограничавају опсег социјалних могућности. Тако се очекивано траја-
ње живота разликује у различитим земљама, па чак и у различитим 
социјалним слојевима исте земље у односу на начин живота, исхране, 
рада итд. (Berger & Luckmann, 1991). Аутори закључују:

„Човек је биолошки предодређен да свет изграђује и наста-
њује са другима. Тај свет постаје за њега доминантна и де-
финитивна стварност. Његове границе поставља природа, али 
када је једном конструисан, тај свет повратно делује на при-
роду. У дијалектици између природе и друштвено конструи-
саног света људски организам себе трансформише. У истој 
тој дијалектици човек производи стварност и тиме производи 
себе“ (Berger & Luckmann, 1991, p. 204).  
На исти начин, у односу текућег развоја организма и друштве-

ног процеса у коме посредују значајне особе из окружења изграђује 
се и људско сопство/јаство (human self). Сопство се не може разуме-
ти одвојено од друштвеног контекста у коме је обликовано. Другим 
речима, одређене генетске претпоставке сопства стичу се рођењем, 
али оно добија свој коначан облик, као препознатљив идентитет, тек 
кроз друштвени процес обликовања организма у складу са културом 
којој јединка припада. Важност овог процеса се огледа и у чињеници 
да аутори изолованог човека поистовећују са бићем на животињском 
нивоу (Berger & Luckmann, 1991, pp. 67-69). Може се закључити да би 
одређени појединци или групе, у другачијим културним околностима, 
могли да усвоје навике, понашања и ставове који би представљали 
почетну тачку за превазилажење сиромаштва. Стога се теза о искљу-
чиво индивидуалним узроцима сиромаштва може одбацити. 

Индивидуалне факторе треба разматрати у интеракцији са струк-
туралним и културним. У том смислу треба стварати друштво које ће 
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подстицати и максимизирати биолошке (природне) потенцијале људи. 
Друштвено и културно окружење треба да подстиче, а не да спутава 
појединце. Људи треба да пружају подршку једни другима, а не да на 
човека гледају као на непријатеља који прети њиховом опстанку. 

Под културом се овде не подразумева уметност, сликарство или 
књижевност већ „начин живота чланова неког друштва, или група у 
оквиру неког друштва. Она укључује начин облачења људи, њихове 
обичаје при склапању брака, породични живот, начин на који раде и 
стварају, религиозне обреде, слободно време итд.“ (Gidens, 2007, str. 
24). Заправо под културом се може сматрати све оно што је научено 
кроз интеракцију са људима из окружења, али и са друштвом у цели-
ни. Усвојени обрасци понашања, вредности и норме одредиће живот 
сваког појединца у великој мери. Процес путем кога се они усвајају 
назива се социјализација. 

Појам социјализације настаје током XX века и замењује један дру-
ги филозофски појам - васпитање. Експлозивна индустријализација 
и урбанизација америчког друштва довела је до промене у схватању 
човека, његових могућности и потреба, те се појам социјализације 
јавља као одговор на новонастале околности. Модерно друштво које 
карактеришу сталне промене захтева припрему појединаца за живот 
у њему (Milić, 2001, str. 233).

Појам васпитања базира се, пре свега, на обликовању појединачне 
индивидуе (Milić, 2001, str. 234). У складу са тим  Кант (Kant, 1991, 
str. 11) истиче да „човек само васпитањем може постати човек. Он 
није ништа друго до оно што од њега начини васпитање“. Кант (Kant, 
1991) даље констатује да „дисциплина или стега мења животињство у 
човештво“ (str. 8), те да  једино „дисциплина спречава да човек својим 
животињским нагонима одступи од свога опредељења, од човештва“ 
(str. 9). Према Анђелки Милић (Milić, 2001, str. 234) идеја васпитања 
је негована у европској традицији просветитељства и „почива на схва-
тању човека и његове људске природе у којој нема местo за одређу-
јућу генеричку карактеристику рода – друштво и друштвеност“. На-
супрот овом схватању, појам и механизми социјализације указују на 
ново време у којем се човек сматра друштвеним бићем (Milić, 2001, 
str. 234). Рот  (Rot, 2006, str. 72) износи да се људска јединка рађа без 
икаквог морала и културе, без способности комуникације, једностав-
но „без икаквих знања и навика руковања стварима и опхођења са 
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људима (…) али, истовремено, она се рађа са могућностима да се ра-
звије неупоредиво више него свака друга врста живих бића“. Људска 
јединка то чини постепено кроз живот у људској средини под утица-
јем социјалних фактора, где стиче знања, особине, вештине, начине 
понашања и навике (Rot, 2006, str. 72). Према Гиденсу (Gidens, 2007, 
str. 30) социјализација је најзначајнији канал путем кога се култура 
преноси, кроз генерације и време. Она траје читавог живота, те се 
друштвено понашање стално обликује кроз друштвене интеракције.

Бергер и Лукман (Berger & Luckmann, 1991, p. 150) социјализацију 
дефинишу као „свеобухватно и доследно увођење појединца у објек-
тивни свет друштва или неког његовог сектора“. Они даље разлажу 
социјализацију на примарну и секундарну, где под примарном под-
разумевају процес који појединац пролази у детињству и путем кога 
постаје члан друштва, a под секундарном „сваки наредни процес који 
већ социјализованог појединца уводи у нови сектор објективног света 
његовог друштва“ (Berger & Luckmann, 1991, p. 150). Аутори такође 
истичу да је примарна социјализација много значајнија за појединца 
од секундарне, јер она не представља само процес когнитивног уче-
ња, већ се дете током примарне социјализације емоционално везује за 
значајне друге. Тако дете преузима значајне улоге и ставове тих особа 
(интернализује их), те они постају његови властити ставови и улоге. 
Заједно са ставовима и улогама дете преузима и њихов свет. У том 
процесу изградње идентитета дете усваја и свет који на тај иденти-
тет упућује. Затим дете у наредној фази, још увек у оквиру примарне 
социјализације, покушава да раздвоји улоге и ставове специфичних 
других од општих (генералних) улога и ставова. Овај процес аутори 
називају генерализованим (уопштеним) другим, а његово формирање 
унутар свести појединца значи да се он више не идентификује само са 
конкретним особама, већ и са друштвом. Након овог процеса његова 
самоидентификација постиже континуитет и стабилност, те поједи-
нац гради кохерентни и трајни идентитет, а истовремено интернали-
зује друштво као такво и објективну стварност успостављену у њему. 
Као најважнији инструмент претходно изнетог процеса социјализа-
ције аутори наводе језик (Berger & Luckmann, 1991, pp. 151-153). 

Секундарна социјализација, која се надовезује на примарну, под-
разумева усвајање речника специфичног за одређене улоге у оквиру 
поделе рада, те јединке током овог процеса интернализују семантич-
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ка поља карактеристична за одређене под-светове. Под-светови ин-
тернализовани у секундарној социјализацији представљају делимич-
ну стварност, насупрот основном свету који је јединка усвојила током 
примарне социјализације. Иако је за примарну социјализацију карак-
теристична емоционална везаност за значајне друге, емоционална ре-
акција није карактеристична за секундарну социјализацију. Kao par 
excellence пример секундарне социјализације у оквиру модерног дру-
штва аутори наводе образовање. У процесу секундарне социјализаци-
је постоји висок степен анонимности, тј. нема значајних других, те је 
појединце (мање значајне друге) лако заменити (Berger & Luckmann, 
1991, pp. 158-166). На основу наведеног можемо закључити да при-
марна социјализација и стварност интернализована током ње имају 
огроман утицај на будући живот јединки. Како онда стварност поје-
динца и друштва модификовати? Како помоћи сиромашнима да про-
мене свој поглед на свет, али и другим људима у друштву да промене 
угао гледања према сиромашнима?

Кроз свакодневне разговоре субјективна стварност се одржава, 
али и непрестано модификује. У тој интеракцији поједини сектори 
субјективне стварности добијају на значају, а други слабе. Ипак у 
овом случају не долази до тоталне трансформације. Тоталне транс-
формације4 Бергер и Лукман називају алтернацијама и онe захтевају 
процесе ресоцијализације. Ови процеси слични су процесу примар-
не социјализације, захтевају јаку емоционалну везаност, али се од 
ње разликују зато што не започињу, како Бергер и Лукман износе ex 
nihilo, већ захтевају разградњу структуре субјективне стварности ус-
постављене током примарне социјализације. Како би дошло до овог 
процеса најважнији  и неопходан предуслов јесте изградити одгова-
рајућу структуру веродостојности (plausibility structure). Ова струк-
тура представљала би „друштвену базу која би послужила као лабо-
раторија трансформације“ (Berger & Luckmann, 1991, p. 177), а која 
би била посредована појединцу преко значајних других, који би, кроз 
снажну емоционалну идентификацију, представљали водиче у нову 
стварност. Аутори истичу да било каква трансформација друштвене 

4  Треба нагласити да према Бергеру  и Лукману тоталне (апсолутне) трансформације 
не постоје имајући у виду да ће трансформисани појединци наставити да живе у 
истом физичком универзуму и да ће имати исто тело. Ипак, називају их тоталним, 
јер су много већег домета уколико се упореде са мањим модификацијама које се 
дешавају током свакодневних разговора (Berger & Luckmann, 1991).
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стварности није могућа без јаке емоционалне идентификације, слич-
не оној у детињству. Зато алтернација укључује и реорганизацију 
конверзацијског апарата, те се у конверзацији са новим значајним 
другим трансформише субјективна стварност. На крају, важно је и ле-
гитимирати нову стварност. Стару стварност и значајне друге треба 
реинтерпретирати унутар новог система, а живот пре алтернације се 
ставља у негативну конотацију (Berger & Luckmann, 1991). 

Бергер и Лукман интегришу две, до тада, сукобљене традиције 
(Диркемову и Веберову). Прва заговара концепцију према којој је дру-
штво објективна чињеница на коју појединци немају великог утицаја. 
Оно се развија према законитостима које су више или мање одређене. 
Са друге стране, заговорници другог приступа дају предност чове-
ковом субјективном делању и сматрају да друштвени свет настаје у 
процесу комуникације и интерпретације (Berger & Luckmann, 1991; 
Hromadžić i Popović, 2019). Према Бергеру и Лукману два наведе-
на становишта нису контрадикторна. Они говоре да друштво има 
„двојаки карактер одређен објективним чињеницама и субјективним 
значењем“ (Berger & Luckmann, 1991, p. 30).  Аутори на више места 
наглашавају да друштво треба разумети у условима текућег дијалек-
тичког процеса који се састоји од три елемента: екстернализације, 
објективизације и интернализације. Наведена три елемента дијалек-
тичког процеса описују следећим реченицама: „Друштво је људски 
производ. Друштво је објективна стварност. Човек је друштвени про-
извод“ (Berger & Luckmann, 1991, p. 79). Наиме, у току тог дијалек-
тичког процеса друштво производи човека, али истовремено и човек 
ствара друштво. Како истиче Душан Стојнов у предговору књиге Ви-
вијен Бер „Увод у социјални конструкционизам“ човек делује на свет 
око себе, стварајући вештачки производ, артефакт ума (Ber, 2001, 
str. 9). Путем интеракције (комуникације), тај вештачки производ се 
објективизује, тј. постаје део друштва независтан од субјекта који 
га је произвео. Будуће генерације рођене су у свету где тај производ 
већ егзистира као део друштва, те га оне интернализују, путем про-
цеса социјализације, као део своје свести (Ber, 2001). Овако описан 
дијалектички процес деловања између појединца и друштва отвара 
могућност за стварање једног бољег и хуманијег друштва, али и деху-
манизованог друштва прожетог великим неједнакостима. Све зависи 
у ком ће се правцу друштво током времена развијати. 
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Чињеница је да појединац путем социјализације усваја одређене 
обрасце који могу представљати терет да би изашао из сиромаштва, 
те да је потребна његова активност како би се променила ситуаци-
ја. Ипак, без шире друштвене акције немогуће је стварати хуманије 
друштво без екстремних разлика, где би се људима пружиле једна-
ке шансе. Појединачни случајеви изласка из сиромаштва су свакако 
могући, али је исто тако могуће да се одређени број људи врати или 
по први пут дође у такво стање. Стога је важно направити разлику 
између секундарне социјализације и ресоцијализације. Док се прва 
наслања на примарну социјализацију, те може доћи до мање проме-
не субјективне стварности, друга се конфронтира са стварношћу која 
је током примарне социјализације интернализована. Као добар при-
мер делимичне промене током секундарне социјализације, Бергер и 
Лукман наводе социјалну мобилност или професионално усаврша-
вање појединца. Наиме, када се појединац путем образовања (када 
постане доктор, војник, итд.) или путем одређеног бизниса пење на 
друштвеној лествици, он ће интернализовани и одређене нове ствар-
ности. Но, њих не можемо назвати ресоцијализацијом, јер се не кон-
фронтирају са примарном социјализацијом. Напротив, оне се граде 
на основи која је постављена током примарне социјализације, те не 
долази до значајног дисконтинуитета у биографији појединца. Овде 
се може јавити проблем доследности, кога нема у ресоцијализацији 
која радикално прекида субјективну биографију појединца и реин-
терпретира прошлост (Berger & Luckmann, 1991). Бергер и Лукман 
(Berger & Luckmann, 1991, p. 182) наведену разлику објашњавају на 
следећи начин: „У ресоцијализацији се прошлост реинтерпретира 
како би се конфронтирала садашњој стварности (…) У секундарној 
социјализацији садашњост се интерпретира тако да стоји у конти-
нуираном односу са прошлошћу (…) Основа реалности за ресоција-
лизацију је садашњост, а за секундарну социјализацију прошлост“. 
Идеју о напретку кроз секундарну социјализацију пласира данашњи, 
непредвидиви, систем неолибералног капитализма, заснован на ин-
дивидуализму, који, иако се чини да подржава, заправо разара друге 
културне вредности и тежи да се успостави као једини прихватљиви 
начин размишљања и деловања. Кроз снове о могућностима овај си-
стем се успоставио и деценијама се одржава. Ипак, очигледно је да 
сиромаштво опстаје и да су социјалне неједнакости све присутније.
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Чињеница је да се не може све свести на друштвене услове и кул-
туру, да појединци у данашњем свету имају могућност избора и сло-
боду да управљају својим животима. Ипак, замислите следећу ситуа-
цију. Идете шумском стазом и у једном тренутку пут се рачва на две 
нове стазе. Једна од стаза је обрасла шибљем, а друга рашчишћена. 
За коју стазу бисте се одлучили? Након одабира наставите даље, да 
би после одређеног времена опет наишли на исту ситуацију,  и тако 
изнова и изнова. Коју стазу бисте одабрали? 

Управо овај приказ говори о систему и друштву који појединцу 
трасирају пут, док излазак са те утабане стазе захтева велике напоре 
и жртву коју појединац (дете) треба да поднесе како би, опет неи-
звесно, напустио „зачарани круг“ и кренуо својим путем. Недовољ-
но плаћени послови, неадекватни услови живота, стигматизација 
и ниска очекивања од сиромашних јесу само неке од препрека које 
друштво и систем постављају. Колико деце која живе у сиромаштву 
има могућности и жеље за похађање одговарајућих индивидуалних 
часова, посету позоришту и другим културним манифестацијама које 
ће неминовно имати утицај на образовање и трасирање будућег пута 
појединца? Зато је потребно истовремено радити на модификацији 
стварности појединаца, маргинализованих група, али и целог дру-
штва. Као највиши циљ треба поставити стварање хуманијег друштва 
које би водило до смањења разлика, а самим тим и сиромаштва. 

Закључна разматрања

У претходним редовима разматрали смо приступе у погледу узрока 
сиромаштва. Циљ нам је био да укажемо да се они засебно не могу посма-
трати већ да сваки од њих има своју улогу, те да мере које би се заснивале 
на одређеном приступу не би довеле до позитивних дугорочних последи-
ца у погледу смањења сиромаштва. Имајући у виду да на човеков развој 
у великој мери утиче социјализација, индивидуални узроци сиромаштва 
не могу се једнострано разматрати. Са друге стране, култура одређене 
заједнице, па и култура сиромашних (уколико постоји), део је једне шире 
друштвене залихе знања у оквиру које постоје и друге културе, између 
осталих и култура богатих, које перманентно делују једна на другу, те 
решење проблема не може бити усмерено само на сиромашне (њихову 
културу) и мере које би биле усмерене искључиво ка њима. Тиме би се 
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деловало на последицу, али узрок би и даље опстајао, те би се овакав 
систем одржао, а сиромаштво репродуковало. Другим речима, обрасци 
понашања и навике сиромашних изграђене су у интеракцији са ширим 
друштвом, те их је немогуће изменити једносмерном акцијом усмереном 
ка сиромашнима. На крају, сама промена структуре друштва не мора зна-
чити да ће појединци и групе пронаћи начине да то искористе.

Зато је неопходан холистички приступ који би укључио цело дру-
штво. Сиромашнима треба пружити помоћ како би се могли равноправ-
но такмичити са осталим члановима друштва. То не подразумева само 
материјалне накнаде, бесплатно школство и друге врсте помоћи изоло-
ване од остатка друштва. Потребно је упоредо радити са сиромашним 
појединцима и групама, али и стварати шире друштвене услове где би се 
сиромашнима помогло да скину ланац стигматизације који им је друштво 
окачило око врата. Не треба тежити само ка „поправљању“ сиромашних 
појединаца, него целог система и свих друштвених група. Неопходан је 
холистички и системски, а не појединачни и изоловани приступ пробле-
мима. 

Интегративни приступ који узроке сиромаштва види, не само у кул-
турним околностима, већ и у ширим друштвеним, економским и поли-
тичким околностима, а на крају и у индивидуалним, подразумевао би си-
мултани рад на три нивоа како би дошло до смањења сиромаштва: макро, 
мезо и микро нивоу. На марко нивоу стварање економских, политичких и 
друштвених услова који би омогућили инклузију сиромашних (кроз по-
литичке и економске мере, али и кроз промену перцепције о сиромашни-
ма путем медија, те кроз развијање идеја о важности колектива и соли-
дарности, насупрот индивидуалистичком моделу); затим, на мезо нивоу 
рад са заједницама чији се чланови дуги низ година налазе у сиромаштву 
како би дошло до промене свести о вредностима, ставовима и начинима 
на које могу да се укључе у друштво; и на микро плану, рад са поједин-
цима који подразумева оснаживање људи да ступе у различите облике 
организовања унутар заједнице и да похађају програме обука, преквали-
фикација или доквалификација који су претходно успостављени на макро 
и мезо нивоу.

Иако су похлепа и грамзивост достигли такве размере да људи 
полако губе људске особине, важно је кроз социјално-политичке мере 
и кроз медије промовисати солидарност и радити на стварању хума-
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нијег и праведнијег друштва. Треба градити друштво засновано на со-
лидарности, социјалној правди и другим хуманистичким вредности-
ма, далеко од крутог индивидуализма који све више обузима сваког 
човека на планети, те људи постају опседнути једино собом и својим 
светом, не осврћући се на свет око себе. Овај рад треба да представља 
управо један артефакт ума, који ће се кроз читаоце објективизирати и 
наставити да живи у друштву настојећи да га модификује у складу са 
вредностима хуманизма и социјалне правде.
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JOVAN BERIĆ5

POVERTY BETWEEN INDIVIDUAL 
AND SOCIAL RESPONSIBILITY

Summary

Poverty is a dynamic phenomenon present in all epochs throughout human 
history. Although a universal definition has not been established, the problem of 
poverty is universal and affects all societies. There is no part of the world that is 
immune to this phenomenon. The historical persistence of this phenomenon has 
led to the fact that even today there are controversies regarding the definition and 
measurement of poverty, and the answer to the question of who is responsible for 
poverty and how to solve or at least reduce this problem. The focus of this paper is 
on the considerations in which we try to look at different approaches to the causes 
and consequences of poverty, and to put them in a broader context that would be 
the basis for further theoretical reflection and adoption of practical measures in 
this area.

Therefore, through the paper we critically examine individual theories about 
the causes and consequences of poverty, point out their shortcomings, and con-
clude that the causes of poverty cannot be viewed in one dimension, i.e., that they 
cannot be linked to the individual, culture or the wider society, economic and po-
litical context. Therefore, we try to present a holistic (integrative) approach that 
would look at the interaction of these factors in a specified time and space.

An integrative approach sees the causes of poverty, not only in cultural cir-
cumstances, but also in wider social, economic and political circumstances, and 
finally in individual ones. Therefore, it is necessary to work on three levels of 
poverty reduction at the same time. At the macro level, it implies the creation 
of economic, political and social conditions that would enable the inclusion of 
poor people (through political and economic measures, but also through changing 
perceptions of the poor through the media, and developing ideas about the impor-
tance of collective and solidarity, as opposed to individualistic model); then, at the 
meso level, work with communities whose members have been in poverty or at risk 
of poverty for many years in order to change the awareness of values, attitudes 
and ways in which they can integrate into society; and at the micro level, working 
with individuals to empower people to enter various forms of organization within 
the community and to attend training, retraining or additional training programs 
previously established at the macro and meso levels.

Keywords: theories of poverty, the cause of poverty, socialization, social 
construction, integrative approach, social policy.
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LJILJANA ĆUMURA1

ČOVEK U DRUŠTVU I DRUŠTVO U ČOVEKU

Rezime

Šta nas čini ovakvim kakvi jesmo: mi sami ili nas, pak, društvo oblikuje? Da 
li smo, kao što je Džon Lok smatrao, pri rođenju „tabula rasa“ ili smo „noble 
savage“ (plemeniti divljaci), kako nas je okarakterisao Žan Žak Ruso? Mnogo 
je debata na ovu temu. U radu su prikazane različite teorije i pristupi koje su za-
stupali Mid, Kuli, Frojd, Pijaže, Kolberg, Giligan, Erikson i mnogi drugi, koji su 
sagledavali razvoj, ulogu i uticaj pojedinca u društvu, interakciju među ljudima 
i način na koji društvo socijalizuje i utiče na pojedinca. Autorka kao ilustraciju 
navodi primere iz eseja Džordža Orvela „Ubijanje slona / Lov na slona“ (1946) 
i filma Pitera Vira „Trumanov šou“ (1989).

Ključne reči: socijalizacija, generalizacija drugih, slika o sebi, pojedinac, 
društvo.

Uvod

Stvar nije u tome da postanemo nešto drugo, 
nego da otkrijemo – šta smo.

Borislav Pekić

O tome kako se razvija ličnost postoje različita teorijska gledišta. 
Uglavnom, svi se slažu da je socijalizacija ključan faktor. Profesor Nada 
Korać ističe da „načini na koje agensi socijalizacije (porodica, škola, vrš-
njaci, razne društvene institucije) deluju u interakciji sa biološkim (na-
slednim) faktorima razvoja ličnosti predstavljaju glavni izvor neslaganja 
među teoretičarima. S jedne strane, teoretičari socijalnog učenja (američka 
psihološka tradicija) smatraju da su interpersonalne reakcije koje su ka-

1  MSA – Malteška sociološka asocijacija; Univerzitet u Beogradu - Fakultet političkih 
nauka, ljcumura@yahoo.com
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rakteristične za pojedinca, npr. agresivnost ili altruizam, načini ponašanja 
stečeni (naučeni) u socijalnoj sredini, i ne pridaju značaj naslednim (bio-
loškim i psihološkim) faktorima. Psihoanalitičari, mada na nekoliko razli-
čitih načina, u razvoju ličnosti naglašavaju ulogu unutrašnjih psiholoških 
procesa i konflikata, koji bitno određuju načine na koje će agensi socija-
lizacije (pre svega roditelji) delovati na oblikovanje ličnosti“ (Korać, 25).

Društvo definiše socijalizaciju kao doživotni proces, kroz koji ljudi 
prenose kulturu sa jedne generacije na drugu, razvijaju svest o društvenim 
normama, znanju, jeziku, društvenim veštinama i vrednostima i postižu 
poseban i potpuni osećaj sebe. S druge strane, sa stanovišta pojedinca, 
socijalizacija je proces kojim individua uči društveno ponašanje i razvija 
svoje sopstvo.

Postoji nekoliko oblika socijalizacije: primarna, sekundarna, odrasla, 
anticipatorna, organizaciona, resocijalizacija. Svi navedeni oblici poveza-
ni su različitim, već pomenutim, agensima: porodica (utiče na formiranje 
uzora, rodne uloge, vaspitanje, pružanje podrške, dodeljivanje društvenog 
položaja…, ali isto tako kriza tzv. roditeljske neprilagođenosti može ne-
gativno uticati na proces socijalizacije), obrazovne institucije (pored obra-
zovne funkcije, često imaju i skrivenu ulogu društvene kontrole), prijatelji 
ili vršnjačke grupe (doprinose osećaju pripadnosti i sopstvene vrednosti, 
a takođe doprinose procesu odrastanja i ključni su izvor informacija o pri-
hvatljivom ponašanju među mladima), potom religija, zanimanje - odno-
sno - radno mesto, masovni i društveni mediji itd.

U procesu socijalizacije, važno je da pojedinac nauči koja su očeki-
vanja društva, kako bi se na njegovo ponašanje moglo osloniti. Individua 
treba da usvoji grupne norme i recipročne odgovore društva, a društvo ima 
zadatak da socijalizuje svakog člana kako bi njegovo ponašanje bilo smi-
sleno. Dakle, socijalizacija je proces učenja koji se nastavlja tokom života 
kako se svaka nova situacija javlja. 

I razvoj ličnosti i prenošenje kulture, su podjednako važni aspekti. Ra-
zvoj ličnosti omogućava autonomiju pojedinca u okruženju, a prenošenje 
kulture omogućava određenu stabilnost u društvu.  

Zbog važnosti koju socijalizacija ima na kreiranje slike o sebi (se-
lf-concept; self-image), mnogi naučnici su želeli da istraže njenu ulogu i 
svrhu, posmatrajući je iz različitih uglova.

Džordž Herbert Mid (Mead, 1934) i Čarls Horton Kuli (Cooley, 1902) 
su razmatrali kako se razvijaju samopoimanje i slika o sebi. Mid je razvio 
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koncept poznat kao „generalizacija drugih“ (eng. generalized other), dok 
je Kuli zastupao stav da mi „vidimo“ sebe kada smo u interakciji sa dru-
gim ljudima, kao da se gledamo u ogledalo kada smo sa njima. Taj koncept 
Kuli je nazvao „posmatranje sebe u ogledalu“ (eng. looking-glass self). 

Prema shvatanju Sigmund Frojda (Freud, 1933; Frojd, 2013), za for-
miranje ličnosti odlučujuće je rano detinjstvo. Kakva će se ličnost razviti i 
kakva će biti u toku čitavog života rešava se do pete godine života. Frojd 
se fokusirao na potrebu da se razvije odgovarajuća ravnoteža između ida, 
ega i superega. 

Žan Pijaže (Piaget, 1954; 1968) je smatrao da se kognitivni razvoj kod 
dece i adolescenata odvija kroz četiri faze socijalne interakcije i da su za 
adekvatan razvoj neophodni pravilno sazrevanje mozga i socijalizacija. 

Lorens Kolberg (Kohlberg, 1969) je pisao o fazama moralnog razvo-
ja i isticao važnost formalnih pravila; postavio je hipotezu da moral nije 
statička i unapred data kategorija, već da se razvija tokom celog života 
čoveka, dok je Kerol Giligan (Gilligan, 1982) tvrdila da se dečaci i devoj-
čice bave različitim vrstama moralnog rasuđivanja, pri čemu se dečaci više 
oslanjaju na formalna pravila, a devojčice na društvene odnose. 

Erik Erikson (Erikson, 2008) je diskutovao o razvoju identiteta od 
detinjstva do starosti, i postavio teoriju koja obuhvata osam faza razvoja 
identiteta. Posebno je istakao fazu adolescencije u kojoj mnogi pojedinci 
doživljavaju krizu identiteta.

Predstava o sebi i generalizacija drugih

We determine what the world has been 
by the anxious search for the means of making it better.

Dž. H. Mid

Džordž Herbert Mid (George Herbert Mead), filozof pragmatičar i 
socijalni psiholog, utemeljivač je simboličkog interakcionizma. Po Midu 
(Mead, 1934) ljudi  - koristeći simbole - stvaraju značenja o situacijama 
u kojima se nalaze i sposobni su da razumeju postupke drugih tumače-
ći značenje sopstvenih akcija. Ova jedinstvena sposobnost manipulacije i 
upotrebe simbola omogućava pojedincu da predvidi reakciju drugih, zami-
šljajući kako drugi vide i reaguju na njih ili na određeni događaj.



506 Ljiljana Ćumura

Mid je razvio koncept poznat kao „generalizacija drugih“ (eng. ge-
neralized other). Smatrao je da „pojedinačan um može postojati samo u 
odnosu na druge umove sa zajedničkim značenjem“ (Mid, 1982: 5), a da je 
„pojedinac proizvod tekućih, već postojećih društava“. Pojedinačno pona-
šanje Mid posmatra kroz njegovo povezivanje s ponašanjem drugih ljudi.

Sam koncept „generalizacija drugih“ označava opštu predstavu koju 
osoba ima o zajedničkim očekivanjima drugih o postupcima i mislima u 
određenom društvu, i na taj način objašnjava njihov odnos prema drugom 
kao reprezentativnom članu zajedničkog društvenog sistema. Uzajamno 
delovanje podrazumeva obostrano aktivan odnos koji rezultira promena-
ma u ponašanju učesnika. Proces interakcije može se odrediti i kao kon-
tinuirani proces interpretacije, u kojem svako preuzima ulogu drugoga. 
Prihvatajući ulogu drugog, čovek posmatra sebe i sopstvene postupke sa 
stanovišta drugih osoba. Čovek uči preuzimanjem uloge drugih, što do-
prinosi razvoju sopstvene ličnosti i boljem razumevanju svih učesnika u 
procesu interakcije. U poziciji drugog, pojedinac postaje svestan onoga što 
se od njega očekuje i u kom pravcu treba da usmeri svoje ponašanje.

Ako posmatramo decu, uviđamo kako se u svojoj igri pretvaraju da su 
drugi i na taj način uče šta ti drugi očekuju od njih. Mlađa deca preuzimaju 
ulogu starijih, najčešće roditelja i braće/sestara. Takođe, dete ima ulogu i 
ono menja ponašanje prema utiscima drugih u različitim situacijama. Ovo 
se dešava kroz tri faze koje je Mid identifikovao u procesu razvoja slike 
o sebi: pripremna faza ili imitacija – oponašanje ponašanja bez razume-
vanja, faza igre – igranje uloge i završna faza – preuzimanja više uloga 
istovremeno u određenoj situaciji. Kroz igru ne razvijamo samo osećaj 
sebe, već i razumevanje društvenih uloga koje nas okružuju. Tokom završ-
ne faze, pojavljuje se koncept „generalizacije drugih“, u kojoj su deca spo-
sobna ne samo da preuzimaju uloge drugih, već i da sagledavaju stavove 
i perspektive drugih i da se postave u kolektivnu ulogu iz koje posmatraju 
svoja ponašanja. 

Sjajan primer Midovog koncepta „generalizacije drugih“ prisutan je 
u eseju „Ubijanje slona / Lov na slona“ Džordža Orvela (1946). Dok je 
služio kao policijsku službenik, u Molmeinu u donjoj Burmi, mladi Orvel 
se svakodnevno susretao sa antievropskim raspoloženjem koje je, kako 
kaže, vladalo „na neki besciljan i sitno pakostan način“. Nije voleo posao 
koji je obavljao, iz razloga što je mogao „izbliza videti svu prljavu rabotu 
imperijalizma“. To iskustvo, tokom boravka u Burmi, potvrdilo je njegovo 
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viđenje, koje je već formirao, da je imperijalizam zao. U isto vreme, pod-
staklo je „bes protiv zlih zverki koje su pokušavale da mu onemoguće po-
sao“. Jednog dana, kako opisuje u pomenutom eseju, Orvela su pozvali iz 
redarske ispostave sa drugog dela grada da dođe i razreši situaciju nastalu 
zbog „podivljalog“ slona. Orvel je uzjahao svog ponija i krenuo, iako nije 
bio siguran šta tačno treba da uradi. U međuvremenu, slon je uništio jednu 
kolibu, ubio kravu, provalio u neke prodavnice i uništio tezge sa voćem, a 
onda naleteo na gradska kola za prevoz smeća, prevrnuo ih i izgazio. Kada 
je Orvel shvatio da je slon usput pregazio i usmrtio jednog od radnika, 
zatražio je da mu daju efikasniju pušku protiv tako velike životinje i kre-
nuo u potragu. Ubrzo je opazio slona kako „hladnokrvno jede malo trave“ 
i izgleda „bezopasno kao krava“. Za Orvelom je krenula „gomila ljudi“ 
koji su ga užurbano sledili. Videvši da je Orvel uzeo pušku, uzbuđeno su 
iščekivali dalji tok događaja. „Nisu pokazivali baš neko veliko zanimanje 
za slona dok im je pustošio kuće, ali ubijanje slona, to je već nešto drugo. 
Za njih je to bilo i pomalo zabavno, kao što bi bilo i engleskoj rulji“, pisao 
je Orvel ističući da se osećao veoma nelagodno. Osvrnuo se i ugledao 
preko dve hiljade ljudi koji su priželjkivali da vide ubijanje slona. Orvel 
naglašava da su ga posmatrali „na isti način kako bi posmatrali čarobnjaka 
koji se sprema da pred njima izvede neki svoj trik. Nisu me voleli, ali s 
čarobnom puškom u mojim rukama vredelo me je tog trenutka posmatrati“ 
(Orvel, 1946). 

I tad odjednom shvatih da ću ipak morati ustrijeliti slona. Ti ljudi 
su to od mene očekivali i ja ih nisam smio razočarati; mogao sam u 
sebi osjetiti njihovih dvije tisuće želja kako me tjeraju, nezadrživo, da 
ubijem slona. I baš u tom trenutku, dok sam tamo stajao s puškom u 
rukama, prvi put shvatih prijetvornost i jalovost bijelog čovjeka na 
Istoku. Tu sam stajao ja, bijelac s puškom, pred gomilom nenaoruža-
nih domorodaca – zacijelo glavni glumac te predstave, ali u stvarno-
sti bijah samo smiješna figura koju su amo-tamo gurkala ta žuta lica 
iza mene. I tad mi bi jasno da bijelac kad postane tiraninom, izgubi 
svoju vlastitu slobodu akcije. Postaje nekakva bezvrijedna pozirajuća 
lutka, konvencionalan lik sahiba, bijeloga gospodara. Jer, uvjetna je 
klauzula njegove vladavine da svoj život mora provesti u pokušaju da 
impresionira domoroce, pa tako u svakoj krizi mora činiti baš ono što 
ti ’domoroci’ od njega očekuju. Krije se pod maskom i lice mu uz nju 
vremenom sve više prirasta. Stoga sam morao ustrijeliti tog slona. 
Ja sam se sam u to uvalio čim sam poslao po pušku. Doći ovamo s 
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puškom u ruci, s dvije tisuće ljudi koji su me slijedili u stopu i tad se 
povući kukavički – ne, to se ne može dogoditi. Gomila ljudi iza mene bi 
me ismijala, a moj cijeli život, život svakog bijelog čovjeka na Istoku 
duga je borba mukotrpnih nastojanja da ne dopustite da vas ismiju 
(Orvel, 1946).

Orvelova nemoć se oseća kroz neprestana ponavljanja da on „ni naj-
manje nije želeo da upuca slona“, da „nije imao nameru“, da „nije hteo da 
ga ustreli“, da su ljudi videli pušku i „vikali da će pucati u slona“. Iako pri-
znaje da je nepravedno (jer slon više ne predstavlja pretnju) i nepotrebno 
(jer vlasniku slon vredi više ako je živ), protiv sopstvene volje i instikta, 
Orvel ipak puca u slona. 

Događaj bi se sam po sebi mogao činiti nevažan, međutim baš kroz 
ovu situaciju, Orvel spoznaje „istinsku prirodu imperijalizma, motive koji 
tjeraju despotske vlasti da deluju na određen način“. I upravo kroz ovu 
priču vidimo kako se ponašaju pojedinci kada su svesni da imaju publiku. 
Veliki deo našeg ponašanja je oblikovan, ne onim što želimo da radimo, pa 
čak ni onim što mislimo da je ispravna stvar, već onim što će drugi misliti 
o nama. Ne samo u ovom eseju, već u životu uopšte, ljudi su mnogo puta 
osetili pritisak od generalizovanja ostalih/drugih. „Generalizacija drugih“ 
je važan koncept jer pokušava da spoji pojedinačno „ja“ i šire društvo kako 
bi se objasnilo uspostavljanje društvenog poretka. Prema Midu, u procesu 
međusobne interakcije, ljudi razvijaju različite kapacitete, uče značenje 
simbola, ali isto tako i skupove pravila, normi, uloga i razumevanja, jer 
„mora se biti član zajednice da bi izgradili sliku o sebi“. S druge strane, 
Jovanović (2022) naglašava da je čovekova „jaka potreba da objasni svoje 
postojanje u svetu neodvojiva od potrebe da osmisli sopstvenu egzistenci-
ju. Ukoliko se, dakle, može govoriti o toj dubljoj potrebi za smislom, onda 
ona potiče iz čovekove težnje da u okviru postojećeg prirodnog reda stvori 
i sopstveni svet“ (Jovanović, 2022: 100).

Orvel priznaje da je proveo ceo svoj život pokušavajući da izbegne 
ismevanje od strane ljudi koji ga posmatraju, pa i završava esej rečenicom: 
„Često sam se pitao da li se itko dosjetio da sam to učinio samo stoga da 
ne ispadnem smiješna budala“ (Orvel, 1946). Koliko se puta i mi sami 
nađemo u ovakvom situaciji?
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Odraz u ogledalu

I am not what I think I am, 
and I am not what you think I am. 
I am what I think you think I am.

Charles Horton Cooley

Čarls Horton Kuli (Charles Horton Cooley), američki sociolog, za-
stupao je stanovište da interakcijom sa drugim ljudima stičemo utisak o 
tome kako nas oni doživljavaju. Ustvari, kada smo u interakciji sa drugim 
ljudima, mi sebe tad vidimo kao odraz u ogledalu. Na osnovu takvog shva-
tanja, Kuli (1902) je razvio koncept „slika sebe u ogledalu“ ili „odraz u 
ogledalu“ (eng. looking-glass self), koji se zasniva na ideji da sliku o sebi 
formiramo ogledajući se u nekoj vrsti ogledala (gestovi i reakcije drugih 
koji reaguju na naše ponašanje deluju kao ogledalo u kome vidimo sebe). 
Pojedinci koriste percepcije koje drugi imaju o njima da razviju sudove i 
osećanja o sebi. 

Kuli je verovao da ličnost proizilazi iz interakcije ljudi sa svetom. U 
svom delu „Ljudska priroda i društveni poredak“ (Human Nature and the 
Social Order) napisao je da „u veoma velikoj i interesantnoj klasi sluča-
jeva društvena referenca poprima oblik donekle određene imaginacije o 
tome kako se nečije ja pojavljuje u određenom umu, i vrsta samoosećanja 
koje neko ima određeno je odnosom prema ovome koji se pripisuje tom 
drugom umu. Društvena slika o sebi ove vrste mogla bi se nazvati reflek-
tovanim sopstvom ili sopstvom u ogledalu: svako za svakog je ogledalo, 
odražava ono drugo što prolazi. Kao što vidimo svoje lice, figuru i haljinu 
u ogledalu, i zanimamo se za njih jer su naši; tako u mašti opažamo u 
tuđem umu neku misao o svom izgledu, manirima, ciljevima, delima, ka-
rakteru, prijateljima i tako dalje, i to na različite načine utiče na formiranje 
naše slike o sebi samima“ (Cooley, 1902: 179-185).

Suština Kulijevog koncepta sopstva u ogledalu je da ljudi oblikuju 
sliku o sebi na osnovu njihovog razumevanja kako ih drugi doživljavaju. 
Ljudi u našem neposrednom okruženju služe kao „ogledala“ koji odra-
žavaju naše slike o sebi. Prema Kuliju ovaj proces se odvija u tri koraka. 
Prvo, mi zamišljamo kako izgledamo drugoj osobi (mašta našeg izgleda 
drugoj osobi – kako mislimo da drugi vide naš fizički izgled, ponašanje, 
odnose sa ostalima). Drugo, mi zamišljamo šta drugi ljudi sude ili proce-
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njuju na osnovu našeg izgleda i ponašanja (imaginacija drugih o nama). I 
na kraju, mi zamišljamo šta osoba misli o nama, na osnovu naših sudova 
(neka vrsta samoosećaja ili reakcije). U ovoj fazi se javljaju osećaj ponosa, 
sreće, krivice ili stida. 

Ovaj proces je posebno kritičan tokom detinjstva i adolescencije, kada 
je naše „ja“ još uvek u stanju promene. Prema Kuliju, nečija slika o sebi i 
samopoštovanje direktno su povezani sa povratnim informacijama dobije-
nim od drugih, te zbog toga često menjamo naše ponašanje na osnovu toga 
kako osećamo da nas ljudi doživljavaju. Iz tog razloga, primarna grupa 
(porodica) igra ključnu ulogu u formiranju slike o sebi i ličnosti pojedinca, 
pogotovom tokom detinjstva. Dete sebe smatra boljim ili lošijim u zavi-
snosti od stavova drugih prema njemu. 

Ovaj koncept je postao osnova savremenih teorija socijalizacije.

Superego - važan regulator ponašanja

Psihički život je nalik ledenom bregu koji plovi morem. 
Mali deo brega viri iznad površine, 

a ogromna masa se nalazi pod vodom. 
Isto tako, od psihičkih procesa samo je neznatan deo svestan, 

a ogroman deo pripada oblasti nesvesnoga.
Sigmund Freud

Prema shvatanju Sigmunda Frojda, austrijskog lekara i psihologa, za 
formiranje ličnosti odlučujuće je rano detinjstvo. Kakva će se ličnost ra-
zviti i kakva će biti u toku života rešava se do pete godine života. Dete 
tokom razvitka prolazi kroz određene stadijume, a u svakom od njih se na 
drugačiji način zadovoljavaju osnovni nagoni. 

Po Frojdu, tri aspekta (sloja) čine čovekovu ličnost: id („ono“), ego („ja“) 
i superego („nad-ja“). Id su naši instinkti, primitivni i nesvesni deo uma, 
prisutan od rođenja, lišen svake logike, dok ego predstavlja svesni deo lič-
nosti, deo psihe koji se doživljava kao „ja“ i koji se u ponašanju rukovodi 
principom realnosti. Ovaj deo ličnosti posreduje između želja ida i supe-
rega. Frojd je osporavao značaj svesnog, a isticao važnost nesvesnog dela 
ličnosti, smatrajući da upravo taj nesvesni deo psihičkog života upravlja 
ponašanjem čoveka, jer se u njemu nalaze potisnute želje, pobude, ideje, 
predstave.
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Treći deo ličnosti Frojd je nazvao superego (nad-ja). Superego pred-
stavlja savest, moral, etičke principe, stavove i moralne društvene standar-
de, koji su važan regulator ponašanja, a koji su naučeni u porodici i druš-
tvu. Superego se sastoji od dva sistema: savesti i idealnog ja (ego ideal). 
Savest može da „kazni“ ego kroz izazivanje osećanja krivice, dok je ide-
alno ja imaginarna slika o tome kakvi treba da budemo i kako se ponašati 
kao član društva. Savest je naš pogled na ono što se smatra pogrešnim, a 
ego ideal je naš idealistički pogled na ono što je ispravno. Dakle, glavna 
briga superega je da li je akcija ispravna ili pogrešna. Superego se ne bavi 
realnošću. Umesto toga, traži idealan odgovor na situaciju bez obzira na to 
koliko je praktična, odnosno pokušava da natera ego da se ponaša moral-
no, a ne realno. Zbog toga kažemo da superego predstavlja internalizaciju 
vrednosti društva od strane pojedinca. 

Superego se u velikoj meri određuje u detinjstvu preko roditeljskih 
vrednosti i načina na koji smo vaspitavani, te je usko povezan sa procesom 
socijalizacije i razvojem ličnosti. Iz tih razloga, superego zahteva savrše-
no ponašanje prema standardima roditelja, a kasnije i prema standardima 
društva u celini. 

Dok kod Dž. H. Mida pojava „generalizacije drugog“ zahteva prisu-
stvo neke vrste organizovane zajednice ili društvenog sistema, teorija ra-
zvoja ličnosti Sigmunda Frojda je donekle suprotna Midovoj, jer se zasni-
va na uverenju da je pojedinac uvek u sukobu sa društvom. Prema Frojdu, 
biološki nagoni (posebno seksualni) su suprotstavljeni kulturnim norma-
ma, a socijalizacija je proces zauzdavanja ovih nagona. 

Prema Midu, slike o sebi mogu postojati samo u određenim odnosima 
sa drugima. Potrebno je, kako Mid naglašava, da budemo u stanju da sebe 
doživljavamo kao objekat – da vidimo sebe onako kako nas drugi vide 
– tako da možemo (kao subjekt) da usmerimo svoje postupke. No, kako 
pronaći ravnotežu između želja id-a i suzdržanosti superega? 

Umesto zaključka

You never had a camera in my head!
Truman Burbank

Iako je socijalizacija neophodan aspekt svakog funkcionalnog društva 
ili društvene grupe, i kao takva je važna i vredna, za socijalizaciju takođe 
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možemo reći da je nedobrovoljna i nametnuta. Prilikom socijalizacije, mi 
učestvujemo (voljno ili nevoljno) u procesu učenja. Ako nismo deo grupe 
ili društva (porodice, komšiluka, grupe vršnjaka, obrazovnog sistema...), 
ako se ne pridržavamo određenih očekivanja koja nam se nameću, slede 
kazna ili sankcija. Iz tog razloga socijalizacija nije vrednosno neutralan 
proces, jer je uvek vođena dominantnim normama, vrednostima, pretpo-
stavkama i verovanjima datog društva ili grupe, što može da reprodukuje 
predrasude koje dovode do mnogih oblika nepravde i nejednakosti u druš-
tvu2.

Nadovezujući se na koncepte i pristupe Mida, Kulija, Frojda i dru-
gih, kao odličan primer stvaranja „slike o sebi u ogledalu“ može poslužiti 
film „Trumanov šou“ (The Truman Show, 1998) reditelja Pitera Vira (Peter 
Weir), sa Džimom Kerijem (Jim Carrey), Laurom Linej (Laura Linney), 
Ed Harisom (Ed Harris) i Natašom Mekelhon (Natascha McElhone) u 
glavnim ulogama. 

„Trumanov šou“ je sjajan višeslojni film, delom komedija, delom sa-
tira, drama, dokumentarac, filozofska spekulacija, svojevrsna sociološka 
naučna fantastika. Predstavlja genijalan umetnički eksperiment koji niko-
ga ne ostavlja ravnodušnim. Nudi čitav niz elemenata koji oduševljavaju 
od same koncepcije filma, do poruka, koje su snažne, pokretačke, pa i 
zabrinjavajuće, zastrašujuće. 

Film pokazuje moć kontrole nečijeg života, uticaja na proces i kon-
trolu gotovo svih agenasa socijalizacije. Bavi se pitanjem profita i savre-
menog kapitalističkog pristupa u odnosu na pojedince, efektivnosti borbe 
pojedinca protiv razvijene mašinerije, monotonije svakodnevnog života i 
individualnih ambicija, želja, težnji i njihovog ostvarenja. Takođe, poka-
zuje koliko mediji mogu biti manipulativni, zarazni i komercijalni. 

Kristof, televizijski kreator i vizionar, izgradio je džinovski televizij-
ski studio na ostrvu Sihejven (Seahaven Island) i pokrenuo rijaliti program 
„Trumanov šou“3. Zajedno sa kompanijom „Omnicam Corporation“ oda-

2  Zastrašujuća je činjenica da zbog nemara i nehata većine stanovništva, zbog društvene 
izolacije, neinformisanosti, predrasuda sredine i višestruke diskriminacije, određene 
grupacije, kao npr. osobe sa invaliditetom i druge marginalizovane i ranjive grupe, ne 
uspevaju da budu ravnopravno uključene u svakodnevne društvene tokove, čime dolazi 
do otuđenja, psihičkog i socijalnog, i neuspelog procesa socijalizacije ličnosti (v. Ćumura 
Žižić, 2016; Ćumura, 2018).

3  Zanimljivo je da u vreme nastanka filma rijaliti šou programi nisu bili toliko 
popularni, kao što je to slučaj u današnje vreme. Takođe, Truman nije slobodnom voljom 
učestvovao u programu, niti je bio svestan svoje „uloge“, dok se u današnjim rijaliti 
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brao je bebu, jedno od šest neželjenih novorođenčadi i legalno ga usvojio, 
u ime korporacije. Beba je dobila ime Truman Burbank. Truman odrasta 
ispred 5.000 skrivenih kamera, koje dokumentuju 24 sata ceo njegov život. 
Svi ljudi oko njega, roditelji, školski drugari, devojka, a kasnije i supruga, 
komšije, kolege sa posla, prolaznici, svi su unajmljeni glumci, koji igraju 
svoje uloge. Jedino su Trumanove reakcije i emocije spontane, prirodne, 
neizrežirane, stvarne. Publika „ispred malih ekrana“ sve prati (neki čak 
i danonoćno) i ocenjuje svoje živote u poređenju sa Trumanovim, tako 
da Trumanov život postaje neka vrsta barometra za njih i baš tu možemo 
primetiti kako se „slika sebe u ogledalu“ razvija iz percepcije i procene 
drugih.

U filmu je primetna zanimljiva simbolika. Imamo Boga (Kristof), Čo-
veka (Truman), Sveto Trojstvo (majka-supruga-devojka) i Rajski vrt (grad 
Seaheaven). Takođe, simbolika i igra reči su prisutne i u imenima. Truman 
Burbank (eng. true = istina, man= čovek, Istinski čovek; Burbank – je-
dan od mnogobrojnih studija u filmskom gradu, Holivudu), Kristof (eng. 
Christ = Hristos, od Hrista, iz Hrista, od svetlosti, u senci, u studiju).

Kristof je kontrolisao skoro svaki aspekt Trumanove socijalizacije (ro-
ditelji, komšije, prijatelji, škola, posao, devojka, žena, pogled na život, 
želje, razmišljanja i stavovi o društvenim normama, strahovi, mediji itd.) 
manipulišući društvom koje ga okružuje (kroz angažovanu glumačku eki-
pu) i stvarajući stereotipe, savršen život, utopiju, konformizam4. Sve oko 
Trumana je laž, predstava, pozorišna iluzija, predstava za publiku. Sve, 
sem Trumanovog ponašanja. Ustvari, Truman odrasta sa potisnutim uslov-
nim refleksom, baš kao u eksperimentu koji je radio ruski psiholog Ivan 
Pavlov sa psom.

Kako Truman odrasta, raste i njegova radoznalost za svet. Kao dečak, 
Truman je želeo da postane istraživač, ali mu je učitelj rekao da više nema 
šta da pronađe i otkrije. Međutim, njegova radoznalost postaje nezaustav-
ljiva.

Na kraju filma, Truman otkriva da je sve namešteno i lažno. Činjenica 
da mu je trebalo više od trideset godina da spozna pravu istinu, pruža ja-
san dokaz o tome u kojoj meri mogu uticati društvene norme koje su nam 
predstavljene, bilo da su prave, izmišljene ili veštački kreirane.

emisijama „predstava zasniva na slobodnom učešću onih koji su spremni da se ogole, da 
odbace model uobičajenog i prihvate obrazac prirodnog ponašanja“ (Jovanović, 2022: 
52).

4  Prema Šnajderu i ostalima, konformizam je „promena nečijeg ponašanja u skladu sa 
ponašanjem ili očekivanjima drugih“ (Schneider et al., 2012).
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„Trumanov šou“ testira granice sveta performansa. To je „borba izme-
đu stvaraoca i njegove kreacije“ (Castle, 2005). To je borba između Boga 
i čoveka; borba koja s jedne strane ima društvene norme, moral, etiku i 
ljudsko dostojanstvo, a perverzije, voajerizam i nezasitost, s druge strane. 
Genijalnost filma leži u činjenici da „Trumanov šou“ ne samo da dovodi 
u pitanje moral, društvo i medije, već pre svega etiku! Mediji u sve većoj 
meri utiču na naše vrednosti, a „Trumanov šou“ upravo dovodi u pitanje te 
vrednosti društva: nepoštovanje privatnosti, žrtvovanje morala za novac, 
paparace, opsednutost životima slavnih ličnosti i granice zabave. Zbog 
toga je „Trumanov šou“ primer eksploatacije života izloženih za zabavu 
(Blanchard, n.d.). 

Truman nije jedini čiji je pogled na stvarnost zamagljen; on ima i pu-
bliku. Gledajući Trumana na televizijskim ekranima, posmatrajući ga kao 
glumca, publika kao da zaboravlja da je on samo običan čovek, kao i bilo 
ko od nas, samo što se njegov život prenosi preko satelita milionima. Opet, 
Frojd navodi da volimo umetničko delo jer je ono prerušena manifestaci-
ja naših najdubljih snova. Opsednutost životima drugih, i možda želja da 
živimo životom drugačijim od našeg, uobičajene su želje našeg društva 
danas. Prikrivanje Trumanovog privatnog života u TV emisiju omogućava 
nam da ga prihvatimo kao zabavu. Ne shvatamo da žrtvujemo ljudsko do-
stojanstvo i život za naše zadovoljstvo (Blanchard, n.d.). 

Kastel (2005) potvrđuje da „svet koji gleda Trumanov šou prećutno 
priznaje da je jedini svet vredan pažnje u društvu svet performansa. Iskre-
no, da bismo živeli u autentičnom svetu, moramo znati u kojoj meri per-
formans dominira našim svakodnevnim životom?“ (Castle, 2005). Truman 
razvija zdravu paranoju pitajući se: da li ga gledaju? Ali, zar svako od nas, 
u nekom trenutku svog života, nije postavio to pitanje? Sledeći korak za 
nas podrazumeva radikalni skepticizam prema svemu oko nas. Ili: mo-
žemo verovati da živimo u svetu koji nije simuliran i da imamo slobodu 
izbora. Međutim, život običnog čoveka kontroliše se na različite načine. 
Svakodnevica je nametanje rodnih uloga, religije, nacije, modnih trendo-
va i medija. Životi ljudi su uglavnom iscenirani. Kao što je Kastel rekao 
„ništa autentično ne postoji osim čistog entiteta za koji mislimo da je naše 
Ja. Ustvari, možemo zaključiti da ovo čisto, neokaljano Ja postoji i da bi 
postojalo sjajnije i srećnije da ga socijalni dijalog nije nagrizao i pokvario“ 
(Castle, 2005).
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U poslednjem snimku, kada Truman pronalazi izlaz iz studija i konač-
no napušta „svoj rodni grad“, na ekranu se pojavljuje natpis „Prekid (kraj) 
programa“. Vidimo publiku, tačnije dvojicu čuvara parkinga, koji zbunje-
no gledaju u prazan televizijski ekran. Šta je ono što će publika tad uraditi? 
Da sami traže istinu? Da pokušaju samostalno da ispune tu prazninu? Da 
preispitaju aspekte sopstvenog društvenog sveta? Ne, publika jednostavno 
menja kanal, zato što filmski svet, a po asocijaciji i naš sopstveni, obožava 
performans kao cilj sam sebi. Beskrajno tražimo sledeću emisiju koja će 
nas dovesti do dramatične potrage za stvarnošću (Castle, 2005). Beskraj-
no tragamo za spektaklom, performansom, zabavom, koji su preovladali 
„u produkciji i recepciji kulturnih sadržaja svedenih na zabavu i vizuelnu 
atraktivnost, zbog čega je posezanje za ovim načinom komunikacije i nje-
govo korišćenje imperativ kulturnog opstanka. Zabava nije marginalna i 
dostupna u slobodnom vremenu, već je u samom središtu stvarnosti, kao 
životna neupitnost čiji su savremeni hramovi razni oblici spektakla“ (Jo-
vanović, 2022: 50).

Kraj izmišljenog Trumanovog života je mesto gde počinje stvarnost. 
Trumanova poruka svom kreatoru je, da uprkos svim kontrolisanim agen-
sima socijalizacije, „nikad nije imao kameru u njegovoj glavi!“ Ovaj Tru-
manov postupak vraća nadu u slobodu izbora. U savremenom svetu gde 
svaki kvadratni metar lako može da bude pokriven kamerama, u kome se 
intimnost deli na društvenim mrežama, čoveku ostaju jedino sopstvene 
misli. I upravo to je način, odnosno put, slobode i spasenja, kroz samoso-
cijalizaciju.
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THE MAN IN A SOCIETY AND
THE SOCIETY IN A MAN 

Summary

What makes us the way we are: is it us or is society shaping us? Are we, as 
John Locke believed, at birth a “tabula rasa”, or are we “noble savages”, as 
Jean-Jacques Rousseau characterized us? There are many debates on this topic. 
The paper presents various theories and approaches created by Mead, Cooley, 
Freud, Piaget, Kohlberg, Gilligan, Erikson and many others, who scrutinized 
the development of the individuals in a society, interaction and the way society 
socializes and affects the individual. As an illustration, the author of this text 
presents examples from George Orwell’s essay “Shooting the Elephant” (1946) 
and Peter Weir’s film “The Truman Show” (1989).

Keywords: socialization, generalized other, looking-glass self, individual, 
society.

5  MSA – Malta Sociological Association; University of Belgrade - Faculty of Political 
Sciences, ljcumura@yahoo.com





АЛЕКСАНДРА ЖИВКОВИЋ1

ОДРЖИВОСТ КАО КОНЦЕПТ ЖИВЉЕЊА И 
РАЗВОЈА ПОЈЕДИНЦА И ЗАЈЕДНИЦЕ

Резиме
 
Одрживост као концепт живљења и развоја како појединца, тако и за-

једнице, намеће се као неопходност ради опстанка људске врсте. Одрживи 
развој подразумева побољшање квалитета живота усклађивањем економ-
ског развоја са заштитом животне средине и друштвеном одговорношћу. 
Квалитетно и свима доступно образовање, дефинисано глобалним циљеви-
ма одрживог развоја, је приоритет и основа за развој Србије (Влада Репу-
блике Србије, 2017) и као такво захтева висок степен личне и друштвене 
одговорности. Потреба за истраживањем произилази из претпоставке да 
млади узраста од 11 до 19 година, у систему формалног образовања нема-
ју довољно прилика за освешћивање и прихватање личне одговорности за 
очување и унапређење животне средине као једне од димензија одрживог 
развоја. За потребе истраживања, креиран је иструмент – упитник, ко-
јим се испитују знања и ставови адолесцената о глобалним проблемима и 
могућностима за постизање циљева одрживог развоја, дефинисаних Аген-
дом 2030. Анализирајући резултате могуће је увидети прилике за неговање 
визионарског, проблемског, интердисциплинарног, истраживачког и сарад-
ничког приступа у раду (Devernay, B., Garašić, D., Vučić, V., 2001) са учени-
цима уз уважавање њихових потреба и склоности ка променама у правцу 
одрживог живљења. 

Кључне речи: одрживи развој, образовање, адолесценти. 

Увод

Одрживост је данас широк термин који се може применити на го-
тово све облике живота на Земљи од локалног до глобалног нивоа, као 
и кроз различите временске периоде. Дефинише се као способност 

1  ОШ „Душан Јерковић“ и ОШ „Петар Кочић“, Инђија, aleksandrina.ucionica@
gmail.com
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одржавања равнотеже одређених процеса или стања у неком систему 
али око прецизног одређења појма одрживости у стручној јавности 
постоје многобројне несугласице. Могуће је да конфузија око значе-
ња термина произилази из чињенице да се он данас свакодневно кори-
сти у различитим контекстима – од филозофије, политике, економије, 
технологије, преко екологије и друштвеог развоја. Упркос различи-
тим итерпертацијама које се у литератури могу наћи, овом концепту 
данас припада централно место у разматрању дугорочне перспективе 
опстанка и напретка човечанства (Штрбац, Вуковић, Воза и Сокић, 
2012: 18-29), кроз коришећње, равномерну расподелу и очување при-
родних ресурса и биодиверзитета. 

Најчешћа дефиниција је у контексту развоја. Одрживи развој је 
као концепт настао крајем осамдесетих година прошлог века, када 
је сазрела свест о размерама опасности које по човекову будућност 
доноси наставак укупног људског делања на досадашњим основама 
индустријске револуције, која верује да ће новостворена материјална 
добра омогућити задовољење највећег броја човекових потреба без 
било каквих негативних последица. У тзв. Брутландовом извештају 
одрживи развој се објашњава као развој који задовољава потребе да-
нашњих генерација тако да не угрожава могућност будућих генераци-
ја да задовоље сопствене потребе (УН, 1987). То је уједно и највише 
коришћена и широко прихваћена дефиниција. 

Одрживи развој као вишедимензионалан појам обухвата економ-
ску ефикасност (уравнотежен раст и развој), социјалну одговорност 
(једнакост, децентрализација, солидарност, толеранција...) и еколо-
шку одрживост (очување интегритета екосистема). Све више се по-
миње и културна димезија одрживог развоја као област стварања и 
очувања вредности једног друштва. 

 Институционална димензија одрживог развоја указује на неоп-
ходност постојања повезаности и усклађености међу „стубовима“ 
одрживог развоја. Инстутуционални апарат је тај који треба да пру-
жи подршку у спровођењу активности које се тичу одрживог развоја 
(Пивашевић и Хафнер, 2013: 122). Школа, као инстутуција спровође-
ња образовних програма, у којој млади проводе довољан број година 
како би се могло утицати на формирање ставова, знања и навика у 
складу са одрживим живљењем и развојем, постаје основ и кључни 
фактор за остваривање економског, друштвеног и еколошког развоја 
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земље. Узимајући у обзир и етичку димензију, могли бисмо да гово-
римо о васпитању и образовању за одрживи развој. 

Циљ образовања за одрживи развој је да интегрише вредности, 
принципе и активности одрживог развоја у све аспекте образовног 
процеса. Да би у томе било и ефикасно, према UNECE (UNCE, 2005), 
теме одрживог развоја треба интегрисати у све релеванте предмете, 
програме и курсеве али и креирати и омогућити спровођење специ-
фичних предметних програма и курсева. Искуствена компонента која 
подржава одрживо понашање треба да обезбеди повезивање образов-
них институција са локалном заједницом и породицом, што свакако 
доприноси јачању и стварању партнерстава међу заинтересованим 
странама. У ту сврху треба креирати релевантне обрзовне материја-
ле и развијати нове наставне методе које подстичу учешће ученика, 
развијају креативно и процесно размишљање у циљу трагања за ре-
шењима. Важно је подржати и ваннаставне активности јер оне омогу-
ћавају детаљнији увид у локалне, националне, регионалне и глобалне 
проблеме чије сагледавање омогућава покретачке импулсе који воде 
ка одрживом живљењу. 

Индивидуални сазнајни процес, који свој оптимум достиже у адо-
лесцентном добу, води формирању ставова и понашања који поста-
вљају основу за лични систем вредности. У том смислу, образовање 
за одрживи развој треба да трансформише ставове, знања и понашања 
тако да они могу ефикасно да одговоре на модерне глобалне друштве-
не, економске, еколошке и културне изазове (Benavot, 2022: 33). До-
садашња истраживања држава о процени знања и ставова ученика о 
темама одрживог развоја показју разнолике увиде (Benavot, 2022: 28). 
Претпоставка је да не знамо довољно о томе колико су млади узраста 
од 11 до 19 година, у систему формалног образовања информисани о 
циљевима одрживог развоја а искуствено се намеће утисак и да млади 
немају довољно прилика да кроз формални систем образовања разви-
јају акционе компетенције и личну одговорност по питању одрживог 
живљења. Да бисмо као појединац или заједница могли да делујемо 
у правцу одрживости, неопходно је да поред обавештености и знања, 
вреднујемо важност тих циљева за појединца и друштво у целини, те 
освестимо и прихватимо одговорност за исте. 

Циљ истраживања је да испита ставове адолесцената о личној 
одговорности по питању достизања одрживог друштва, о томе која 
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„друштвена група“ је најодговорнија за остваривање циљева одржи-
вог развоја као и који аспект одрживог развоја доживљавају као нај-
важнији за сопствену будућност. Притом се жели утврдити и да ли 
постоје разлике у њиховим ставовима према узрасту. 

Иако постоје истраживања која указју да просечан грађанин Ср-
бије има изражен релативно низак ниво еколошке свести, те самим 
тим нема ни изграђен позитиван став према потреби да делује у прав-
цу заштите животне средине2, истраживање о потребама младих по-
казује да је заштита животне средине оцењена просечном оценом 4,63 
на скали од 1 до 5 чиме су је поставили на прво место међу шеснаест 
различитих друштвених вредности (КОМС, 2020). Теме које обухва-
тају еколошку димензију одрживог развоја препознали су као важне 
и ученици обухваћени овим истраживањем. 

Суочавање са изазовима дефинисаним кроз 17 глобалних циљева 
Агенде 20303, захтева активне и одговорне грађане, оспособљене да 
доносе одлуке узимајући у обзир будуће последице, са ставовима и 
понашањима који се могу остварити путем образовања.4 Интегратив-
на природа питања одрживог развоја захтева померање фокуса обра-
зовних исхода са информативне ка акционој компетенцији за одржи-
вост.5 Иако је за постизање акционе компетенције у формалном обра-
зовном систему потребно време, претходна истраживања показју да 
образовање за одрживи развој доприноси њеном развоју под утицајем 
искуствених доживљаја самих ученика.6 

И док су индивидуалне активности веома пожељне, оне не могу 
обезбедити ефективан напредак без колективне опредељености и од-

2  Б. Илић, Квалитет живота као друштвена компонента одрживог развоја 
Србије, Преузето 4. јуна 2022. са: https://www.konferencija.komorapirot.com/8.
KVALITET%20ZIVOTA%20KAO%20DRUSTVENA%20KOMPONENTA%20
ODRZIVOG%20RAZVOJA%20SRBIJE.pdf

3  UN (2015). Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development. 
Преузето 5. маја 2022., са https://sdgs.un.org/2030agenda.

4  Т. Вукић, М. Јовановић, Дидактички аспект реализације образовања за 
одрживи развој у курикулумима савремене школе, у: Годишњак Филозофског 
факултета у Новом Саду, Књига XLV-1 (2020), 111-129, стр. 112.

5  D. Olsson, N. Gericke, J. Boeve-de Pauw, The effectiveness of education for 
sustainable development revisited – a longitudinal study on secondary students’ action 
competence for sustainability, у: Environmental education research 2022, vol. 28, No. 3, 
405-429.

6  Prabawani, Bulan. (2020). Education for Sustainable Development as Diffusion of 
Innovation of Secondary School Students. Journal of Teacher Education for Sustainability. 
22. 10.2478/jtes-2020-0007.
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говорности7 а њихово постизање у правцу одрживог живљења пред-
ставља поприличан изазов у данашњем модерном друштву.8 Образо-
вање за одрживи развој је процес који почиње у раном детињству и 
одвија се током читавог живота (UNECE, 2005) и у том смислу, упоре-
до са формалним, треба развијати и неформално образовање у сарад-
њи са заинтересованим странама (НВО, приватни сектор), нарочито 
у земљама које имају ограничена средства и ресурсе за спровођење 
образовања за одрживи развој. У тој целовитости, индивидуална од-
говорност појединца природно води ка колективној одговорности 
друштвене заједнице. 

Образовање за одрживи развој у Србији

Од 2009. године Закон о основама система образовања и васпи-
тања (ЗОСОВ)9 као један од циљева образовања и васпитања уводи: 
„развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања приро-
де и животне средине, еколошке етике и заштите животиња“. 

Анализа наставних програма предметне и разредне наставе пока-
зала је да се ученици са неким темама из области одрживог развоја 
сусрећу у предметима Свет око нас, Природа и друштво, Грађанско 
васпитање, Географија, Биологија, Техника и технологија, Физика и 
Хемија.10

У оквиру средњег стручног образовања наставни предмет Еко-
логија и заштита животне средине има шири спекар могућности за 
упознавање са елементима одрживог развоја и њихово изучавање. 

7  Lucas Mangas, S.; Marbán, J.M.; Unanue Cuesta, M.C.; Manso Argüelles, M.Á.; 
Romay Martínez, J. The Role Personal Responsibility Norms Play in Sustainable 
Development for University Students: The Impact of Service-Learning Projects. 
Sustainability 2021, 13, 7330. https://doi.org/10.3390/su13137330

8  Tkácˇová, H.; Pavlíková, M.; Tvrdonˇ, M.; Jenisová, Z. The Use of Media in the Field 
of Individual Responsibility for Sustainable Development in Schools: A Proposal for an 
Approach to Learning about Sustainable Development. Sustainability 2021, 13, 4138. 
https://doi.org/10.3390/su13084138

9  Закон о основама система образовања и васпитања, Службени гласник РС, бр. 
72/2009 и 52/2011. Преузето 6. јуна 2022. са: https://planipolis.iiep.unesco.org/sites/
default/files/ressources/serbia_law-on-primary-education-2009-modif-2011.pdf.

10  Т. Вукић, М. Јовановић, Дидактички аспект реализације образовања за 
одрживи развој у курикулумима савремене школе, у: Годишњак Филозофског 
факултета у Новом Саду, Књига XLV-1 (2020), 111-129, стр. 113.
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У гимназијама су теме одрживог развоја заступљене у оквиру 
биологије, географије и хемије, али од 2018.године уведен је избор-
ни предмет Образовање за одрживи развој. Проблематику одрживог 
развоја могуће је проучавати и у оквиру других изборних програма: 
Грађанско васпитање, Језик, медији и култура, Појединац, група и 
друштво, Здравље и спорт, Примењене науке, Економија и бизнис.11 
Ипак, могућност приступа изучавању ових предмета као и број уче-
ника који их похађају намеће се као ограничење. 

Изостављање основног образовања у дефинисању и спровођењу 
конкретнијих смерница и корака у образовању за одрживи развој, до-
вело је можда и до тога да ученици основношколског узраста „немају 
мишљење“ о томе да ли данашње друштво живи у складу са принци-
пима одрживог развоја, док се у средњошколској популацији то ми-
шљење обликовало у став да данашње друштво не живи одрживо.

Током 2021. године потписан је Протокол о сарадњи12 између Ми-
нистарства просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР) и Мини-
старства заштите животне средине (МЗЖС) и формирано „заједничко 
тело“13, са циљем развоја свести и унапређења знања наставника и 
ученика о заштити животне средине, климатским променама и одр-
живом развоју. 

Методологија

Истраживање је замишљено као пробно, како би се формирала 
почетна слика о ставовима адолесцената у систему формалног обра-
зовања, стекли увиди и нова сазнања која ће послужити као смернице 
за нова и детаљнија истраживања у области васпитања и образовања 
за одрживи развој. 

Подаци за истраживање прикупљани су уз сагласност предмет-
них наставника на часовима, у периоду од марта до маја 2022. годи-
не. У истраживању је коришћен квантитативни приступ прикупљања, 

11  Правилник о Плану и програму наставе и учења за гимназију, Службени 
гласник РС, год. LXIX, бр. 4/20, Преузето 6. јуна.2022. са:

https://zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2020/08/pravilnik-gimnazija.pdf.
12  Преузето 6. јуна 2022. са:https://mpn.gov.rs/vesti/ruzic-zajedno-radimo-na-

unapredjenju-znanja-dece-o-zastiti-zivotne-sredine/.
13  Преузето 6. јуна са: https://www.ekologija.gov.rs/saopstenja/vesti/osnovano-

zajednicko-telo-za-razvijanje-programa-sistemskog-ekoloskog-obrazovanja.
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обраде и интерпретације података добијених поступком анкетирања 
које је у потпуности омогућавало анонимност. 

Узорак испитаника је пригодан, састављен од оних ученика који 
су у тренутку спровођења истраживања били на располагању. Чине га 
ученици две основне и две средње школе на подручју града Инђије. 
Укупан број ученика је 240, од тога 127 ученика основне школе и 113 
ученика средње школе. Број испитаника узрасне групе од 11 до 12 
година био је 78, мањи број, њих 49-оро узраста од 13 до 14 година, 
74 ученика узраста од 15 до 16 година, а најмање испитаника било је 
старости од 17 до 19 година, њих 39.

У уводном делу упитника објашњена је сврха истраживања. За-
тим је следио део који се односио на опште податке о испитаници-
ма. Питање отвореног типа имало је за циљ да утврди како ученици 
доживљавају појам „одрживо“. Словна лествица вишеструког избора 
(питање затвореног типа) коришћена је за изражавање мишљења о 
колективној одговорности. За процену ставова ученика припремљена 
су и питања на скали Ликертовог типа. Ставови ученика мерени су 
на основу мишљења о важности циљева одрживог развоја за сопстве-
ну будућност и мишљења о личној одговорности у вези са одрживим 
живљењем. 

Резултати и дискусија 

Енглеска реч „sustainable“, односно „одржив“, изведена је из ла-
тинског sustinere ( tenere , држати; sub , испод). Одржати може значи-
ти „одржавати“, „подржати“, „подржавати“ или „издржати“. 

Изворно семантичко значење појма „одрживост“ (именица) и 
„одржавати“ (глагол) односи се на способност да се настави током 
дугог временског периода. Енглески глагол „to sustain“ значи одржа-
вати нешто у животу.

Упитани да објасне реч „одрживо“ ученици свих узрасних група 
одговарали су разноврсно, али се код свих најчешће помињу појмови 
„опстанак“, „одржавање“ и „сачувати“, што указује на то да сам појам 
добро схватају.

Више од половине испитаних ученика узраста од 11 до 16 годи-
на „нема мишљење“ о томе да ли данашње друштво живи одрживо, 
док су ученици узраста од 17 до 19 година става да наше друштво 
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данас не живи одрживо. Значајан део испитаника у овој групи такође 
„нема мишљење“ по питању одрживог живљења. Мали број испи-
таника, свега њих троје у узрасној групи од 11 до 16 година сматра 
да данашње друштво у потпуности живи одрживо, док у групи од 17 
до 19 година за ту опцију се није изјаснио ни један ученик. Овакав 
став могуће је повезати са резултатима истраживања који су показа-
ли да ни сами наставници немају довољно развијену свест о потреби 
и значају изборног програма Образовање за одрживи развој14, као и 
да су препознате разнолике препреке за имплементирање образова-
ња за одрживи развој у школе (уско или разнолико разумевање овог 
образовања, непостојање јасно формулисаних стратегија, недостатак 
средстава и ресурса...).15

Расипање одговора на понуђене области уочава се када је од уче-
ника тражено да издвоје само једну од 7 друштвених појава у вези 
са одрживим развојем, а која треба својим постојањем односно не 
постојањем, да им осигура добру будућност. Два су одговора која се 
у свим узрасним категоријама помињу, а то су „заштита природе и 
окружења“ и „добро здравље и благостање“. Могуће је претпостави-
ти да су ови одговори најчешћи јер се релевантни садржаји обрађују 
од предшколског узраста, као и јер су ове теме највише заступљене 
у садржајима наставних предмета прописаних наставним планом и 
програмом Републике Србије.16

Циљеве одрживог развоја све узрасне групе адолесцената сматра-
ју важним и веома важним за своју будућност, где се опет „зашти-
та природе и окружења“ издвојила као најважнија. Ученици узрасне 
групе од 17 до 19 година издвојили су као најважније „одговорну про-
изводњу и коришћење ресурса“, док ученици млађих узраста нису у 
значајнијем броју препознали ову компоненту одрживог развоја. Још 
једна разлика уочена је у вези са глобалним проблемом „климатским 
променама“. Адолесценти узраста од 17 до 19 година сматрају ову 

14  Т. Вукић, Образовање за одрживи развој као изборни програм, у: Research in 
pedagogy, Vol. 10, No. 1 (2020), 93-107, стр. 101-103.

15  А. Benavot, Education for Sustainable Development in Primary and Secondary 
Education, стр 34. Преузето 4. јуна 2022, са: https://www.researchgate.net/
publication/282342116_Education_for_Sustainable_Development_in_Primary_and_
Secondary_Education.

16  Т. Вукић, М. Јовановић, Дидактички аспект реализације образовања за 
одрживи развој у курикулумима савремене школе, у: Годишњак Филозофског 
факултета у Новом Саду, Књига XLV-1 (2020), 111-129, стр. 114.
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тему веома важном у смислу добре будућности генерацијама које до-
лазе, а они узраста од 11 до 16 година су у одређеном броју индифе-
рентни према њеној важности. Последично, опет можемо говорити о 
разликама у заступљености садржаја и тема у оквиру одрживог разво-
ја као и доступности тих садржаја ученицима. У том смислу, можемо 
претпоставити да се образовање за одрживи развој не може остварити 
само у оквиру формалног образовања, већ да у томе важну улогу има 
и неформално образовање.17 

Питање одговорности које се сматра једним од основних начела 
и вредности васпитања и образовања за одрживи развој испитано је 
са аспекта личне и колективне одговорности за спровођење и про-
мовисање васпитања и образовања за одрживи развој. Дистрибуција 
одговора у свим узрасним категоријама је била на породицу, државу, 
међународне организације и удружења грађана. У одговору на ово 
питање постоји тенденција смањења одговорности породице, која је 
најизраженија у узрасту од 11 до 12 година, и повећања одговорно-
сти државе која је најизраженија у узрасту од 17 до 19 година. Како 
се сам концепт заштите животне средине и одрживог развоја ширио, 
правна регулатива је постајала све обимнија па је пред Републиком 
Србијом, у смислу еколошке сарадње са ЕУ, велика одговорност да 
усагласи релевантна законска акта са европским законодавством.18 
Локални ниво деловања у правцу одрживог развоја остварује кроз 
стварање партнерстава, препознавање и анализу локалних проблема, 
планирање акционих мера, њихову имплементацију и мониторинг. 
Укљученост породице у све поменуте етапе, као партнера, наглашава 
се у бројним извештајима (UN Secretary General, 2014). Породица као 
фундаментална социјална група, оснажује и подржава своје чланове 
током читавог живота, стварањем безбедног и чистог животног окру-
жења у ком сви њени чланови могу да се развијају јер ту проналазе 
неопходну економску, емотивну и духовну подршку.19

17  В. Ђукић, О. Ђукић, Б. Ђукић, Образовање у функцији одрживог развоја, у: 
Зборник радова Међународна научна конференција „Медији и економија“, 166-
177. Преузето 4. јуна 2022. са: https://doisrpska.nub.rs/index.php/ZMES/article/
view/7822/7608

18  Н. Штрбац, М. Вуковић, Д. Воза, М. Сокић, Одрживи развој и заштита 
животне средине, у: Рециклажа и одрживи развој 5 (2012), 18 – 29, стр.24.

19  P. Debeljuh, Work – Family conciliation and sustainable development, у: Family 
and sustainable development (2015), 73-93. Преузето 5. јуна 2022. са: https://www.
researchgate.net/publication/282851226_Family_and_Sustainable_Development_
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 Ставови о личној одговорности испитивани су кроз шест тврд-
њи. Најмањи степен неодлучности у вези са поменутим тврдњама по-
казали су ученици узраста од 11 до 12 година. Генерално, све узрасне 
групе највише су неопредељене по питању спровођења одрживог ра-
звоја у Републици Србији. Највише ученика узраста од 13 до 19 година 
сматра да мишљење деце не утиче на навике родитеља, док међу уче-
ницима узраста од 11 до 12 година, већина ученика (иако не значајна) 
сматра да мишљење деце утиче на навике родитеља. Иако не значај-
на већина, већина ученика у свим узрасним категоријама сматра да је 
особа која се брине о свом окружењу као и да њихове навике утичу 
на одрживост окружења. Највећи број ученика узраста од 15 до 16 
година има негативан став према тврдњи да личним примером могу 
утицати на промену става у окружењу, док су остале узрасне гру-
пе била веома неодређене. Све старосне групе су потпуно неодређен 
став заузеле и у вези са тврдњом – желим да примењујем понашања 
одрживог живљења али немам услове. Непрепознавање сопствене 
одговорности, може се довести у везу са осећајем маргинализовано-
сти младих и сумње у то да они могу утицати на развој локалног дру-
штва као и развој друштва у целини. 

Закључак

Испитивање појма одрживости показало је да већина ученика добро 
перципира његово значење као и да не постоји значајна разлика у обја-
шњењима према узрасним групама, што указује на добру инфрмисаност 
која је предуслов за оспособљавање адекватним вештинама и алатима ко-
јима би деловали у правцу одрживог развоја. 

Питање одговорности испитивано је са аспекта колективне и личне 
одговорности. Резултати показују да ученици најодговорнијом сматрају 
државу за системско промовисање и спровођење образовања за одрживи 
развој. Значајан број испитаника у улози најодговорнијег препознаје по-
родицу и нешто мало мање њих међународне организације. По питању 
личне одговорности су неодређени, што иде у прилог претпоставци да 
млади у формалном образовном систему немају довољно прилика за ра-
звој акционе компетенције одрживог развоја, па самим тим ни за развој 
свести о личној одговорности за одрживост заједнице и планете у целини. 

Thomson_Reuters_Aranzadi_Cizur_Menor_2015
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Заштита животне средине и добро здравље и благостање као ци-
љеви одрживог развоја издвојени по важности за квалитет живота 
будућих генерација, указују на то да су еколошки садржаји постали 
незаобилазни део савремених образовних система и да знања која се 
стекну утичу на формирање ставова у складу са искуственим аспек-
том појединца. 

Образовање за одрживи развој треба прецизније и садржајније 
интегрисати у целокупан образовни систем и спроводити контину-
ирано у свим фазама – од предшколског узраста, основношколског, 
преко средњошколског и факултетског образовања. Не мању пажњу, 
треба посветити и неформалном образовању за одрживи развој, наро-
чито на радном месту, јер стварање одрживог друштва захтева цело-
животно учење, како појединца тако и заједнице. 
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SUSTAINABILITY AS A CONCEPT OF
LIVING AND DEVELOPMENT OF

INDIVIDUALS AND COMMUNITIES

Summary

Abstract: Sustainability as a concept of living and the development of both, 
individuals and communities is imposed as a necessity for the survival of the 
human species. Sustainable development means improving the quality of life by 
harmonizing economic development with a protected environment and social re-
sponsibility. Quality and accessible education for all, defined by the global goals 
of sustainable development, is a priority and the basis for the development of 
Serbia (Government of the Republic of Serbia, 2017) and as such requires high 
and high levels of response. The need for research stems from the assumption that 
young people aged 11 to 19 years, in the formal education system, do not have 
enough opportunities to become aware of and accept personal responsibility for 
the preservation and improvement of the environment and the development of the 
environment. For the research, an instrument - a questionnaire - was created, 
which examines the knowledge and attitudes of adolescents about global prob-
lems and opportunities for achieving the goals of sustainable development, as 
defined by Agenda 2030. Analyzing the results, it is possible to see opportunities 
for nurturing a visionary, problem-solving, interdisciplinary, research,  and col-
laborative approach, in work (Devernai, B., Garašić, D., Vučić, V., 2001) with 
students while respecting their needs and inclination towards changes in the di-
rection of sustainable life.

Keywords: sustainable development, education, adolescents.
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СНЕЖАНА ДАЧИЋ1

ЈАВНИ СПОМЕНИЦИ У СРБИЈИ ИЗМЕЂУ 
КОЛЕКТИВНОГ (НЕ)СЕЋАЊА И
ИНДИВИДУАЛНОГ (НЕ)ЗНАЊА

Резиме

У друштвено-историјском контексту, основна функција и порука јав-
них споменика је чување сећања на прошлост, на оне догађаје и личности 
важне за историју једне заједнице. Политика колективног сећања и нацио-
налног идентитета увек је била у домену владајуће елите. Прича о јавним 
споменицима је неодвојива од културе сећања која зависи од оног што је 
прокламовано као колективни идентитет. Однос друштва према јавним 
споменицима може јасно да нам говори не само који су то историјски дога-
ђаји из националне прошлости којих се треба сећати него и које треба за-
боравити. Осим примарне социјализације, на формирање знања и ставова 
о колективном идентитету, пресудан утицај на појединца има секундарна 
социјализација кроз процес образовања. Званични наставни програми могу 
да афирмишу или да занемаре садржаје националне прошлости. Зависи под 
чијим утицајем се формулишу. У интересу индивидуалног знања и свести 
о националном идентитету важно је да наставне садржаје формулишу 
одговорни стручњаци плански и дугорочно. Индивидуално незнање о нацио-
налној прошлости, између осталог, обесмишљава и постојање јавних спо-
меника. 

Кључне речи: јавни споменици, колективно сећање, индивидуално зна-
ње, читање   споменика.

Ка читању споменика

Филм исландског аутора Јохана Јохансона „Последњи и први 
људи“ користи као сценарио прилагођени садржај истоименог рома-
на из 1930. године енглеског аутора Олафа Стејплдона (Last and First 

1  Гимназија, Параћин, snezana.pargim@gmail.com
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Men). Роман говори о последњој генерацији људске врсте која живи 
на планети Нептун. Поруке које шаљу ови последњи људи упућене 
су прецима, људима из прошлости, односно нама. Док слушамо по-
руке које нам стижу из далеке будућности, пред очима нам промичу 
грађевине које ће остати после ових последњих људи. Траг на који ће 
можда наићи нека друга интелигенција која није људска. Сугестивни 
глас нараторке и хипнотишуће кретање камере представљају нам свет 
у коме нема људи. Једини актери су монументалне грађевине – споме-
ници неописивих облика. Фасцинираност гледаоца постаје утолико 
већа када схвати да је аутор филма за сценографију одабрао сегмен-
те споменичких комплекса посвећених Другом светском рату, наста-
лих на тлу Социјалистичке Федеративне Републике Југославије. Ово 
се односи на гледаоце који имају предзнање о тим споменицима. За 
остале гледаоце, као и за самог аутора филма, ови споменици су заи-
ста само моћна, илустративна сценографија – кулиси.

Постојање споменика у јавном простору је друштвена чињеница, 
реалност коју видимо или не видимо, разумемо или не. Од овога што 
је манифестно, очигледно, пут нас води ка латентном, ка ономе што је 
способност тумачење споменика али и нашег односа према њима. У 
ствари – према нама самима. Ако имамо способност и потребно зна-
ње да комуницирамо са споменицима – боље ћемо разумети и себе. А 
ко нас учи и да ли нас уопште неко учи да „читамо“ јавне споменике? 
Шта би то уопште значило?

Јавност споменика

„Споменик је јавни феномен; такав је по потреби која га је узро-
ковала и којој је намијењен. Јавност споменика је сва његова приро-
да; тако споменик расте, стоји или пада: у јавности је сва величина 
или ништавило споменика“ (Franković, 1966: 18). Функција јавности 
споменика је, по Франковићу, његова комуникативност која је у ди-
јалогу са суштином средине која га подиже. А подизање споменика 
подразумева јавни дискурс који укључује: иницијативу за подизање 
споменика, информације о финансирању, конкурс и избор идејног ре-
шења, медијску пажњу и сл. У првој половини 19. века настају први 
јавни споменици у Србији. „До прве полемичке дискусије о природи 
и намени споменика у јавности је дошло тек 1857. године, и то пово-
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дом идеје да се подигне споменик Карађорђу... Крајем 19. и почетком 
20. века кулминирало је учешће јавности у уобличавању и медијском 
представљању споменичке културе. У дневним новинама често су 
објављивани полемички текстови и обавештења о појединим споме-
ницима, што је константно подизало свест њихових конзумената. Ис-
товремено су се појављивали и оштри текстови морализаторског ка-
рактера, који су провоцирали стару дихотомију о природи споменика 
и њиховој намени...“ (Борозан, 2014: 47).

Невидљивост споменика

Одакле потиче невидљивост споменика? Зашто нам је далеко 
нешто што је физички тако присутно? Зашто није у фокусу нашег 
интересовања? У вртлогу друштвених промена, као трајног обележја 
друштва, многи споменици постају „невидљиви“ јер нестаје систем 
вредности који их је градио. У условима све бржег начина живота, 
брзог протока информација, собраћаја и визуелних ефеката који су 
карактеристични како за град тако и за многе сеоске средине, фено-
меном невидљивости споменика бави се Алаида Асман цитирајући 
књижевника Роберта Музлија: „Најупадљивија одлика споменика је-
сте та да их нико не примећује. Ништа на свету није тако невидљиво 
као споменик. Нема сумње, људи споменике постављју да би их други 
видели, тачније, управо да би привукли пажњу, али споменици су у 
исто време отпорни на пажњу...“ (Asman, 2018: 68). Супротставља-
ње ужурбаности свакодневног живота статичности споменика, која 
тражи да човек застане, да заустави не само своје кретање него и да 
усмери свој ум, један је могући вид нашег односа према споменици-
ма. Зато, свако од нас може да преиспита колико нам је блиско ово за-
пажање, односно колико подсећа на нашу свакодневицу у коју можда 
спадају и сусрети са, за нас, невидљивим јавним споменицима.

Јавни споменик - уметничко дело у простору

Аутентичност је квалитет који карактерише уметничко дело. Спо-
меник, као уметничко дело, изражава однос према нечему што је ствар 
заједничке пажње, саосећања. Ову функцију споменик може у одре-
ђеној средини да испуни само својом аутентичношћу која се огледа 
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у „присутности онога у њему што успоставља и додир са средином 
која га подиже и преноси у том додиру мотивације његове појаве у тој 
средини а ослобођености онога што не припада ни потреби за таквим 
додиром ни жељи за преносом“ (Franković, 1966: 21).

Анализирајући естетику меморијала посвећених НОР-у (Народ-
ноослободилачком рату) на тлу Југославије, Хајке Карге, уочава да 
су споменици који су педесетих година двадесетог века подигнути на 
локалу „били пре свега израз и резултат традиционалних културних 
пракси и техника чувања сећања на мртве... да су елементи и форме 
религијске културе туговања за мртвима утицали на облике чувања 
сећања и да су са њима повезани“ (Karge, 2014: 74). Велика поду-
дарност нових меморијалних споменика постојала је са хришћанском 
гробном архитектуром. „Спомен-плоче и обелисци, пирамиде, спо-
мен-бунари, посебни гробљански објекти или костурнице били су 
главне уметничке изражајне форме културе туговања за погинулима 
не само када се ради о сећању на погинуле у НОР-у већ припада и 
традиционалној, религијом обележеној култури мртвих и сахрањива-
ња, која сеже у време далеко пре деветнаестог века“ (Кarge, 2014: 71). 

На југословенском простору, Карге посебно издваја Србију уо-
чивши да споменичка пракса у Србији има дубоку повезаност са спе-
цифичним изразима традиционалног начина чувања сећања на рат. 
„Повезивање сећања на мртве из НОР-а са сећањем на оне који су 
пали у ранијим ратовима у српској историји може се уочити на два 
нивоа: на нивоу фигурално-естетске композиције нових спомени-
ка и на нивоу тога да су већ постојећи споменици из ранијих ратова 
проширивани“ (Кarge, 2014: 74). Широм Србије, у свести српског на-
рода, НОР је био само још један од ослободилачких ратова у дугом 
низу ратне историје и страдања припадника српског народа. Зато је 
и у „погледу форме подигнутих споменика и у погледу уметничког 
израза, НОР у много већој мери био органски део старог, оног већ 
добро познатог. Ниме, био је један међу мноштвом ослободилачких 
ратова, опеваних у српским народним песмама и у историографији, 
који – од средњовековне Битке на Косову, преко деветнаестовековних 
устанака, Балканских ратова и Првог светског рата – чине национал-
ну „црвену нит“ српског историјског идентитета“ (Каrge, 2014: 76). 
У том контексту, Срби су већ имали традицију фигурално-естетске 
композиције у којој су доминирали споменици са типичним мотивом 
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војника, борца у опанцима и са шајкачом који у руци држи пушку. 
Многи нови споменици, посвећени НОР-у, задржали су идентичну 
фигурлно-естетску композицију у којој се уместо српског војника по-
јављује лик радника или партизана. 

 „Од 60-их година појавили су се нови трендови у подизању спо-
меника везаних за Други светски рат: апстрактни дизајн који више 
није отворено преносио идеолошку поруку, већ су то естетски софи-
стицирана уметничка дела која превазилазе догматизам ране комуни-
стичке диктатуре“ (Pavlaković, 2012). У том контексту, као најистак-
нутија фигура у развоју споменичке архитектуре издваја се Богдан 
Богдановић. „Он је унео измене у само значење појма споменик јер 
је тежио свеобухватности – како временској и историјској тако и про-
сторној и хуманистичкој - чинећи од споменика центар у коме су се 
преламали историја и садашњост са представама жељене будућно-
сти... Богдановићеви радови су представљали отклон од идеолошког 
догматизма. Описивање аутохтоних традиција простора и људи који 
на њему живе било је у функцији обесмишљавања баналног кори-
шћења комунистичких симбола. Истовремено је употреба универзал-
них симбола, па чак и форми везаних за друге културе и историјске 
традиције, проширивала схватање социјализма и хуманизма уопште“ 
(Маnojlović-Pintar, 2014: 382).

Јавни споменици у Србији - тумачење у складу са парадигмом 
времена у коме су настали

После Првог светског рата, као земља победница, Србија је, па-
радоксално, остала без сопствене државе. Нашла се у троименој кра-
љевини, новој држави састављеној од ратних победника и ратних гу-
битника. Наратив нове државе и њена идеологија морали су да воде 
рачуна и о начинима јавног сећања и комеморисања. У наведеним 
друштвено-политичким околностима, није било пожељно говорити о 
Србији као земљи победници у Првом светском рату. Свако спомиња-
ње милионских српских жртава било је сасвим непотребно актуелној 
власти и никако се није „уклапало“ у напоре и уступке који су, ради 
мира у држави, чињени осталим народима. (Илустративан пример 
је Споменик ослободиоцима Београда (освећен 1931), настао у вре-
мену сталних приговора у смислу великосрпске хегемоније и „солуна-
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штва“, када је било пожељније прећуткивати српске жртве него им 
подизати споменике као државни пројекат. Споменик је подигнут, 
прилозима грађана и залагањем преживелих ратника, изнад крипте 
спомен-костурнице (београдски Зејтинлик) у којој почивају кости 
3.529 знаних и 1.074 незнана јунака. У њу су пренети посмртни оста-
ци српских војника, бранилаца Београда, са војних парцела на Новом 
гробљу, са гробља на Дунавском кеју и мањих гробаља у околини Бео-
града.) 

Преименована у Краљевину Југославију, нова држава је идеју 
унитарног југословенства промовисала и путем споменика краљева 
из српске династије Карађорђевић постављаних широм Краљевине 
Југославије. Локалне средине на територији Србије, независно од 
прокламоване идеје југословенства, чувале су кроз споменичку прак-
су сећање на своје пострадале. 

У другој југословенској држави, после Другог светског рата, 
званична државна идеологија прокламовала је идеју југословенског 
јединства кроз начин памћења Другог светског рата. Прокламовани 
модел званичне идеологије почивао је на три елемента: 1. народноо-
слободилачка борба против фашистичког окупатора (спољашњи не-
пријатељ); 2. социјалистичка револуција као борба за успостављање 
новог друштвеног уређења (класна борба) и 3. остварено братство 
и јединство југословенских народа и народности који су заједнички 
остварили победу и у рату против окупатора али у социјалистичкој 
револуцији. Све ово праћено је и појавом нових меморијалних ме-
ста која су обелажавана јавним споменицима. Независно од званичне 
државне праксе комеморације и подизања споменика, на територији 
Србије, у скалду са већ наведеном традицијом чувања сећања на рат, 
споменици у локалним срединама су подизани или проширивани на 
начин како је то и раније рађено. Ову реалност уочила је и у свом 
извештају саопштила Комисија за процену постигнутих резултата у 
споменичкој делатности која је крајем педесетих година била фор-
мирана у оквиру Свеза бораца Србије. „У Србији је прилично рас-
прострањена традиција да се праве споменици заједнички и за пале 
борце из Првог српског устанка и из Првог светског рата и за борце 
НОБ-а, тако да ако би хтели механички да одвојимо НОБ, у великом 
броју случајева не би могли спровести то, јер, рецимо, спомен-плоча 
или разни спомен-објекти, који имају три или четири стране, садрже 
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на једној страни текст за борце из Првог српског устанка, на другој 
из Балканског рата, на трећој из НОБ-а и то је немогуће одвојити“ 
(Каrge, 2014: 75).

У складу са тим, политичке и економске промене у друштву, до-
веле су и до мењања односа према прошлости и њеним деловима који 
су непосредно после Другог светског рата у Југославији били поти-
снути. „Приметна је чињеница да је са повећаном продукцијом спо-
мен-паркова догађајима и жртвама Другог светског рата, као и посте-
пеном федерализацијом политичког живота, повећан и број захтева 
за маморијализацију палих у рату 1914-1918. године. У тој сложеној 
релацији и преплитању националних, наднационалних и социјалних 
дискурса, константно је редефинаисан југословенски идентитет“ 
(Маnojlović-Pintar, 2014: 335). Тако у Србији постаје све присутнији 
тренд спајања традиција Првог светског рата са традицијом ратовања 
у Другом светском рату. Ово је подржано и од стране државе чиме је 
само формализован процес који је био „карактеристичан за локалне 
заједнице које су у јавном простору објединиле пале у Првом и Дру-
гом светском рату кроз подизање споменика и спомен-плоча много 
пре него што је то СУБНОР формално прописао. Бројни визуелни 
елементи који су плоче повезивали са временом краљевине и сим-
болима Карађорђевића су уклоњени али су имена палих сачувана“ 
(Маnojlović-Pintar, 2014: 346).

Међутим, овај тренд обједињавања свих жртава ратова на тери-
торији Србије створио је и нови наратив којим се није негирало по-
стојање националног и партикуларног али га је надилазио наднацио-
нални и транснационални југословенски идентитет. Тиме је створен 
простор и да се историја Првог светског рата реинтерпретира „па 
су тако меморијали почели да обједињују све који су пали у, како је 
истицано, ратовима за ослобођење... Локална историја се стапала са 
социјалним државним инжењерингом“ (Маnojlović-Pintar, 2014: 349). 
Овим „државним инжењерингом“ јесу присвојене форме традицио-
налне споменичке праксе у Србији али је „са дефинисањем идеологи-
је наднационалног југословенског социјалистичког самоуправљања 
читав историјски развој осмишљен и контекстуализован као лине-
аран и непрекинут низ. Уклапање споменика претходних времена у 
оквире новоформираних спомен-паркова је стварало јединствен нара-
тив у коме су бројне, некада потпуно хетерогене идеје југословенства 
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и социјализма/комунизма међусобно повезане. Стога је данас готово 
немогуће сагледати и разумети раздвојено ова два концепта, без ука-
зивања на сложену дијалектику њиховог односа“ (Маnojlović-Pintar, 
2014: 390). У том контексту, држава је промовисала континуитет бор-
бе чиме је „Други светски рат а са њим и социјалистичка револуција 
презентована као завршетак борбе за слободу свих југословенских, 
па тако и српског народа“ (Маnojlović-Pintar, 2014: 348). Пласман 
наднационалног југословенског идентитета, као кохезивне снаге дру-
ге Југославије, систематски је имплементиран у Србији. Пред идејом 
југословенства и елементи калсне борбе су све мање наглашавани 
а „пали железничари, машинци, лекари, ђаци постепено су губили 
функцију пропагирања значаја радничке класе и њене авангарде у 
ослобођењу земље и уступили место свим жртвама палим у вишеве-
ковним борбама за ослобођење Србије, инвентујући нове елементе 
националне свести“ (Мanojlović-Pintar, 2014: 349). Као илустрацију 
резултата овог процеса, навешћемо мишљење професора Ковића: 
„Растакање српства у процесу прихватања комунизма, као нове вере, 
и југословенства, као новог идентитета, умногоме је личило на про-
цес исламизације.“2

Јавни споменици у Србији – данас и овде

Морис Албваш, родоначелник истраживања колективног сећања, 
заступао је мишљење да се „прошлост ствара и реформише у сада-
шњости, за потребе садашњости“ (Bajović, 2012: 95). У каквом су од-
носу садашњост и колективно памћење у Србији? У августу 2021. 
године у Ужицу је одржана трибина под називом „Култура сећања, 
перспективе и изазови – упоредно искуство Србије и Израела“ у орга-
низацији Историјског архива. Том приликом, директор Музеја жртава 
геноцида, Дејан Ристић, истакао је да Срби, иако су као народ стра-
шно пострадали током 20. века, имају необјашњиву склоност да уме-
сто културе сећања негују културу заборава. „Да ли смо ми достојни 
потомци својих предака? Да ли је њихова жртва у балканским, Првом, 
Другом светском рату, ратовима за југословенско наслеђе толико бе-
значајна и бесмислена, или смо је ми својим заборавом и незанањем 
обесмислили... Прекрајање историје многих народа у 21. веку много 

2  https://stanjestvari.com/2015/01/27/kovic-svetosavski-ogled/
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више сада примећујемо него раније...то је читава лепеза те друштвене 
пошасти која се зове псеудонаука и злоупотреба историје. И да бисмо 
се одупрли тој друштвеној пошасти која је код нас итекако присутна, 
посебно у овом региону на постјугословенским просторима, ми мо-
рамо да се наоружамо знањем о прошлости. Показало се да се оружи-
јем, метком не можете борити против идеје. Против идеје се борите 
идејом. А наша идеја треба да буде утемељена у знању и сопственом 
националном идентитету.“3

Незаобилазан део српског националног идентитета јесу јавни 
споменици који сведоче о континуитету страдања српског народа у 
ратовима. Ови споменици, подигнути у неким другим и другачијим 
временима, наша су реалност. Незнање о њима не негира њихово 
постојање. Више говори о нама. Споменици, на којима су исписана 
имена погинулих, подизани су са циљем да чувају сећање на све који 
су пали у ратовима али су „били намењени онима који су преживе-
ли и који су стварали нове односе кроз заједничко искуство губитка 
и катарзе“ (Маnojlović-Pintar, 2014: 388). И управо су ти појединци, 
повезани личним губитком, били и најбољи чувари и преносиоци се-
ћања. „У интеракцији са званичном политиком сећања државе или 
нације, они кључно утичу на формирање колективног памћења. Те 
групе „фиктивног сродства“ посећују јавне комеморације и наставља-
ју да се сећају и када се свечаности заврше. На граници приватног 
и јавног, између породица, друштва и државе, те заједнице стварних 
и умишљених сродника успевају да трансцендирају ужасе истори-
је. Са њиховим старењем и новим животним почецима, активности 
на чувању сећања атрофирају, али остају трагови њиховог рада, као 
слојеви памћења и основ свих наредних конструкција сећања“ (Ма-
nojlović-Pintar, 2014: 369).

Закључак

Део колективног идентитета српског народа је континуитет стра-
дања у ратовима. Овај континуитет треба да прати и континуитет ко-
лективног сећања. У овом контексту, незаобилазни су јавни спомени-
ци. На теоријском нивоу, у академским круговима, друштвене науке 
и филозофија покренуле су значајне расправе у оквиру нове научне 

3  https://infoera.rs/2021/08/25/umesto-kulture-secanja-negujemo-kulturu-zaborava/
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дисциплине назване култура сећања. Достигнућа ове области приме-
њена на промишљање споменичке праксе у свету и код нас, пружају 
нам могућност да упознамо вишеслојност читања јавних споменика. 

Полазећи од самог појма јавности споменика, незаобилазно ме-
сто у читању споменика јесте одгонетање фактора који доводе до ње-
гове „невидљивости“. Уметничка димензија споменика, испод слоја 
видљивог, манифестног, читањем нам открива слојеве латентних са-
држаја који нам објашњавају однос споменика и друштвено-историј-
ског контекста. На примеру традиције подизања јавних споменика у 
Србији, указали смо на незаобилазну димензију читања споменика 
– повезаност са државном идеологијом актуелном у времену настанка 
јавног споменика. 

Мотив који је у основи овог рада је потреба да се пронађу одго-
вори и модели како неговати културу сећања данас у Србији. Како то 
учинити најпре у својој локалној средини, како формулисати садржа-
је и имплементирати на генерације према узрастима. Како да ово по-
стане државни пројекат а решења системска. Како да се у овај посао 
укључи академска јавност а не политичари и псеудонаука. Како да се 
успостави макар минимум консензуса око кључних тачака национал-
ног идентитета. Како да сви заједно преузмемо одговорност за процес 
социјализације, оне примарне у породици и оне секундарне у школи, 
а да то не буде спорадични акт родитеља или наставника ентузијасте. 

Јавни споменици, који су друштвена чињеница сваке локалне сре-
дине, могли би да буду полазишне тачке овог процеса нашег сусрета 
са собом самима. Имена која су на њима исписана су имена наших 
предака. Ако их гласно и са потребним знањем читамо себи и дру-
гима, помоћи ће нам не само да осветлимо прошлост него да се та 
светлост прелије и на будућност. Управо под том светлошћу којом 
нас обасјавају наши преци, треба да заузмемо критички однос према 
јавним споменицима који су се у неким деловима Србије појавили 
пред крај двадесетог века. Ови споменици „кроз потпуну безидејност 
и присутност превазиђених форми вајарског и архитектонског изра-
жавања, одражавали су али и градили политичку и друштвену изо-
лованост. Споменици подизани у Србији на крају миленијума нису 
имали снагу да произведу нову друштвену узајамност и емпатију“ 
(Маnojlović-Pintar, 2014: 390). Овакви споменици, који су нека врста 
антиспоменика „указују на кризу колективног идентитета државе, 
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која проистиче из недостатка позитивних хероја из насилних конфли-
ката који су уследили по распаду Југославије“ (Peitler-Selakov, 2012).

Споменици наше националне историје, видели смо у Јахансено-
вом филму, могу постати кулиси, сценографија, позадина за фотогра-
фисање и селфије. Могу бити место за исписивање графита. За дева-
стирање сваке врсте. Да ли ће се то догодити или не, зависи од нас. 
Јавни споменици који постоје широм Србије могу бити и материјалне 
и духовне тачке ослонца националног идентитета. Подигнути су ус-
помени на ратнике и цивилне жртве нестале у вртлогу ратова. Колек-
тивном несећању и индивидуалном незанању можемо се супротста-
вити само њиховим супротностима.
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SNEŽANA DAČIĆ4

PUBLIC MONUMENTS IN SERBIA BETWEEN 
COLLECTIVE (MIS)REMEMBERING AND

INDIVIDUAL (MIS)KNOWLEDGE

Summary

In the socio-historical context, the basic function and message of public 
monuments is to preserve the memory of the past, of those events and persons 
important for the history of a community. The policy of collective memory and 
national identity has always been in the domain of the ruling elite. The story of 
public monuments is inseparable from the culture of memory that depends on 
what is proclaimed as a collective identity. Society’s attitude towards public mon-
uments can clearly tell us not only which historical events from the national past 
should be remembered, rather than needed to forget. In addition to primary so-
cialization, secondary socialization through the education process has a decisive 
influence on the formation of knowledge and attitudes about collective identity. 
Official curricula can affirm or ignore the content of the national past. It depends 
under whose influence they are formulated. In the interest of individual knowl-
edge and awareness of national identity, it is important that teaching contents are 
formulated by responsible experts in a planned and long-term manner. Individual 
ignorance of the national past, among other things, renders the existence of pub-
lic monuments meaningless

Keywords: public monuments, collective memory, individual knowledge, 
reading monuments.

4  Gymnasium, Paraćin, snezana.pargim@gmail.com
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ANKSIOZNOST

Rezime

Anksioznost je emocija koju karakteriše neprijatno stanje izazvano unutraš-
njim nemirom. Lečenje simptoma anksioznosti podrazumeva otklanjanje uzroč-
nika njihovog nastanka. Uzročnici dolaze iz spoljašnje sredine i uglavnom su 
orijentisani na promenu dinamike življenja, ali i neadekvatnim sadržajem života 
u telesnom, psihološkom, socijalnom i/ili duhovnom smislu. Anksioznost nastaje 
preplavljivanjem ili opsedanjem svesti emocijom straha. S obzirom da je nesve-
sno prostor drugačije realnosti u odnosu na spoljašnju, onda se govori o „iraci-
onalnom“, mada je pravilnije zvati ga „drugačijim“ ili „nataloženim“ strahom. 
Racionalni strah je iskustveni, zasnovan na doživljaju, i ne smatra se uzročnikom 
anksioznosti. Promenom odnosa prema dubinskom strahu stiču se uslovi za oslo-
bađanje od simptoma. Ovo će biti moguće ukoliko nastavimo razvoj i usposta-
vimo adekvatne potrebe u sva četiri aspekta života: telesnom, psihiloškom, soci-
jalnom i duhovnom. Da bi razvoj bio moguć potrebno je informisati i obrazovati 
osobu o nastanku i dinamici anksioznosti, kao i uvođenjem konkretnih promena u 
pomenuta četiri polja života.

Ključne reči: anksioznost, strah, dinamika i sadržaj života.

Uvod

Najčešći razlozi dolazaka klijenata na psihoterapiju odnose se na ne-
mogućnost prevladavanja simptoma anksioznosti. O anksioznosti se dosta 
zna, ili se „zna“, ali je zato samoizlečenje, barem po iskustvima psihotera-
pijskih klijenata, simptomatično i zanemarivo. Napetost i „igranje u grudi-
ma“, nemir i zabrinutost, mišićna napetost, lupanje srca, otežano disanje, 
opsednutost nepotrebnim stvarima koja vodi do kompulzivnog ponašanja, 
i drugi simptomi govore o anksioznosti. (Sjeničić, 2019.) Anksioznost je 
najčešći mentalni poremećaj i može pogoditi osobu bilo kog uzrasnog 

1  Emoracio psihoterapija, Kraljevo, petarjeknic@gmail.com
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doba, a procenjuje se da 30% osoba pati od anksioznog poremećaja u ne-
kom trenutku života. Ovaj poremećaj se češće javlja kod žena. Zbog ono-
ga što ćemo izložiti u tekstu imamo razloga da tvrdimo da će patološka 
anksioznost biti još zastupljenija što je jedan od motiva za kasnije pisanje 
priručnika za rad sa anksioznim osobama.

Anksioznost je emocija koju karakteriše neprijatno stanje izazvano 
unutrašnjim nemirom. Uključuje subjektivno neprijatna osećanja straha 
od očekivanih ili manifestnih događaja (Čuržik, 2020). Često je praćeno 
nervoznim ponašanjem kao što je hodanje napred-nazad, somatske tegobe 
i razmišljanje.

Ovo stanje manifestuje se osećajem zebnje ili teskobe. Reč je o ose-
ćaju brige, nervoze i nelagode zbog nečega sa neizvesnim ishodom, kao i 
jaka želja da se nešto uradi ili da se nešto desi. Dugim rečima osoba koja 
oseća simptome anksioznosti doživljava hipotetičku budućnost.

Ipak, ma kako zvučalo, anksioznost je prirodno stanje na koje utiču 
genetski i sredinski faktori. Otuda razlika u osetljivosti nervnog sistema. 
Pojam dolazi iz latinskog jezika i prevodi se kao „zebnja“ ili „teskoba“. 
Anksioznost se takođe označava kao „slobodno lebdeći strah“, zato što 
počiva na strahu, ali ipak u sistematizaciju anksioznosti treba početi od 
Karen Hornaj koja razlikuje dve vrste:

1. bazičnu, koja predstavlja odgovor na potencijalnu opasnost, i
2. manifestnu, koja predstavlja odgovor na manifestnu opasnost. 
Anksioznost, ili „strah bez lica“ ima uporište u prefokusiranosti na 

moguće posledice. Tako svaka anksioznost dobije „lice“. Kada se skloni 
pogled sa iskustva i samopouzdanja, ili sa Boga kada je reč o vernicima, 
tada će se desiti isto što i Petru tokom hodanja po vodi: dok je gledao u 
Isusa, hodao je. Kada je fokus pomerio ka jakom vetru koji je tada duvao 
počeo je da tone. Čim se jednom da prostor, anksioznost preplavljuje i 
tada je, kao i u Petrovom slučaju, samo pomoć drugog lica moguća. (Mat. 
14,24-33.)

Lečenje anskioznosti moguće je kroz individualni i grupni rad (Jeffers, 
2014). U kompleksnim slučajevima podršku pruža farmakoterapija ali je 
nedovoljno osloniti se samo na lekove u procesu lečenja. Lekovi ne mogu 
ukloniti uzroke koji su do anksioznosti doveli. 

Cilj ovog teksta, kao i priručnika koji nastupom na ovoj konferenciji 
najavljujemo, je da pojasni metode individualnog psihoterapijskog i gru-
pnog edukativno-informativnog radioničarskog rada koji svojom interak-
cijom mogu dovesti do rezultata – do povlačenja simptoma.
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Iskustva su sticana tokom godina individualnog psihoterapijskog rada, 
kao i na radionicama koje sam držao u više gradova i institucija u Srbiji.

Edukativno-informativna i psihoterapijska praksa

U ovom radu biće samo pomenute, a u priručniku znatno šire i detalj-
nije opisaćemo iskustvo i metodologija grupnog radioničarskog i individu-
alnog psihoterapijskog rada sa osobama koje muči anksioznost. Naglaša-
vam da su principi i metode genealizovane, da su ponuđeni radioničarski 
sadržaji opšti, ali da su važni za upoznavanje sa preduslovima nastanka, 
kao i metode individualnog psihoterapijskog rada, ali da svaka osoba ima 
svoj način prevladavanja simptoma. Proces lečenja generalizovanog ank-
sioznog poremećaja često je, osim stacionarnog rada, praćen ličnim prak-
tičnim radom i, u pojedinim slučajevima tokom individualne pishoterapi-
je, radom sa klijentom na terenu. 

Upoznavanjem sa mehanizmima nastanka, kroz jačanje znanja o ulozi 
i značaju svesnosti, kao i njenim angažovanjem na prevladavanju simp-
toma, bićemo u prilici da ih se oslobodimo (Nastović, 1988). Na prvom 
mestu na nastanak simptoma anksioznosti utiču sredinski faktori, pre svih 
neadekvatna nametnuta dinamika i prihvaćeni sadržaj života. Kolektivni 
motivi za nastanak anksioznosti mogu biti i motivi za njegovo prevlada-
vanje, ali kroz adekvatno informisanje i edukaciju. Slede lični okviri na-
stanka, pa samim tim i potencijalnog nestanka simptoma. Ovo je zadatak 
Ega. Zadatak Ega je da omogući preživljavanje, ali i kvalitet života. Zato 
je oblikovanje svesnosti i njeno prilagođavanje realnim potrebama od su-
štinskog značaja za prevladavanje simptoma anksioznosti. Pre svega zato 
što „realne“ potrebe nije uopšte lako videti zato što svako ponaosob, a i 
svaki deo psihe, ima neku svoju realnost.

Usled intenziteta i raznovrsnosti simptoma anksioznost bitno umanju-
je i urušava kvalitet života. S obzirom da se zasniva na intenzivnom pa 
i parališućem fokusiranju, anksioznost usredsređuje osobu na elemente 
unutrašnje realnosti koji probijaju u ponašanje čak i bez vidljivih spoljaš-
njih okidača. Rečenica koja opisuje mentalnu aktivnost anksiozne osobe 
počinje sa: „Šta ako...“. Ova rečenica predstavlja rizik da se predominan-
tni doživljaj straha pretvori u kontinuiranu stvarnost bez vidljivog razlog. 
Drugim rečima, osoba postaje „svesna“ rizika kojeg opravdava, iako ga 
nije moguće dokazati, čime se stvara anksiozni obrazac ponašanja. 
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Struktura rada sa anksioznim osobama

Zbog tempa i organizacije života, baviti se simptomima anksioznosti 
postaće stalna potreba svakog mislećeg bića u 21. veku. Niko ko živi u 
uslovima tržišne ekonomije, onoga što takav život nameće, nije bezbedan 
niti u prilici da sebe vidi isključenim od rizika nastanka i razvoja simpto-
ma anksioznosti. Metode rada sa osobama koje su u riziku od nastanka i 
razvoja simptoma anksioznosti zato moraju biti efikasne, fokusirane i brze 
koliko god je to moguće. 

Znanje o psihi i psihičkom veoma je skromno. Još skromnija je prime-
na i ono malo praktičnog znanja. Posledica vidimo u porastu broja obole-
lih. Nikada veći broj raznih psiholoških škola i pravaca, a ni većeg broja 
obolelih od generalizovanog anksioznog poremećaja, depresije, opsesiv-
nog ili bipolarnog poremećaja, i drugih neuroza. Zato je potrebno stvari 
pokrenuti od početka, od informisanja i obrazovanja. 

Na prvom mestu u okviru ovog programa biće sprovođene grupne 
edukativno-iskustvene radionice. Interesovanje za ovu temu dovoljan je 
kriterijum za priključenje jednoj takvoj grupi, čak i bez prepoznatih simp-
toma. 

Na radionicama će, kroz interaktivni rad, biti obrađivane teme od zna-
čaja za očuvanje mentalnog zdravlja ali i za nastanak simptoma anksio-
znosti. Pre svih to su:

- radionica o strukturi psihe i specifičnostima Ega,
- radionica o dinamici i logici nesvesnog dela psihe,
- radionica o ciklusu iskustva i iskustvenom modelu stresa 
- radionica o ulogama i razvojnim krizama,
- radionica o osobinama i emocijama, 
- radionica o mehanizmima psihičke odbrane, i
- radionica o psihičkim granicama i agresivnosti.
Cilj radionica je upoznavanje sa preduslovima očuvanja mentalnog 

zdravlja kao i načina njegovog ugrožavanja, kao i sticanje veštine prepo-
znavanje određenih sadržaja koje su tema radionica, kao i sticanje alata za 
prevladavanje razvoja simptoma.

Na radionicama će, osim edukativno-informativnog rada biti pripreme 
za individualni rad.
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Individualni psihoterapijski rad realizuje se na seansama. Dužina 
seansi nije striktno određena, trajaće i po više sati, a sadržaj mora odgova-
rati klijentu. Opšti delovi individualne psihoterapije odnose se na:

- upoznavanje sa životom klijenta,
- fokusiranje na period od primećivanja prvih simptoma,
- uspostavljanje odnosa svesnog i nesvesnog dela psihe,
o vođena imaginacija,
o crteži,
o eksperiment prazne stolice i drugi,

- susret sa izvorom izazova (ukoliko klijent oseća specifični strah 
kao npr strah od bolnice, groblja, otvorenog prostora, gužve i tome slično)

- pravljenje strategija za prevladavanje simproma (Jeknić, 2020).
Stacionarni višednevni rad podrazumeva boravak obolelih od ge-

neralizovanog anksioznog poremećaja u Centru za lečenje anksioznosti. 
Program rada zasniva se na primeni praktičnih metoda sa ciljem promene 
dinamike i sadržaja života klijenata. Zato je sadržaj orijentisan na telesne, 
psihološke (intelektualne i emotivne), socijalne i duhovne aktivnosti. 

Dijagnoza – opis problema

Anksioznost je opisana u grupi F dijagnoza Međunarodne klasifikacije 
bolesti (ICD 10, F40-F48 Neurotski, stresogeni i telesno manifestni pore-
mećaji), i to:

F41 Drugi anksiozni poremećaji, Disordines anxiosi alii:
•	 F41.0 Panički poremećaj, epizodna paroksizmalna anksioznost, 

Disordo panicus, episodum anxiosum paroxismale,
•	 F41.1 Anksiozni generalizovani poremećaj, Disordo anxiosus 

generalisatus,
•	 F41.2 Mešovit anksiozni i depresijski poremećaj, Disordo anxio-

sus et depressivus mixtus,
•	 F41.3 Drugi mešovit anksiozni poremećaj, Disordo anxiosus mi-

xtus alius,
•	 F41.8 Drugi anksiozni označeni poremećaji, Disordines anxiosi 

alii specificati,
•	 F41.9 Anksiozni poremećaj, neoznačen, Disordo anxiosus, non 

specificatus.
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Iza svake od navedenih dijagnoza stoji određena simptomatologija sa 
kojom su psihoterapijski klijenti doživljajno i situaciono upoznati. Na psi-
hoterapiji sama dijagnoza nema veliki značaj. Jedan od razloga je što dija-
gnoza ne govori o načinima nastanka i prevladavanja simptoma, drugi što 
u pojedinim slučajevima samo postojanje dijagnoze predstavlja optereće-
nje za klijenta i dodatni izvor brige. Koliko puta se na psihoterapiji moglo 
čuti: „Da li ću ikada iz ovoga izaći?“, a da zapravo nije reč o pitanju nego 
o zebnji izrečenoj kroz upitnu rečenicu. Umesto toga bavljenje putevima 
izlaska iz ovog stanja, zasnovano na potrebi umanjenja ili isključivanja 
simptoma, predstavlja jedini smisleni istraživački rad tokom psihoterapij-
skog procesa. Da bi našli rešenje, valja nam poznavati nastanak problema.

Anksioznost – nastanak i rešenje 

Ako kažemo da anksioznost počiva na strahu, da se manifestuje kroz 
psihičke i telesne simptome, a da je opisuje rečenica: „Šta ako...“, onda to 
zapravo govori o mehanizmu njenog nastanka. Anksioznost nastaje pre-
plavljivanjem ili opsedanjem svesti emocijom straha. S obzirom da je 
nesvesno prostor drugačije realnosti u odnosu na spoljašnju, onda se govo-
ri o „iracionalnom“ strahu. Pravilnije bi bilo ovaj strah zvati „drugačijim“ 
ili „nataloženim“ nego „iracionalnim“ pre svega zato što je onda sve što 
postoji, a što ne nastaje u Egu, iracionalno. Racionalni strah je iskustveni. 

Id, dominantni nesvesni deo psihe, kao i moralni deo koji zovemo 
Superego, jednim svojim delom preplave Ego, njegov svesni deo, tako 
da je svest opsednuta nesvesnim sadržajima i nesposobna da se zadrži u 
balansiranoj realnosti (između spoljašnje i unutrašnje) u „sada i ovde“. 
Opsednutost nastaje usled priliva intenzivnog zahteva iz dubljih slojeva na 
koje svest nema odgovor, bez obzira da li je reč o zahtevima zasnovanim 
na različitim uzrocima među kojima u praksi dominiraju posledice nekada 
preživljene traume ili potreba da se zadrži komforna zona. Ovako nastaje 
anksioznost, ali u isto vreme način nastanka predstavlja ključ za rešenje 
problema.

Buka unutrašnjih misli sve je jača ukoliko se na njih fokusiramo. 
Emocije koje nastaju bombardovanjem takvim mislima itekako pomažu 
fokusiranju. Gotovo je nemoguće skloniti pažnju i ponašati se kao da se 
ništa ne dešava. Unutrašnja realnost ogromna je i zahteva od svesti da radi 
ono zbog čega svest postoji, a to je da balansira između dobrog i onoga 
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što je zlo. Usled agresije rutine obično se dogodi iskakanje koje se završi 
simptomima.

Ključ je dakle u svesti, u njenom adekvatnom angažovanju ka sagle-
davanju celine bića. Ključ je u pojmu „adekvatnost“ što podrazumeva da 
svest prati i ocenjuje vlastito angažovanje u procesu prevladavanja simp-
toma. Nije teško fokusirati se na telesno, iako postoje situacije u kojima 
je i to izazov. To i dalje ne znači da će aktivnosti svesti biti adekvatne ako 
ih uopšte bude. Koliko žena obolelih od karcinoma dojke nije otišlo na 
pregled iako su napipale čudnu strukturu, što je kasnije dovelo do kom-
plikacija, pa i prerane smrti? Koliko nas ne ode kod zubara iako oseća da 
ima problem? Ili kod ginekologa, urologa... Sve što ugrožava rutinu kao 
da zahteva dodatno angažovanje svesti zarad adekvatnog delovanja. Svest 
je „slaba karika“ i zato se u procesu lečenja anksioznosti pre svega bavimo 
pokretanjem svesti ka adekvatnim aktivnostima.

Sasvim je drugačije kada su telesne slasti u pitanju. Iza svega stoji 
Id. Podsticanje seksualne fantazije može voditi u bezuslovno podređiva-
nje prijatnom doživljaju koji će kod pojedinih osoba prerasti u potrebu za 
postizanjem istog zadovoljstva kroz nanošenje manjeg, a zatim sve većeg 
bola. Kod drugih će se javiti potreba za submisivnošču ili podređivanjem. 
Kod trećih će porasti potreba za učestalim i intenzivnim seksualnim do-
življajem. I tada se svest prepusti sadržaju Ida, a zapravo jedino rešenje 
je u ravnoteži. Nema patologije kod umerenosti bilo čega što ne stvara 
zavisnost i ne utiče negativno na psihofizičko zdravlje. I ovde je potrebno 
vratiti se „adekvatnim aktivnostima“ Ega.

Svaki put kada ne postoji jasan cilj za koji će se svest uhvatiti i koji će 
držati u fokusu postojaće rizik od preplavljivanja nesvesnim sadržajima. 
Tako zapravo iracionalno postaje racionalno, pa svest počinje da pravda, 
zastupa i rešava zadatak koji ne može da reši jer nije ni uvremenjen, ni 
podudaran nekom prethodnom. Jednostavno zato što taj zadatak stiže iz 
unutrašnje realnosti. Ako bi se insistiralo na oceni racionalnosti pobuda 
anksioznosti došli bi na klizav teren. Jer, ako je iracionalnost uzrok, onda 
to može kod nekih klijenata, onih sa rigidnim superegom, izazvati dodatni 
problem zbog mogućeg nastanka osećanja neadekvatnosti, gubitka kontro-
le i tome slično. „Malo mi je što nemam kvalitetan život, samo mi treba još 
i iracionalnost!“ Kao što malopre rekosmo, pogrešno je baviti se racio-
nalnošću uzročnika jer je sve što se dešava itekako realno i racionalno 
za osobu koju pogađaju panični napadi. 
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Anksioznost predstavlja stanje u kojem se veoma jasno vidi sukob 
vanjske i unutrašnje realnosti koje se razlikuju po karakteru pa samim tim 
i percepciji. Predominantna oslonjenost na spoljašnju realnost, na mate-
rijalno i racionalno, dovodi do neravnoteže koja će se uspostaviti kada 
značaj spoljašnje i unutrašnje realnosti bude izbalansiran. Kao i zahtevi, i 
potrebe. Prema tome, anksioznost je moguća samo kada Ego ne radi ono 
što mu je zadatak, kada ne balansira unutrašnju i spoljašnju realnost i kada 
ne postavi granice prema Idu, Superegu i spoljašnjoj realnosti. 

Upravo zbog poremećaja odnosa spoljašnje i unutrašnje realnosti, od-
nosno aktivnosti racionalnosti i potreba i dinamike iracionalnosti, postoji 
mogućnost da se iracionalnost, unutrašnji svet, potceni. Za unutrašnji deo 
psihe, za unutrašnju realnost, sve je moguće. Taj deo psihe nikako nije za 
podcenjivanje. Tu živi ono što je, po Bibliji (Bakotić, 1988), umrlo prili-
kom saznavanja dobra i zla (1. Moj.3,7), odnosno nastanka polarnosti i 
svesti kakvu znamo. Ne možemo ni pretpostaviti kakvo je to stanje bilo, 
rekli bi „stanje drugačije svesti“ ali znamo da će se nekada neki ljudi pre-
obraziti u njega, kao što stoji u Bibliji (1. Kor 15,51-53.). Ovo pre svega 
zbog svojstava nesvesnog koje ne zna za vreme, prostor, metričke vredno-
sti, a ima neku svoju logiku, svoju racionalnost. 

Ali ko kaže da i u spoljašnjoj realnosti nema mnogo više opcija nego 
što opažamo? Nije teško videti da nam život pokazuje kako je itekako sve 
moguće. Spoljašnja realnost je drugačija ali i dalje niti je predvidiva, niti je 
bez opcija, pa i onih teško shvatljivih. Dovoljno neshvatljivo je uništava-
nje planete na kojoj živimo. Ima i pozitivnih neshvatljivosti među kojima 
je za mene najveća činjenica da sam preživeo dosadašnji život i sve ono 
što je u njega stalo, pre svega ratove i niz problema u saobraćaju. 

Nerazumevanje svojstava, karaktera i dinamike nesvesnog dešava se 
kako zbog njegove višedimenzionalnosti, koja je neobuhvatna, tako i zbog 
nedovoljnog znanja. Ukoliko se bude insistiralo na racionalnom pristu-
pu izlasku, bez uvažavanja uzroka nastanka, anksioznost će se samo pri-
vremeno povući. A onda će se vratiti iznenada i „niotkud“, kako klijenti 
obično opisuju trenutak kada ih je pogodio napad panike. Jedna od češćih 
reakcija tada je odlazak u Hitnu pomoć čime je osiguran kontinuitet ank-
sioznosti. Naizgled ovaj korak je logičan i smislen, ali za dublje delove 
psihe koji su ionako nezadovoljni radom Ega, zbog čega ga preplavljuju 
energijom kako bi ga pokrenuli, odlazak u bolnicu samo predstavlja potvr-
du kontinuirane isključenosti svesti. Nekada je dovoljno promoliti nos u 
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poznati bolnički ambijent kako bi osoba osetila olakšanje dok će injekcija 
smiriti telo. Time nije rešen dublji problem, onaj zbog kojeg je anksioznost 
nastala, a to je adekvatnost svesne reakcije u odnosu na potrebe. Opstanak 
„ne znam“ odgovora na pitanje „šta bi korigovao, ubacio ili izbacio iz svog 
života?“ samo potvrđuje da je svest isključena ili nedovoljno uključena. A 
upravo to je osnovni razlog za nastanak anksioznosti.

Razloge za isključivanje ili nedovoljnu i neadekvatnu uključenost sve-
sti treba tražiti u traumama iz detinjstva i mladosti. Ali, ako bi se uzroci 
smestili u grupe, najbrojnija se odnosi na strah od greške, strah od ne-
poznatog i strah od promene. Ova tri straha mogu se logički povezati ali 
svakako nisu isti strahovi. 

Nakon perioda grupnog rada u kojem se anksiozne osobe informišu 
i obrazuju, sledi individualni rad. Kroz psihoterapijski proces u slučaju 
straha od greške učimo da prihvatimo sve pa i najtežu ili najgoru opciju. 
Strah od nepoznatog se smanjuje oslanjanjem na iskustvo, uključujući ver-
sko. Strah od promene nastojimo smanjiti ugledavanjem i pozitivnih stra-
na promene. Ovo ne znači da neće biti straha, već da će biti smanjen i to:

- Priznavanjem da postoji, jer emocija želi samo da bude viđena,
- Uključivanjem svesti u prepoznavanje konkretnijeg uzročnika.
Drugim rečima:
1. Svest je jedini deo psihe koji može da beleži vreme, verovatno zato 

što samo svest ima vek trajanja jer je zajedno sa telom najvažniji 
deo Ega, prolaznog dela čoveka. Samim tim, ukoliko se u svesti 
ukoreni hipotetička budućnost, onda dolazi do zbrke koju svest nije 
sposobna da prati. Ako su budućnost ili prošlost zauzele sadašnjost, 
onda sadašnjost ne postoji kao ni deo psihe koji ga beleži. Evo 
jednog od ključeva izlaska iz problema, a to je povratak u „sada i 
ovde“. 

2. Drugi deo rešenja odnosi se na izvršavanje zadataka Ega. Ego ima 
samo dva zadatka: prvi se odnosi na prepoznavanje i uravnoteženje 
spoljašnje i unutrašnje realnosti, drugi na prepoznavanje i poštova-
nje psihičkih granica i to kako prema Idu i Superegu, tako i prema 
spoljašnjoj realnosti. Simptomi anksioznosti su, samim tim, svedo-
čanstvo da svest nije uradila posao zbog kojeg postoji: spoljašnja i 
unutrašnja realnost tada nisu izbalansirani, kao što ni granice nisu 
ni prepoznate, ni (adekvatno) postavljne.
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Ako je Ego, odnosno svest neadekvatno postupila u pojedinim život-
nim situacijama, onda je to dovelo do usložnjavanja sadašnjosti kada su 
zadaci i razvoj u pitanju. Za život ne postoji pauza ni odmor, on se dešava 
i tokom isključenosti svesti. Konfuzija će nastati zbog poremećenih priori-
teta a brzina življenja obezbeđuje da se konfuzija pretvori u trajno stanje. 
Sa takvom dinamikom Id će čuvati svoje mini komforne zone pokušavaju-
ći tako da spasi što se spasiti može. To ipak nije dovoljno za razvoj koji je 
upisan u genima, kao i činjenicu da životnu oscilaciju ne možemo isklju-
čiti, u nama je od kada i Adamovo prokletstvo, pa samim tim anksioznost 
predstavlja uobičajenog pratioca savremenog čoveka. 

Usudiću se da, na osnovu iskustva sticanog u psihoterapijskoj praksi, 
kažem da je anksioznost posledica:

1. Usporavanja ili prekida razvoja,
2. Neadekvatnog života u četiri aspekta (telesnom, psihološkom, soci-

jalnom i duhovnom).
Samim tim način izlaska iz  anksioznosti predstavjla korekciju pret-

hodna dva i to postepenim radom i promenama u telesnom, psihološkom, 
socijalnom i duhovnom aspektu života. 

Detaljnije o ovome biće reči u priručniku.

Zaključak

Anksioznost je emocija koju karakteriše neprijatno stanje izazvano 
unutrašnjim nemirom. Uključuje subjektivno neprijatna osećanja straha 
od očekivanih ili manifestnih događaja. Na nastanak anksioznosti utiču 
vanjski, sredinski i unutrašnji faktori. Isti ti faktori, samo prilagođeni ak-
tuelnom trenutku, mogu pomoći prevladavanju simptoma. Anksioznost 
nastaje preplavljivanjem ili opsedanjem svesti emocijom straha. S obzi-
rom da je nesvesno prostor drugačije realnosti u odnosu na spoljašnju, 
anksioznost predstavlja posledicu neusklađenosti ovih realnosti. Ovo je 
najvažnija tačka u prevladavanju simptoma što će biti obrađivano grupnim 
informativno-edukativnim radionicama i kroz individualni psihoterapijski 
rad. Promenom odnosa prema tom strahu stiču se uslovi za oslobađanje 
od simptoma, i to će biti osnova grupnog i individualnog rada. Ovo će biti 
moguće ukoliko nastavimo razvoj i uspostavimo adekvatne potrebe u sva 
četiri aspekta života: telesnom, psihiloškom, socijalnom i duhovnom. 



Anxiety 555

Literatura

Bakotić, L. (1988). Biblija. Novi Sad: Dobra vest.
Čuržik, D. S. (2020). Kako se osloboditi straha, anksioznosti i pomoći onima koji pomoć 

ne žele otkriva nam psihologinja. Lepota i zdravlje, https://www.ljepotaizdravlje.hr/
kako-se-osloboditi-straha-anksioznosti-i-pomoci-onima-koji-pomoc-ne-zele-otkri-
va-nam-psihologinja/.

Jeffers, S. (2014). Osjeti strah, a ipak to učini. Zagreb: Mozaik knjiga d.o.o.
Jeknić, P. (2020). Knjiga za svaki dan. Novi Sad: CEIR.
Nastović, I. (1988). Psihopatologija Ega. Gornji Milanovac: Dečije novine.
Sjeničić, M. S. (2019). Oslobođeni anksioznosti. Beograd: Sumatra izdavaštvo.

PETAR JEKNIĆ2

ANXIETY

Summary

Anxiety is an emotion characterized by an uncomfortable state caused by 
inner turmoil. Treating anxiety symptoms involves removing the causes of their 
formation. The causes come from the external environment and are mainly ori-
ented towards changes in the dynamics of living, but also with the inadequate 
content of life in a physical, psychological, social and/or spiritual sense. Anxiety 
is caused by overwhelming or obsessing of the consciousness with the emotion of 
fear. Since the unconscious is a space of a different reality in comparison to the 
external reality, then we are talking about “irrational”, but it would be more cor-
rect to call this fear “different” or “deposited” fear. Rational fear is experiential, 
and is not considered a cause of anxiety. A change of relations towards deep fear 
creates the conditions for symptom relief. This will be possible if we continue to 
develop and establish adequate needs in all four aspects of life: physical, psycho-
logical, social and spiritual. In order for development to be possible, it is neces-
sary to inform and educate the person about the origins and dynamics of anxiety 
and by introducing concrete changes into the mentioned four fields of life as well.

Key words: anxiety, fear, dynamics and content of life.

2  Emoracio psihoterapija, Kraljevo, petarjeknic@gmail.com





SLOBODAN MARTINOVIĆ1

JA, IZMEĐU SOPSTVENE INDIVIDUALNOSTI 
I KOLEKTIVITETA2

Rezime

Moj klasni neprijatelj su svi oni koji otimaju tuđe misleći da ih niko ne vidi. 
Zlo. Pretnje, uvrede. Izvinite komšije Bošnjaci. Ako je pop grešan, molitva nije. 
Biti Srbin. Građanska Srbija. Bogdan Dragović.

Ključne reči: ja, individualnost, kolektivitet.

Moji klasni neprijatelji

Po definiciji „klasni neprijatelj je marksistička oznaka za političkog ili 
klasnog protivnika, ili određene grupe“.

Moj klasni neprijatelj su svi oni koji su odgovorni za politiku devede-
setih, koji su upropastili život moje generacije.

Moj klasni neprijatelj je sadašnja vlast koja je posledica politike iz 
devedesetih godina.

Moj klasni neprijatelj je velika većina sadašnje opozicije, nisam ih 
birao. Oduzeli su prostor za moju borbu.

Moj klasni neprijatelj je šovinistička desnica u Srbiji koja negira ge-
nocid u Srebrenici.

Moj klasni neprijatelj su tajkuni koji su na pljački državne imovine, 
budžeta, postali bogati ljudi u Srbiji.

Moj klasni neprijatelj je jedna mala grupa u civilnom društvu koja ima 
monopol nad aktivizmom, projektima, grantovima.

Moj klasni neprijatelj je lažna elita od javnih ličnosti, kojima da uki-
neš jedan honorar bi plakala.

1  Centar za istraživanje u politici Argument; Prijepolje; cziupargument@gmail.com
2  Izvor: https://www.bitovik.org.rs/blog/
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Moj klasni neprijatelj su i mediji, kao najmoćnije sredstvo, u rukama 
moćnika koji nas zaglupljuju svaki dan lažima, poluinformacijama.

Moj klasni neprijatelj su svi preletači iz političkih partija koji, kao 
hulje, opslužuju svaku vlast.

Moj klasni neprijatelj su svi oni koji seku šume, zagađuju vodu, 
vazduh, uništavaju zemljište.

Moj klasni neprijatelj su svi poslodavci koji svoje radnike tretiraju kao 
robove i jeftinu radnu snagu.

Moj klasni neprijatelj su svi oni koji otimaju tuđe misleći da ih niko 
ne vidi.

Zlo

Ljudsko zlo i bolest dođu bez najave. Dok za bolest imam objašnjenje, 
u biodiverzitetu, za ljudsko zlo nemam. Zašto čovek čoveku nanosi zlo bez 
razloga? U ime tog zla laže, vređa, preti. Nanosi bol i patnju drugima. Da 
li povređena osoba treba da reaguje „oko za oko zub za zub“. Ili da pusti 
nasilnika da se iživljava jer u sudskom postupku oštećeni je dodatno dis-
kriminisan lažima na koje „imaju pravo“ oni koji nanose zlo. 

Žrtva pored uvreda, poniženja, mora da to sve trpi i da dokazuje. Gore 
je sakupljanje dokaza od učinjenog zla.

Najgore od svega što ljudi lažu, nemaju svesti da bog sve vidi, kod 
boga nije potrebna faktura ni dokaz. 

Sledim istinu a bogu ostavljam sud za moja dela i dela koju su načinje-
na prema meni od strane pojedinaca.

Istina je jedna.

Uvrede, pretnje

Kako reagovati na uvrede i pretnje? Juče su žene, u Beogradu na više lo-
kacija, vrištale. Htele su da skrenu pažnju na toksične odnose, uvrede, pretnje u 
društvu. Dale su sebi oduška. To je bio njihov odgovor.

U ovom vremenskom periodu i sam proživljavam uvrede, pretnje. Od ošte-
ćenog postajem okrivljeni. Sistem je tako napravljen da lični iskaz oštećenog je 
najslabiji dokaz. Moraš sakupiti sve dokaze, konsultovati pravnike, adovokate 
pa tek prijaviti nasilnika. U međuvremenu nasilnik prijavljuje tebe, i tako u 
krug. Za to vreme osećaš strah, bes. Zato razumem žene koje su vrištale.
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Da bi ostvario besplatnu pravnu pomoć trebaš dokazivati materijal-
no stanje, itd. Još jedno poniženje za oštećenog. Advokati vas posmatraju 
kroz procenat događaja, to još više pojačava kod oštećenog frustraciju.

Pretnja, pravna teorija:
„Pretnja je stavljanje u izgled nanošenja nekog zla.
Stavljanje u izgled može se definisati kao davanje do znanja nekom 

licu, odnoso činjenje izvesnim da će do neke radnje doći“.
Ispada da je „najjeftnije“ dopustiti da vas neko vređa, preti, bije.
Istina je jedna. Ona je najbolja odbrana. Zato sam miran. 

Izvinite komšije Bošnjaci

Video pribojskih policajaca, koji se vesele uz šovinističke nabrajalice 
veličajući Srebrenicu i Vukovar, je propast srpskog naroda. Za to smo i 
sami krivi. Budalama smo prepustili da rade šta hoće. Ovim su obruka-
li čitavu Limsku dolinu, gde žive vekovime Srbi, Bošnjaci, Muslimani, 
Crnogorci. Izvinite komšije Bošnjaci, pripadnici mog naroda ne znaju šta 
rade. Nismo mi Srbi svi isti, većina nas je dobra i poštena. Manjina, u 
ime srpskog naroda, čini zlo srpskom narodu i drugim narodima, zadnjih 
trideset godina. Ona je dobro organizovana. Pesme se planski prave i dele 
u zajednici. Generacije, koje se nisu ni rodile devedesetih, konzumiraju 
zlo u vidu ovakve muzike. Onda i ne čudi paganski doček Nove godine, u 
Beogradu, u vidu Jelene Karleuše. 

Mi smo se Srbi i od hrišćanstva otuđili. Sve su nam zagadili, ne samo 
životnu sredinu. I državu, monarhiju, crkvu, vojsku, policiju, kulturu, ob-
razovanje, zdravstvo, muziku, sport, Crvenu Zvezdu. Svakoj vrsti trovanja 
pružiti otpor. Nije dovoljno pokupiti smeće u Potpeću.

Ako je pop grešan, molitva nije

Već više od godinu dana, svakog petka, sa dragim ljudima različitih 
profesija, konfesija, gde dominiraju teolozi učestvujem u teološkim razgo-
vorima. Svako iz svog bića, nameće, svedoči svoju komunikaciju sa bo-
gom. Baš smo sada, u petak, vodili razgovore o razlici između svedočenja 
i nametanja putem propovedanja, budući da svakako vršimo uticaj.
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U subotu sam bio na protestima. Subotički sveštenik je hteo da „pro-
bije“ blokadu. Demonstrante je nazvao ruljom, hvalio se šta je sve učinio 
za građane i grad Suboticu, kako je pomagao ljude u nevolji. Pokazao je 
gordost. U hrišćanstvu to je najveći greh.

Citat iz knjige „Religija“ Đure Šušnjića: „Valja se odupreti iskušte-
nju da se vera vrednuje po tome kako su je protumačili i primenili verski 
ideolozi. Ako je crkva božanska i ljudska ustanova, onda grehovi i greške 
dolaze od njenih članova, a ne od dogme na kojoj ona počiva“. Sveti Sava 
je dobro isktakao: „Ako je pop grešan, molitva nije“. Ne samo što svaka 
crkva čuva i brani svoje učenje, nego ga i širi putem propovedanja, koje 
graniči sa ubeđivanjem i ispiranjem mozga: ne može niko da propoveda, 
a da u isto vreme ne vrši uticaj! „Jer u svakome do nas spava po jedan 
verski ideolog, koji je spremniji da istinu drugima nameće nego da za nju 
svjedoči“.

Biti Srbin

Posle izjave Dragoslava Bokana, kojom vređa Mariniku Tepić na na-
cionalnoj osnovi, sve više gubim osećaj da sam Srbin. Srpskim fašistima 
sada smetaju i Rumuni. Kraljica Marija, supruga kralja Aleksandra, bila je 
Rumunka. Veličanstvena žena.

Rođen i odrastao u multietničkoj sredini, beskrajno sam joj zahvalan 
što me je odgojila da se ne prebrojavamo na nacionalnoj osnovi, već da 
komuniciramo kao ljudi. Jesi dobar čovek ili nisi, znaš da igraš fudbal ili 
ne, to je bila i ostala mera u Prijepolju.Odkud tolika mržnja kod Srba koji 
se nazivaju srpskom desnicom. Oni su negacija svega onog što je srpski 
narod kroz istoriju gradio, dobrotu, poštenje, gostoprimstvo, solidarnost. 
Devedesete godine prošlog veka na površinu su izbacile ljude koji su na-
karadno postavili smernice srpskog društva. Kako vreme prolazi, nažalost, 
dobijaju na intezitetu. Došli smo i do motki. A svi dobro znamo šta sledi 
kada se dohvatimo motki. Vučiću, prizovi se pameti, najodgovorniji si za 
ovo ludilo u koje si društvo doveo.

Građanska Srbija

Serija „Vreme zla“ među prvima je pružila informaciju, osvestila po-
ložaj građanske porodice u Srbiji između dva svetska rata. Takva srpska 
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porodica je nestala pod naletom fašizma, komunizma, države koja je pro-
padala u svakom pogledu.

Sudbina Vukašina Katića, koga igra sjajni Žarko Laušević, daje opis 
Srbina intelektualca, večitog opozcionara, svesnog zla zvanog fašizam. 
Zablude i surovost komunizma video je kroz svog zeta, koga je na kraju 
ista ta partija streljala. On ne prihvata ni partizane ni četnike, vladu u egzi-
lu, Nedića, već bira da bude žrtva kao sopstveno spasenje. 

Ta građanska Srbija, koja nije bila ni za jedne, sve je dobro razumela, 
je nestala za vreme Drugog svetskog rata, ubijena, proterana od svih ratnih 
aktera. Ona je bila žrtva sa etiketom izdajnika.

I onda se pitamo zašto danas nemamo građansku Srbiju. Uz dužno 
poštovanje komunista u antifašističkoj borbi, teško je bilo za očekivati da 
sinovi i kćeri komunističkih generala budu istinske demokrate. Za taj pre-
laz nisu imali ni teorijsko znanje. A pojmovi slobode, pravde, morala su 
kod komunista i demokrata na različitim ideološkim platformama.

Bogdan Dragović

Lik Bogdana Dragovića, koga glumi sjajni Goran Bogdan u seriji 
„Vreme zla“, ostavio je poseban utisak na mene. Odbacila ga partija kojoj 
je verno služio, zato što je razmišljao svojom glavom. Za vlast je klasni 
neprijatelj, sin ga je pljunuo, žena napustila, drug izdao. Gestapo i policija 
ga brutalno prebili u zatvoru.

U karakteru je to pošten čovek koji je verovao u ideju. Posle svega što 
mu se izdešavalo, postavlja se pitanje, šta je njegov smisao života. Izgleda 
da mu je sudbina nesretni zabran u kojem se našao bez šanse da preživi. I 
da preživi opet neće biti prihvaćen, tragedija običnog čoveka.

Grupa selektuje one najgore, najposlušnije, neobrazovane, potuljene 
likove. Porodica te voli dok im služiš.

Lik Bogdana Dragovića oslikava sudbinu običnih ljudi, poštenih, pa-
metnih, dobrih, koji ne pristaju na nepravdu sa bilo koje strane ona dola-
zila.

Dosta nas danas proživljava sudbinu Bogdana Dragovića.
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Mala priča o Brani: Prijepoljac

Kako čovek stari sve više analizira sopstvenu vertikalu. Nismo birali 
roditelje, mesto rođenja, državu. Znam da mi je otac iz Bistrice, između 
Prijepolja i Nove Varoši, sa trinaest godina otišao na zanat u Sarajevo. 
Prva generacija kvalifikovanih radnika, kada se otvorila Livnica u Prijepo-
lju došao iz Sarajeva. Poslovođa na visokim pećima. Znam da su Martino-
vići na tom prostoru blizu dvesta godina i da je Petar došao iz Crne Gore. 
Sve poštujem. I Crnu Goru, Bistircu, Tursku, Srbiju. 

Ja sam rođen u Prijepolju. Pošto život nema reprizu a broji se ono što 
si proživeo, zahvalan sam Prijepolju na zdravom okuženju i pravilima pre-
ma kojima smo se kao deca upravljali. To me je formiralo. U tim godinama 
čovek se i formira kao ličnost, usvoji pravila igre koja ostaju za celi život.

Setim se Brane na Mileševci, mahale na Brijegu u ulici Izeta Čavića, 
starog bioskopa i nadimka Brajtner, zbog slova R kojeg zapinjem, glavne 
džamije u centru grada u blizini koje sam rođen.

Setim se svake nedelje kada sam išao u Manastir Mileševu na „debatu 
sa Nemanjićima“.

Pošto je spasenje dar od boga i ono je lično a ne kolektivno, moj iden-
titet je Prijepoljac. 

SLOBODAN MARTINOVIĆ3

ME, BETWEEN MY OWN INDIVIDUALITIES 
AND COLLECTIVENESS4

Summary

My main enemy are all those who steal from others, thinking that no one sees 
them. Evil. Threats, insults. Sorry, Bosnian neighbors. If the priest is sinful, the 
prayer is not. Being a Serb. Civil Serbia. Bogdan Dragović.

Keywords: self, individuality, collectivity.

3  Center for Research in Politics Argument; Prijepolje; cziupargument@gmail.com
4  https://www.bitovik.org.rs/blog/
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edukaciji (transakaciona analiza). Autor više od 100 stručnih i naučnih radova, objavlje-
nih u zemlji i inostranstvu, i tri monografije. Govori ruski, engleski i nemački, a razume 
italijanski i španski jezik.

Ćumura, Ljiljana

Doktorand na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Katedra za Socijalnu 
politiku i socijalni rad. Završila master studije Sociologije (2014-2015) i Sociologije u so-
cijalnoj zaštiti (2015-2016) na Univerzitetu u Novom Sadu. Usavršavala se u Nemačkoj, 
Sloveniji, Velikoj Britaniji, Švedskoj, Grčkoj i na Malti, u nekoliko oblasti: metodologija 
istraživanja i participativno akciono istraživanje, metodika nastave društvenih nauka, in-
terkulturalno učenje, mirovno obrazovanje i nenasilna komunikacija, medijacija, uprav-
ljanje projektima, te omladinski rad i razvoj zajednice. Radi u organizaciji „Terraforming“ 
u Novom Sadu, kao viša projektna menadžerka. Saradnica i članica brojnih organizacija i 
institucija, među kojima su Matica srpska, Srpsko sociološko društvo, Sociološko naučno 
društvo Srbije, Viktimološko društvo Srbije, Centar za empirijska istraživanja religije, 
Malteška sociološka asocijacija itd. Poseduje više od 20 godina iskustva u vladinom i 
nevladinom sektoru. Niz godina radila kao stručna saradnica u Pokrajinskoj Vladi AP 
Vojvodine. (Ko)autorka je i koordinatorka preko stotinu domaćih i međunarodnih progra-
ma, projekata i istraživanja. Objavljuje naučne radove i članke na srpskom, engleskom, 
italijanskom i nemačkom jeziku. Uređuje nekoliko naučnih časopisa i bavi se novinar-
stvom, lekturom i izdavaštvom. Dobitnica je više od deset nagrada u oblasti društvenih i 
humanističkih nauka. Drži obuke i predavanja širom Evrope. 

Dačić, Snežana

Rođena 1964. godine. Završila Filozofski fakultet u Beogradu – katedra za sociologiju 
i Učiteljski fakultet u Somboru. Magistarske studije „Upravljanje nastavnim procesom i 
razvojem kadrova“ završila na Učiteljskom fakultetu u Beogradu odbranom magistarskog 
rada „Proces profesionalizacije nastavničkog zanimanja u oblasti osnovnog i srednjeg 
obrazovanja Republike Srbije“. Sa uvođenjem verske nastave u obrazovni sistem Repu-
blike Srbije angažovana od strane Eparhije braničevske u grupi prvih nastavnika verske 



nastave. Sa prof.dr Zoricom Kuburić koautor priručnika za nastavnike „Metodike verske 
nastave“ i „Metodika nastave sociologije“. Oblast interesovanja: sociologija obrazovanja, 
sociologija profesije. Tokom trideset godina rada u prosveti radila u različitim osnovnim 
i srednjim školama kao nastavnik i direktor škole. Živi u Paraćinu i radi u Gimnaziji i 
Tehnološkoj školi kao nastavnik sociologije. Supruga Miroljuba (doktor veterinarskih 
nauka). Majka Predraga (arhitekta) i Dušana (pravnik, kartograf). 

Đurčik, Igor

Rođen je 1978. godine u Staroj Pazovi. Osnovne studije teologije završio je u Beogradu, 
zatim je najpre stekao magistrat nauka Sociologije religije a nekoliko godina kasnije i 
drugi magistrat iz oblasti Aplikativne teologije. Nakon toga, 2009. godine, krunisao je 
svoje obrazovanje te stekao diplomu doktora teoloških nauka (oblast - pedagoška psiho-
logija religije). Dugi niz godina bavi se prosvetnim radom u svojstvu profesora na neko-
liko visokoškolskih ustanova u zemlji i inostranstvu. Dekan je na Teološkoj akademiji 
„Sveti Timotej“ u Novom Sadu, ujedno obavlja i službu biskupa Jugoistočne evropske 
dijeceze pri Anglikanskoj ortodoksnoj crkvi u Srbiji. Iz njegovog pera do sada je izašlo 19 
publikacija u koje se ubrajaju i dva udžbenika, dok je istovremeno publikovao veliki broj 
stručnih i naučnih istraživanja i članaka. Kao istraživač, pomno prati savremene trendove 
na području religiologije u oblasti transkulturalne religiologije, sociologije i psihologije 
religije.

Gajić, Miona

Rođena 1994. godine u Novom Sadu. Osnovne studije socijalne politike i socijalnog rada, 
kao i master studije socijalnog rada završila na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u 
Beogradu. Trenutno studentkinja druge godine doktorskih akademskih studija politikolo-
gije- smera za socijalnu politiku i socijalni rad. Zaposlena na Fakultetu političkih nauka 
u svojstvu istraživača- pripravnika, i angažovana na predmetima iz naučnih oblasti Teo-
rija i metodologija socijalnog rada kao i Područja primene socijalnog rada. Završila više 
akreditovanih i neakreditovanih programa obuke kao što su: „Komunikacijske veštine u 
socijalnom radu“ na FPN UB, kurs „Rodno zasnovano nasilje“, obuka „Volonterski rad u 
službi podrške deci sa invaliditetom“, trening trenera „Alternativna briga i prava dece u 
Republici Srbiji“. Učesnica na mnogim studentskim i stručnim konferencijama u svojstvu 
predavača ili učesnika. Takođe, učesnica nekoliko projekata u svojstvu istraživača – sa-
radnika, kao i koordinatora kao što su projekat „Hraniteljstvo i dobrobit adolescenata: 
istraživanje za unapređenje politika i praksi“, projekat „Ko-kreacija znanja i izgradnja ek-
spertize za zaštitu dece pogođenih migracijama – Razvoj kurikuluma“, projekat Podrška 
profesionalcima i roditeljima za nenasilno disciplinovanje- obuka stručnjaka iz sistema 
socijalne zaštite. 



Gordić Petković, Vladislava

Redovna profesorka engleske i američke književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom 
Sadu. Magistrirala je na prozi Rejmonda Karvera 1994, a doktorirala 1998. na temi „Priča 
i pripovedanje u kratkoj prozi Ernesta Hemingveja“. U zvanje redovnog profesora izabra-
na je 2008. U periodu 2009-2015 bila je šef Odseka za anglistiku Filozofskog fakulteta u 
Novom Sadu. Od 2016. do 2022. bila je koordinatorka Centra za rodne studije Univerzi-
teta u Novom Sadu. Bila je gostujući profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu (2002-
2009). Predavanja po pozivu držala je u Ljubljani, Budimpešti, Pečuju i Ploeštiju. Objavi-
la je monografske studije Sintaksa tišine: poetika Rejmonda Karvera (1995) i Hemingvej: 
poetika kratke priče (2000), zbirke naučnih studija i eseja: Korespondencija: tokovi i 
likovi postmoderne proze (2000), Na ženskom kontinentu (2007) i Mistika i mehanika 
(2010). Književne kritike i eseji sabrani su u knjigama Virtuelna književnost (2004), Vir-
tuelna književnost 2: književnost, tehnologija, ideologija (2007), Književnost i svakod-
nevica (2007) i Formatiranje (2009). Članica je Udruženja književnih prevodilaca Srbije 
i PEN-a. U periodu od 2009. do 2012. godine bila je umetnička direktorka Beogradskog 
sajma knjiga. Za prevode proznih knjiga Entonija Berdžesa i Ernesta Hemingveja nagra-
đena je nagradom „Laza Kostić“ i nagradom Društva književnika Vojvodine. Za rukopis 
knjige Književnost i svakodnevica dobila je nagradu „Istok – Zapad“ i dobitnica je pri-
znanja „Kapetan Miša Anastasijević“ za doprinos u oblasti književnosti, prevodilaštva i 
kulture 2019. Učestvovala je na velikom broju naučnih skupova u zemlji i inostranstvu.

Hrnjaković, Teodora

Rođena 1994. godine u Novom Sadu. Završila osnovne akademske studije socijalne po-
litike i socijalnog rada na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, aktuelno 
studentkinja druge godine doktorskih akademskih studija na pomenutom fakultetu. To-
kom dosadašnjeg akademskog i profesionalnog razvoja učestvovala je na brojnim semi-
narima, konferencijama i obukama, a interesovanje joj je posebno usmereno na održanje 
porodičnih sistema i socijalni rad sa starijima. Stekla je međunarodno iskustvo kroz stu-
dentsku razmenu na Univerzitetu u Helsinkiju i dobitnica je stipendije za magistarske stu-
dije na Univerzitetu u Moskvi. Do sada je napisala nekoliko radova inspirisana uslugom 
Povremeni porodični smeštaj. Članica je organizacionog odbora Gerontološkog društva 
Srbije i posebno se zalaže za razvoj gerontološke misli i prakse u Srbiji.

Janković, Dijana

Rođena 1992. u Nišu. Osnovne studije socijalne politike i socijalnog rada, kao i master 
studije socijalnog rada završila je na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogra-
du. Trenutno je studentkinja druge godine doktorskih akademskih studija politikologije 
- smer za socijalnu politiku i socijalni rad. Zaposlena je u Centru Zvezda, udruženju gra-
đana koje pruža podršku deci i mladima bez roditeljskog staranja, kao i deci koja potiču iz 



siromašnih i disfunkcionalnih porodica. Završila je više akreditovanih i neakreditovanih 
programa obuka, kurseva i treninga kao što su: „Komunikacijske veštine u socijalnom 
radu“ na FPN UB, kurs „Rodno zasnovano nasilje“ i sl. Učestvovala je na mnogim stu-
dentskim i stručnim konferencijama u svojstvu predavača ili učesnika. Volontirala je u 
različitim organizacijama i na taj način stekla iskustvo u radu sa različitim ranjivim gru-
pama u sistemu socijalne zaštite. Bila je učesnica nekoliko projekata u svojstvu istraživa-
ča – saradnika, kao i koordinatorka, među kojima su: projekat „Hraniteljstvo i dobrobit 
adolescenata: istraživanje za unapređenje politika i praksi“ i projekat „Ko-kreacija znanja 
i izgradnja ekspertize za zaštitu dece pogođenih migracijama – Razvoj kurikuluma“.

Jeknić, Petar

Rođen 1968. godine u Srbobranu. Osnovu i srednju školu završio u Kraljevu. Diplomi-
rani inžinjer poljoprivrede za ratarstvo (Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu). 
Završio osnovne akademske studije psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta 
u Prištini/Kosovska Mitrovica i master studije palijativne medicine na Univerzitetu u 
Novom Pazaru, Departman biomedicinskih nauka. Stekao zvanje diplomirani Geštalt 
psihoterapeut. Osnivač Emoracio centra. Individualni psihoterapeut, drži predavanja iz 
oblasti psihologije i psihoterapije. Nastavnik Građanskog vaspitanja u Šumarskoj školi u 
Kraljevu. Rukovodilac niza projekata psihološke pomoći i podrške u katastrofama. Autor 
knjiga: Psihologija preživljavanja, Stres naš nasušni, Psihološka podrška nakon katastro-
fe- Paraćinski model, Memento mori, Knjiga za svaki dan i koautor knjige Razmišljam.

Jovanović, Bojan

Rođen 1950. godine u Nišu. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao etnologiju na Filozof-
skom fakultetu u Beogradu. Radeći u Balkanološkom institutu SANU, stekao je zvanje 
naučnog savetnika. Javni nastupi i tekstovi u svim važnijim listovima i časopisima obele-
žavaju njegovo višedecenijsko prisustvo u našoj kulturi. Učestvovao je u brojnim razgo-
vorima povodom knjiga, tematskih tribina i održao više predavanja u našim najznačajni-
jim institucijama, a kritičke tekstove, komentare i kolumne objavljivao je u najuglednijim 
domaćim listovima i nedeljnicima. Glavne teme Jovanovićevog naučnog interesovanja 
su: tradicionalna duhovna kultura Srba i balkanskih Slovena, pagansko nasleđe, magijska 
praksa, predstave o smrti, etnopsihologija, teorija obreda, urbana antropologija, antro-
pološko proučavanje zla, istraživanje snova i prevrednovanje dosadašnjeg etnološkog i 
antropološkog nasleđa. Rezultati njegovih istraživanja ugrađeni su u pristupe savremenih 
naučnih proučavanja. Osim naučne, Jovanović se bavi i književnom i filmskom aktivno-
šću, objavivši dvanaest zbirki poezije i snimivši preko četrdeset alternativnih filmova. 
Zastuplјen je u više antologija. Pokrenuo je i uređivao edicije „Otkrivanja“, „Treći mi-
lenijum“, „Duša i kultura“ i „Slovenska riznica“. Bio je član redakcija Književnog lista i 
časopisa Gradina, Kultura i Istočnik. Redaktor je Srpske enciklopedije za oblast etnolo-
gije i antropologije.



Joksimović, Snežana

Psiholog, radila kao istraživač u Institutu društvenih nauka u Beogradu, bila je profesor 
u Višoj školi za socijalne radnike u Beogradu, kao i naučni savetnik u Institutu za pe-
dagoška istraživanja u Beogradu. Oblasti profesionalnog interesovanja su socijalizacija, 
stavovi, vrednosti, interesovanja i slobodno vreme mladih, altruizam adolescenata, grupe 
vršnjaka i prijateljstva mladih, vaspitanje za demokratiju. Rukovodila je većim brojem 
naučno-istraživačkih projekata u oblasti socijalizacije i vrednosnih orijentacija mladih. 
Učestvovala je u međunarodnim projektima za pružanje psihosocijalne podrške. Bila je 
urednik časopisa Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja. Priredila je knjige iz oblasti 
altruizma, verske nastave i vaspitanja za demokratiju. Objavila je veliki broj članaka u ča-
sopisima i poglavlja u knjigama. Autor je knjiga „Omladinske prijateljske grupe“ (1971) 
i „Mladi u društvu vršnjaka“ (1986); koautor knjiga „Psihološke osnove čovekoljublja“ 
(1990) i „Verska nastava i građansko vaspitanje u školama u Srbiji“ (2003). Saradnik je 
Centra za empirijska istraživanja religije.

Kojić, Julijana

Teološko obrazovanje stekla na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, St. Vladimir’s Ort-
hodox Theological Seminary i Union Theological Seminary u Njujorku. Titulu magistra 
teologije dobila je 2002. godine. Na Menhetnu je vodila nedenominacijsku hrišćansku 
zajednicu CityLights, a od povratka u Beograd 2013. godine predaje u školi English Im-
mersion. Bavi se pisanjem, prevođenjem i obrazovanjem dece i odraslih. Njena intereso-
vanja uključuju pitanja kulture, jezika, duhovnosti i filosofije sa posebnim naglaskom na 
njihov odnos prema feminizmu.

Kovačević, Branislav

Rođen je 1956. u Novom Sadu, gde je i diplomirao na Filozofskom fakultetu. Svoje te-
orijsko i praktično proučavanje budizma započeo je još krajem sedamdesetih godina, a 
krunisao ga dvogodišnjim studijama budizma na Shan State Buddhist University u Mjan-
maru (2019-2020), gde je diplomirao sa odlikom. Pored više kraćih radova, autor je knji-
ge Ovako sam čuo: Budino učenje na osnovu izvora u Pali kanonu (2014). Do sada je 
takođe preveo tridesetak knjiga, od kojih veći deo čine dela budističke književnosti, pre 
svega prevodi Budinih govora sakupljenih u Tipitaki, budističkom kanonu theravada bu-
dističke tradicije. Među ovim kanonskim delima su: Dhamampada/Reči mudrosti (2012), 
Udana/Nadahnuća (2015), Itivuttaka/Tako je bilo rečeno (2018), Mađđhima nikāya/Budi-
ni govori srednje dužine (2020) i Suttanipāta/Antologija Budinih govora (2022). Autor je 
sajta „Budizam” (www.srednjiput.com), jednog od najvećih budističkih sajtova u Evropi. 
Od 2009. jedan je od osnivača i predsednik Theravāda budističkog društva „Srednji put”. 
Od osnivanja 2019. na čelu je Theravada budističke zajednice u Srbiji, prve zvanično 
registrovane budističke verske zajednice u Srbiji, koja za cilj ima prezentaciju izvornog 



Budinog učenja (Dhamma) u našoj sredini kroz izdavačku delatnost, predavanja i kurse-
ve meditacije pod vođstvom istaknutih budističkih monaha. Poslednjih desetak godina i 
sam podučava Dhammu i njenu praktičnu primenu u savremenom životu i to kroz kroz 
javne nastupe, intervjue, vođenje meditacijskih povlačenja u manastiru Oksford Buddha 
Vihara Srbija u Čortanovcima i blog „Beleške o Budinom učenju“ (https://budinoucenje.
wordpress.com). Živi i radi u Novom Sadu.

Kuburić, Zorica

Rođena 1954. godine u Kruševcu. Studirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u 
Beogradu, pedagogiju i psihologiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Diplomirala je 
s temom Efekti ranog učenja u razvoju ličnosti. Magistrirala je iz oblasti socijalne psihi-
jatrije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu s temom Odnos između prihvaćenosti djece 
u obitelji i psihijatrijskih problema u adolescentnoj dobi i stekla zvanje magistra medi-
cinskih znanosti. Doktorsku disertaciju odbranila je na Filozofskom fakultetu u Beogradu 
s temom Slika o sebi adolescenata u protestantskoj porodici. Na Institutu za mentalno 
zdravlje u Beogradu završila je četvorogodišnju edukaciju iz sistemske porodične terapi-
je. Zorica Kuburić je redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, radila je 
na predmetima Sociologija religije i Metodika nastave sociologije i filozofije. Predsednik 
je Centra za empirijska istraživanja religije i glavni i odgovorni urednik časopisa Religija 
i tolerancija. Objavila je više od 300 naučnih radova, autor je odrednica o Srbiji i Crnoj 
Gori u Svetskoj enciklopediji religijske prakse. Neki od naslova objavljenih knjiga su: 
Porodica i psihičko zdravlje dece (1994; 1999; 2001; 2009); Religija, porodica i mladi 
(1996; 2008); Vera i sloboda; Verske zajednice u Jugoslaviji (1999; 2001); Verske zajed-
nice u Srbiji i verska distanca (2010); Filozofija teologije i univerzalne vrednosti (2018); 
Religija i psihičko zdravlje vernika (2021); Negovani gen, efekti ranog učenja na razvoj 
ličnosti (2022). U koautorstvu sa Snežanom Dačić napisala je knjige: Metodika verske 
nastave (2004) i Metodika nastave sociologije (2017). U braku je 45 godina. Ima dvoje 
dece i troje unučadi.

Lapčević, Stevo

Rođen 1985. godine. Doktorand na Fakultetu političkih nauka, politikološko odeljenje. 
Trenutno zaposlen u Muzeju Srema gde se bavi istraživanjem političke istorije Sremske 
Mitrovice sa naglaskom na međuratni period. Do dolaska u Muzej Srema radio u „Srem-
skim novinama“, za šta je dobio dve diplome međunarodnog festivala reportaže „Inter-
fer“. Bavi se humanitarnim radom, pa je 2014. i 2018. dobio dve velike godišnje nagrade 
Udruženja novinara Srbije „Đoko Vještica“ za novinarsku humanost i angažovano pisa-
nje. Učestvovao u velikom broju kulturnih dešavanja širom Srema i bio inicijator istih. Po 
ideološkom usmerenju je pravoslavni anarhista i nastoji da svakodnevnu životnu praksu 
u potpunosti uskladi sa sistemom vrednosti na kojem gradi sopstveni odnos prema svetu.



Marković, Violeta

Diplomirana socijalna radnica, master socijalnog rada i studentkinja doktorskih studija 
na smeru za socijalnu politiku i socijalni rad Fakulteta političkih nauka Univerziteta u 
Beogradu. Od 2019. godine, angažovana je kao istraživač-pripravnik na Fakultetu po-
litičkih nauka Univerziteta u Beogradu na Departmanu za socijalnu politiku i socijalni 
rad, a od 2021. godine radi kao asistentkinja, izabrana u zvanje u naučnoj oblasti Teorija 
i metodologija socijalnog rada. Oblasti istraživanja su: zaštita dece i mladih, migracije, 
podrška porodici, podrška zajednici, zaštita starih. Učestvovala u radu značajnog broja 
naučnih skupova i edukativnih seminara kako u zemlji tako i u inostranstvu. U periodu od 
2016. do 2020. godine bila je zaposlena u direktnom radu sa izbeglicama i migrantima. 
Učestvovala je u velikom broju naučnih projekata, a od 2013. godine angažovana je kao 
istraživač u Centru za istraživanje u socijalnoj politici i socijalnom radu Fakulteta politič-
kih nauka Univerziteta u Beogradu. Objavila je pet naučnih radova u oblasti zaštite dece, 
migracija i Covid 19 pandemije, kao i udžbenik Zaštita dece u migracijama – pristup za-
snovan na pravima i priručnik Zaštita dece u migracijama – praksa centrirana ka detetu.

Martinović, Slobodan

Rođen 1966. godine. Diplomirani inženjer agronomije. Završio akademske master studi-
je iz oblasti političke analitike i menadžmenta. Medijator. Predsednik Centra za istraži-
vanje u politici „Argument“, Prijepolje (https://www.bitovik.org.rs/blog/). Neki od reali-
zovanih projekata: Demetropolizacija kulture; Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih 
manjina i mogućnosti za NVO; Multikonfesionalnost Prijepolja, bogatstvo razlika; Me-
đuetnička tolerancija i saradnja građana i lokalne vlasti; Promocija institucije ombud-
smana u multietničkim opštinama Prijepolje, Nova Varoš, Priboj, Sjenica, Tutin i Novi 
Pazar; Razvoj lokalne demokratije u Sandžaku; Poboljšanje dobre vladavine razvoj civil-
nog društva u jugozapadnoj Srbiji; Istraživačka zainteresovanost za upravljanje migraci-
jama u jugozapadnoj Srbiji; Srbija u EU, Šta od toga imam Ja, Šta od toga ima Prijepolje;  
Razvoj lokalne demokratije u pograničnim regionima Srbije (pilot projekat opština Prijepolje); 
Saradnja briše granice - IPA projekat; Istraživanje etničke distance u jugozapadnom delu Srbi-
je; Država–religija-modernost...

Pavlica, Dražen

Sociolog, rođen u Dubrovniku 1971, živi u Zemunu. Diplomirao i doktorirao na beograd-
skom Filozofskom fakultetu, grupa za sociologiju. Autor knjiga Odsutni Bog i Samoče-
žnja hrišćanstva. 



Pavlović, Danijela

Zvanje diplomiranog socijalnog radnika stekla 2016. godine, završivši osnovne akadem-
ske studije socijalne politike i socijalnog rada na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta 
u Beogradu. Master akademske studije upisala je iste godine na smeru Socijalna politika. 
Zvanje master politikolog stekla je 2018. godine, a odmah nakon toga upisala je i dok-
torske akademske studije socijalne politike i socijalnog rada. Od aprila 2019. godine za-
poslena je na Fakultetu političkih nauka, kada je izabrana u zvanje istraživač-pripravnik. 
U maju 2021. godine izabrana je u zvanje asistenta i do danas je zadužena za izvođenje 
časova vežbi i kolokvijuma na većem broju predmeta: Uporedna socijalna politika, Me-
đunarodna socijalna politika, Područja primene socijalnog rada I, Sistemi socijalne sigur-
nosti, Socijalna politika Evropske unije i Socijalni rad sa starima. Uporedo sa formalnim 
obrazovanjem učestvovala je u radu značajnog broja naučnih skupova i edukativnih se-
minara kako u zemlji tako i u inostranstvu. Kao istraživač-pripravnik učestvovala je na 
projektu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije „Politički identitet 
Srbije u regionalnom i globalnom kontekstu“, kao i na projektu „Migration, integration, 
governance and research centre“ (MIGREC), kојi sе finаnsirа iz srеdstаvа Еvrоpskе uniје 
u оkviru prоgrаmа „Horizon 2020.

Petrović, Aleksandra

Rođena je 1979. godine u Jagodini. Diplomirala je 2006. godine na Filološkom fakultetu 
u Beogradu, na grupi za srpski jezik i književnost, a doktorirala 2016. godine na temi 
Struktura identiteta i mitološka poetika Rastka Petrovića, na Filološko-umetničkom fa-
kultetu u Kragujevcu. Stalno je zaposlena na mestu nastavnika srpskog jezika i književ-
nosti u Gimnaziji „Svetozar Marković“ u Jagodini. Od 2014–2016. godine angažovana 
je kao lektor i korektor u „Književnom magazinu“. Od septembra 2017. do juna 2018. 
godine honorarno je bila zaposlena na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini. Objavljuje 
naučne i stručne tekstove u književnim časopisima i periodici.

Plavišić, Nenad D.

Rođen 1982. godine. Završio je bogosloviju „Sveti Arsenije Sremac“ u Sremskim Kar-
lovcima. Diplomirao je na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogra-
du. Doktorand je na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu od 2020. godine. 
Objavljivao je naučne radove u časopisima Teološki pogledi, Religija i tolerancija i Cr-
kvene studije. Od 2008. godine predaje veronauku u školama u Subotici i okolini. Živi 
na Paliću.



Ruppert, Franz

Rođen 1957. godine kao najstariji od petoro braće i sestara u Langensalahu/Bavarska 
(Langensallach/Bayern). Završio gimnaziju „Gabrieli“ (Gabrieli-Gymnasium) u Ajhštetu 
(Eichstätt) 1976. godine. Od 1976. godine studirao psihologiju na Univerzitetu Ludvig 
Maksimilijan (Ludwigs-Maximilians-Universität) u Minhenu i diplomirao 1982. godine. 
Doktorirao na Tehničkom univerzitetu u Minhenu (Technische Universität München) kod 
Karla Grafa Hojosa (Carl Graf Hoyos) na Katedri za psihologiju i stekao zvanje dr fil (Dr. 
phil) 1985. godine. Godine 1992. imenovan za profesora psihologije na Katoličkom uni-
verzitetu primenjenih nauka (Katholischen Stiftungshochschule München) u Minhenu. 
Od tada drži predavanja i seminare budućim socijalnim radnicima i dečjim vaspitačima. 
U braku sa Julianom fon Krauze (Juliane von Krause) od 1998. godine. Godine 1999. 
Bavarsko državno ministarstvo za rad i socijalna pitanja (Bayerisches Staatsministerium 
für Arbeit und Sozialordnung) dodelilo mu je aprobaciju kao psihološki psihoterapeut 
za dubinsku psihološku psihoterapiju. Svoju obuku kao psihoterapeut završio je na Mi-
nhenskoj Akademiji za psihoanalizu (Münchner Akademie für Psychoanalyse) i na Psi-
hosomatskoj klinici u Bad Grenenbahu (Psychosomatische Klinik Bad Grönenbach). Od 
2000. godine psihotraumatologija je postala glavni sadržaj njegovog nastavnog i istraži-
vačkog rada. Ide ruku pod ruku sa razvojem inovativne metode traumaterapije za grupne i 
individualne postavke. Niz ličnih životnih iskustava predstavio je u svojim knjigama „Ko 
sam Ja u traumatizovanom društvu“ („Wer bin Ich in einer traumatisierten Gesellschaft“) 
i „Ljubav, želja & trauma“ („Liebe, Lust & Trauma“).

Santrač, Aleksandar

Rođen 1972. godine. Profesor filozofije, etike i religije. Doktorske studije iz Postmoder-
nizma Bodrijara završio na Filozofskom fakultetu u Beogradu, dok je doktorske studije 
iz Dogmatske teologije ekumenskog pogleda na Sv. Pismo završio na North-West uni-
verzitetu u Južnoj Africi. Trenutno radi na doktorskoj disertaciji iz visokog obrazovanja 
(etika afirmativne akcije) na univerzitetu Notr Dam u državi Merilend, SAD. Profesor 
extraordinarius za istraživanje dogmatike, religije i filozofije na North-West univerzite-
tu Južna Afrika i profesor etike i filozofije na Mount St. Mary univerzitetu u Merilend 
državi, SAD. Autor sedam knjiga iz oblasti religije, filozofije religije i etike kao i mnoš-
tva članaka iz navedenih oblasti. Član je mnogih svetskih akademskih društava i aktivni 
promoter javnog dobra kroz recnik religije i filozofije. Pastor Hrišćanske Adventističke 
Crkve u državi Merilend, SAD. Učestvovao na 22. CEIR konferenciji „Individualnost i 
kolektivitet iz perspektive interdisciplinarnih istraživanja“ sa radom „Hrišćanski naučnik 
danas i Bonhoferovo nasleđe transformativnog Jevanđelja“ koji je objavljen u časopisu 
„Religija i tolerancija“ (Vol. XX, br. 38, 2022, str. 347-360).
 



Stanković, Ognjen

Rođen 1994. u Nišu. Master komunikolog. Osnovne i master akademske studije zavr-
šio na Filozofskom fakultetu u Nišu (Departman za komuniciranje i odnose s javnošću). 
Masterirao na temi „Nikomahova etika i savremeni čovek mase“. Tokom osnovnih stu-
dija, kao koautor, objavio je priručnik o sufinansiranju medija, koji je podržao i OEBS, 
a predstavljen je kao međunarodni projekat u Media Centru u Nišu. Nakon školovanja u 
Nišu, školovanje je nastavio u Beogradu u vidu psiholoških aktivnosti i polaganja ispita 
na Fakultetu za medije i komunikaciju (uvod u psihologiju). Član je Društva grupnih ana-
litičara Srbije, radi kao psihoterapeut pod supervizijom. Objavio je više naučnih radova 
i učestvovao na međunarodnim skupovima. Takođe, predstavio je par zbirki u kome su 
objavljene pesme (poezija).

Stepanović, Vanja

Rođena 1972. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu školu, Matematičku gimnaziju, 
kao i osnovne i magistarske studije na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 
Doktorat iz matematičkih nauka stekla je 2012. godine na Prirodno matematičkom fakul-
tetu Univerziteta u Novom Sadu. Docent je na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u 
Beogradu, gde radi 28 godina. Nastavlja tradiciju nekadašnjih naučnika i mislilaca koji 
su se pored matematike bavili i drugim oblastima saznanja (religijom, filozofijom i sl.). 
Preko 19 godina bavi se biblijskim istraživanjima na originalnim jezicima na kojima je 
pisana Biblija: hebrejskom i grčkom. Pravnim aspektima Biblije bavi se od 2004. godine, 
a istraživanjem pravne nauke od 2003. godine. Osim više radova iz oblasti matematič-
kih nauka (od kojih su 5 na SCI listi) i zbirke zadataka, autor je i više radova iz oblasti 
društveno-humanističkih nauka. Učestvovala je u objavljivanju petnaestak izdanja iz te 
oblasti, dela prevedenih sa engleskog jezika. Bavi se i edukativnim radom u toj oblasti. 
Učesnica je 6 međunarodnih naučnih konferencija CEIR. Instruktor je zdravlja i organi-
zator više kampova zdravlja i zdravstvenih predavanja.

Stepanović, Željko

Rođen 1969. godine u Podgorici, diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beo-
gradu, zvanje diplomirani pravnik. Autor je najboljeg rada iz rimskog prava „Suđenje Isu-
su – pravni aspekti“ na Konkursu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2004. godi-
ne, objavljenog u naučnom časopisu za istraživanje prošlosti „Hereticus“ 2005. godine, 
u izdanju Centra za unapređivanje pravnih studija iz Beograda. Autor je knjige „Suđenje 
Isusu-pravni aspekti“ u izdanju Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu (tri izdanja). 
Autor je radova iz oblasti Rimskog prava/pravne istorije, Ustavnog prava, Ljudskih pra-
va, Porodičnog prava, Ekološkog prava i Međunarodnih odnosa. Izdavač je i saradnik 
više izdavačkih kuća, učestvovao je u objavljivanju petnaestak knjiga iz društveno-hu-
manističkih nauka i bavi se edukativnim radom u toj oblasti. Učesnik je 6 međunarodnih 



naučnih konferencija CEIR, Novi Sad. Instruktor je zdravlja i organizator više kampova 
zdravlja i predavanja iz te oblasti.

Stojanović, Maja

Rođena 1983. godine u Kovinu. Osnovnu školu „Miša Stojković“ završila u Gaju, a Gi-
mnaziju „Branko Radičević“ u Kovinu. Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom 
Sadu 2016. na Katedri za srpsku književnost i jezik. Volontirala u organizaciji „Adra“ sa 
romskom decom, član kluba „Život i zdravlje“, edukator tehnika za prevazilaženje stresa, 
drži obuke nenasilne komunikacije u vrtićima. 

Stojanović, Daniel Dragan

Rođen u Nišu, gde je proveo 20 godina svog života. Posle odsluženog vojnog roka u 
Bosni, i studija u Hrvatskoj, odlazi u Francusku na dalje školovanje. Posle doktorskog 
programa Starozavetnih spisa, gde je radio na knjizi proroka Jeremije, u Strasbourgu se 
usmerio ka magistratu iz filozofije vaspitanja i muzikologije. Posle rada u Švajcarskoj (4 
godina), Francuskoj (21 godinu), Austriji (3 godina), Sjedinjenim Američkim državama 
(5 godina) i Kanadi (13 godina), odlazi u Jerusalim, Izrael sa suprugom Slavicom, gde 
se nalazi od 2019. godine. Njihova deca, Sonja i David, žive u Sjedinjenim Američkim 
Državama. Tokom čitavog svog rada, promovisao je osmišljen život koji nastaje kada je 
celo naše biće, duh, duša, i telo, usmereno ka plemenitim vrednostima i kada čovek može 
proći kroz ovaj svet čineći dobro. Zato je rad na Hristovom govoru sa gore blaženstva u 
potpunosti u skladu sa istraživanjima koja je do sada vodio. Kroz ovaj tekst želi promo-
visati centralno mesto ’Zlatnog pravila’ u odnosima između pojedinaca i kolektiviteta.

Šovljanski, Sava

Rođen 1988. godine. Završio osnovne strukovne studije teologije na Pravoslavnom Bo-
goslovskom Fakultetu „Sv.Vasilije Ostroški“ u Foči, Republika Srpska i na Teološkoj 
akademiji „Sveti Timotej“ u Novom Sadu. Tokom 2020. godine upisao master strukovne 
studije, smer: Teologija. Završio niz obuka i akreditovanih seminara, među kojima su: 
„Različite tehnike smanjenja efekata stresa kod dece i odraslih“ (A-1-2294/19) Nacio-
nalni kurs prve kategorije (stekao zvanje „Trener veština upravljanja stresom“), zatim 
Studije na Sasha Riess Academy, u Beogradu, pod nazivom “Canine Behaviorist” (du-
hovna-psihoterapija i duhovno savetovanje). Učesnik brojnih konferencija, edukacija, 
vebinara, onlajn obrazovnih i teoloških razgovora (tradicionalne CEIR konferencije, 
„Nedeljom u dva“, „Teološki razgovori“ itd.). Saradnik i predavač Centra za empirijska 
istraživanja religije. Piše i objavljuje naučne radove, prikaze i tekstove na srpskom jeziku. 
Povremeno radi recenzije i lekture naučnih publikacija.



Todorović, Tanja

Završila Gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj“, društveno-jezičko odeljenje. Diplomira-
la na Odseku za filozofiju, Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu na temu 
„Huserlov pojam krize“. Odbranila master rad „Filozofsko zasnivanje teorija društvenog 
ugovora“. U okviru studentskog angažovanja vodila je retoričku sekciju i učestvovala vo-
lonterski na brojnim manifestacijama. Bila je član i predsednik Studentskog parlamenta 
u periodu 2013-2015. U toku studija dobitnik brojnih stipendija i nagrada, među kojima 
su:  Stipendista Fonda za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata 
i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu, Stipendista fonda za 
mlade talente Republike Srbije – Dositeja, Nagrada Najbolji student fakulteta, Nagrada 
zadužbinskog fonda Matice srpske u Novom Sadu za najboljeg studenta završne godine 
Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Školske godine 2016/2017 počela da radi u svojstvu 
saradnika u nastavi, a potom iste godine upisala doktorske studije na Odseku za filozofiju 
na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu. Napisala je nekolicinu radova, 
prikaza i prevoda i učestvovala na desetinu naučnih konferencija. Piše kratke kolumne za 
„Politički pregled“. Uža polja interesovanja: fenomenologija, praktička filozofija, filozo-
fija umetnosti, poetika. Radi kao stručni recenzent u nekoliko domaćih i međunarodnih 
časopisa. Član je The Society for the Study of Women in Phenomenology. 

Vesin, Miloš

Rođen 1956. u Novom Sadu. Paroh južnočikaški i profesor na Bogoslovskom fakultetu 
Srpske pravoslavne crkve u Libertivilu. Završio je Karlovačku Bogosloviju i Bogoslovski 
fakultet u Beogradu. Studije psihologije, studije muzike (odsek solo-pevanje i dirigova-
nje) i post-diplomske studije iz teologije završio je u Lucernu (Švajcarska). Prvi je diri-
gent svešteničkog hora Eparhije šumadijske „Sveti Sava“. Usavršavao je muziku i psi-
hologiju u Lozani, Parizu i Kembridžu. Doktorirao je psihologiju u Londonu. Predavač 
na mnogim crkvenim tribinama i univerzitetima širom Amerike, Kanade i Evrope. Bavi 
se pastirskom psihologijom i službuje u Čikagu. Dva puta godišnje u maju i novembru 
dolazi u Beograd gde organizuje javna predavanja, gde sa pravoslavnog gledišta govori 
o duhovnom životu savremenog čoveka, po čemu je postao poznat među Srbima u svetu. 
Doktorska disertacija „Savetodavna psihologija i Sveta tajna ispovesti na raskršću izme-
đu patološkog i zdravog osećaja krivice“ nastala je nakon višegodišnjih istraživanja (od 
ispitanika iz Srbije do ispitanika Istočne i Zapadne Amerike, sve do pravoslavnih zemalja 
Afrike) i potvrdila je autorovu početnu tezu o rasprostranjenosti doživljaja greha, krivice, 
stida, kajanja kod ljudi.



Vukasović, Daliborka

Diplomirala filozofiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu sa temom 
„Kantov pojam morala“. Oblast interesovanja: etika, klasični nemački idealizam, filozofi-
ja obrazovanja, filozofija i religija, filozofija sa decom. Zaposlena u Gimnaziji u Ruskom 
Krsturu i u Ekonomsko-trgovinskoj školu u Kuli, kao profesor filozofije. Voditelj eduka-
tivnih radionica „Filozofija sa decom“ u okviru manifestacija „Novosadske zimzarije“ 
i „Novosadsko dečije leto“. Radila kao pedagoški asistent u OŠ „Čaki Lajoš“ u Bačkoj 
Topoli. Autorka i organizatorka izložbe „Filozofija u novom ključu“, manifestacije „Dani 
logike“ i „Svetski dan filozofije“ u vidu filozofskog kafea „Misli slobodno“, radionice 
„Uticaj medija na formiranje mišljenja“, „Filozofija i ja“, „Zavet slobode“ itd. Autorka 
brojnih tekstova, među kojima su: „Filozofija sa decom kao put razvoja kritičkog i kre-
ativnog mišljenja“, „Filozofija obrazovanja i kritička pedagogija u odnosu na subjekt 
saznanja u postmoderni“, „Niče: Odnos Boga i čoveka“, „Stid i ponos kao odnos čoveka 
prema samom sebi“, „Zeknjovski: Bog i čovek“. Članica Srpskog filozofskog društva. 
Učestvovala na 22. CEIR konferenciji „Individualnost i kolektivitet iz perspektive in-
terdisciplinarnih istraživanja“ sa radom „Individualitet i kolektivitet u Platonovom mitu 
O pećini“ koji je objavljen u časopisu „Religija i tolerancija“ (Vol. XX, br. 38, 2022, str. 
317-324).

Vukašinović, Želimir

Rođen u Sarajevu 1970. godine. U zvanju vanrednog profesora, na Seminaru za društvene 
nauke Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predaje Uvod u filozofiju, Uvod u 
estetiku i Filozofiju književnosti. 1998. godine dobio stipendiju La Trobe University iz 
Melburna, gde je u toku doktorskih studija asistirao na predmetima Philosophy of Hu-
man Psychology; Psychoanalysis, Self and World; Theories of a Good Life. Predavao na 
Odseku za filozofiju Filozofskog fakulteta i Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom 
Sarajevu, te Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Uređivao je ča-
sopis Diskursi - društvo, religija, kultura (CEIR, Sarajevo). Od 2011. do 2020. godine 
angažovan na projektu 178018 Društvene krize i savremena srpska književnost i kultura: 
nacionalni, regionalni, evropski i globalni okvir koji je finansiralo Ministarstvo za nauku 
i tehnološki razvoj Republike Srbije. Tokom 2012. godine učestvovao u izradi knjige 
Novi val i filozofija (Jesenski&Turk, Zagreb). Objavio: dvoknjižje Kompozicija filozofi-
je: Po-etika pada i Genealogija istorije budućnosti (2006), Bivstvovanje, hermeneutika, 
subjekt (2010), Ne čitaj kako je napisano (2016), knjige poezije Lirika predaje (2002), 
Gravitacija duše (2006), Otpad (2014), 14 (2016), Fitilj (2016), Histerion (2016), Ljubav 
ili prije nego što pomislim na smrt (2017) i filozofem Grafiti (2018).



Živković, Aleksandra

Rođena 1977. godine. Završila je osnovnu školu u Krčedinu kao „najbolji pionir opštine 
Inđija“ i nosilac Vukove diplome. Po završetku Gimnazije u Inđiji, upisuje Prirodno–ma-
tematički fakultet, odsek biologija i ekologija u Novom Sadu. Tokom studija volontira na 
Katedri za endokrinologiju i fiziologiju životinja. Diplomirala je na Katedri za antropo-
logiju. Profesionalnu karijeru gradi paralelno u formalnom i neformlnom obrazovanju. 
Od 2005. do danas angažovana na poslovima nastavnika biologije u osnovnim i srednjim 
školama opštine Inđija. Predsednica je UO i jedan od osnivača Ekološkog udruženja za 
lokalno održivi razvoj. U kreiranju Strategije održivog razvoja opštine Inđija učestvuje 
kao članica Radnih grupa za obrazovanje i zaštitu životne sredine. U okviru projekta „Jo-
ining Forces for a Sustainable Future in the Western Balkans“ učestvuje u izradi procena 
potreba održivog razvoja Srbije. Učesnik, realizator i autor više lokalnih, regionalnih i 
međunarodnih projekata i stručnih radova u oblasti obrazovanja, zaštite životne sredine i 
aktivnog građanstva. Autorka je dva priručnika za nastavnike, o sprovođenju reciklažnog 
programa u školi i integrisanju lokalnih ekoloških sadržaja u nastavni proces.

Žikić, Milena

Rođena 1985. godine u Nišu. Diplomirala je na Katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u 
Nišu kao najbolja studentkinja fakulteta, studijske grupe i apsolventkinja. Stručne ispite 
za obavljanje bibliotečko-informacione delatnosti položila je 2012. godine u Narodnoj bi-
blioteci Srbije u Beogradu. Naučni stepen doktora istorijskih nauka stekla je 2019. godi-
ne. U toku školovanja više puta je nagrađivana za postignute rezultate na državnim takmi-
čenjima iz istorije. Dobitnica je Vidovdanske nagrade grada Niša, kao i nagrade Fonda 
kraljevskog doma prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića. Za postignute rezultate 
u toku studiranja (Najbolja studentkinja fakulteta) dobila je priznanja Filozofskog fa-
kulteta, kao i Lektorata za grčki jezik i Studentskog parlamenta matičnog fakulteta. Bila 
je stipendistkinja Ministarstva prosvete i sporta i Fonda za razvoj talentovanih učenika 
i studenata grada Niša. Radila je u Univerzitetskoj biblioteci „Nikola Tesla“ u Nišu i u 
Osnovnoj školi „Miroslav Antić“, u pomenutom gradu. Bila je članica Komisije za nazive 
delova naseljenih mesta i nazive ulica u Nišu, kao i članica Upravnog odbora Narodne 
biblioteke „Stevan Sremac“ u Nišu. Od 2017. godine živi i radi u Novom Sadu. Docent 
je i šef Katedre za opšteobrazovne predmete na Farmaceutskom fakultetu, Novi Sad. Na 
poziciji perosnalnog asistenta dekana nalazi se od 2021. godine. Saradnik dekana za kon-
tinuiranu edukaciju postala je 2022. godine. Član je Istorijske sekcije Srpskog lekarskog 
društva u Beogradu. Članica je Saveta za izdavačku delatnost Zavoda za ravnopravnost 
polova. Godine 2019. Narodna biblioteka Srbije dodelila joj je Zahvalnicu za doprinos 
kvalitetu i bogatstvu bibliotečkih zbirki i očuvanju nacionalne kulturne baštine. Objavila 
je naučne i stručne radove iz oblasti istorije i bibliotekarstva, kao i više od deset knjiga.



Zobenica, Adela

Rođena 1957. godine u Somboru. Završila somborsku gimnaziju (stota generacija) i Filo-
zofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za psihologiju, dobila zvanje diplomi-
ranog psihologa. Na Katedri za postdiplomske studije Socijalne psihijatrije Medicinskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska, odbranila magistarsku tezu iz bolesti zavisno-
sti i dobila zvanje magistra medicinskih nauka iz oblasti socijalne psihijatrije. Odbranila 
doktorsku tezu na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Katedri za sociologiju 
i dobila zvanje doktora socioloških nauka. Zaposlena od 1982. godine u Zdravstvenom 
centru, (danas Opštoj bolnici), Odeljenju za bolesti zavisnosti, kao sistemski porodič-
ni terapeut za bolesti zavisnosti. Na Pedagoškom fakultetu u Somboru, Univerziteta u 
Novom Sadu, radila kao predavač u zvanju docenta na sociološkim predmetima (opšta 
sociologija, sociologija detinjstva, sociologija kulture, sociologija porodice) tokom 2014-
2016. godine. Ceo radni vek i profesionalna interesovanja posvećena porodičnoj terapiji 
alkoholizma. Profesionalni „izleti“ u vigostkijanski rad sa decom u Udruženju „Zdravo 
da ste“ tokom 1996-2006. godine i pedagoška delatnost na fakultetu, bile osnaživači za 
održavanje motivacije za težak i često frustrirajući rad u terapiji alkoholizma. Dugogo-
dišnji rad i rezultati u vidu velikog broja rezilijentnih, bivših alkoholičarskih porodica, 
motivišu dalje. Sledeći korak biće opis Somborskog modela terapije alkoholizma.

Zotova, Ana

Naučni saradnik Centra za empirijska istraživanja religije (CEIR) u Novom Sadu i dokto-
rand filozofije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Master i dodiplomske 
studije filozofije završila je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Stručnu praksu 
sa pozicijom mlađeg analitičara za istraživanja Balkana radila je u Belgiji (The Gallup 
Organisation). Istraživački projekti na kojima je bila angažovana poslednjih godina kao 
statističar/analitičar su „Religija i etika u ratu i stvaranju mira“ Univerziteta u Edinburgu, 
UK i CEIR-a BiH; zatim na projektu „(Post)sekularni obrt: religijske, moralne i društve-
no-političke vrednosti studenata u Srbiji“ Centra za religijske studije Instituta za filozofiju 
i društvenu teoriju, Srbija i Centra za evropske studije, Belgija; „Analiza školskih udžbe-
nika istorije za osnovnu i srednju školu Makedonije, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercego-
vine – tema reformacija i protestantizam“ Georg-Eckert-Institut Leibniz-Institut fur in-
ternationale Schulbuchforschung, Nemačka. Poslednje publikacije su istraživački radovi 
zasnovani na rezultatima pomenutih istraživanja i radovi iz oblasti filozofije običnog je-
zika, religije i psihičkog zdravlja. Oblasti istraživanja su: filozofija obrazovanja, filozofija 
nauke, filozofija frekventističke statistike, epistemologija, filozofija jezika i psihologija.
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