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ĐURO ŠUŠNJIĆ1

MUKE IZBORA I OSEĆANJE KRIVICE I GREHA

Rezime:

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

Ključne reči: krivica, greh, motiv, posledica.

Kad ne bi bilo slobode, onda se moralni
zakon u nama uopšte ne bi mogao da sretne.

Imanuel Kant

Dame i gospodo, dozvolite mi da iznesem par napomena ili opomena 
u vezi sa osećanjem krivice i greha što prate učinjen izbor. Etika pretpo-
stavlja da je svako ljudsko biće podložno grešci i grehu, koje ga prate to-
kom cele istorije i pratiće ga dok postoji na ovom svetu. Greška i greh se 
mogu razumeti i objasniti neuspehom da se oseća, misli i čini onako ka-
ko zahtevaju moralne odnosno verske norme. Osećanje krivice više je psi-
hološki pojam i odnosi se na kršenje moralne norme (odnosno svetovnog 
morala), dok je greh teološki pojam i veže se za kršenje verske norme ili 
božje zapovesti (odnosno svetog morala). Koristim ovde paralelni govor, 
psihološki i teološki. Mi, koji se bavimo sociologijom religije, znamo, na 
primer, da se crkva određuje teološki kao zajednica ljudi sa bogom („telo 
Hristovo na zemlji“), a sociološki kao zajednica ljudi u međusobnim od-

1 Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, redovni profesor u penziji, susnjic@vektor.net



8 Đuro Šušnjić

nosima (kao društvena ustanova sa poznatim obeležjima hijerarhije, auto-
riteta, trajnosti, normi, ugleda...). 

Ovde ću sažeto govoriti o tri muke izbora: 1) izbor između podjedna-
kih vrednosti, 2) kršenju verske i moralne norme pri čemu čovek ipak osta-
je verski i moralno čist, 3) izbor između pravne i moralne norme. 

Nije lako biti čovek. Nikolaj Berđajev naglašava: „Od čoveka se mno-
go zahteva jer je on pozvan za nešto veliko“.2 Moralno delovanje podrazu-
meva izbor, što znači preuzimanje odgovornosti: to je uvek iskušenje, bi-
ranje mogućih puteva. Svakako je lakši izbor između dobra i zla, ili izbor 
između jedne vrhunske vrednosti i jedne nešto niže, ali izbor između jed
nakih vrednosti stavlja na muke onoga ko se odlučuje. Ovde se ne radi o 
moralno ispravnom nasuprot moralno pogrešnom, nego o ispravnom nasu-
prot ispravnom.3 Evo prvog primera. Ima situacija kada se iz ljubavi prema 
otadžbini žrtvuje ljubav prema ženi (Staljin je žrtvovao sina, premda mu je 
zauzvrat ponuđeno da oslobodi sedam nemačkih generala). 

Svaki ovakav izbor jeste početak teskobe. U toj muci izbora uvek ste 
sami i usamljeni, niko vas ne može zameniti, jer ako vas neko drugi zame-
ni, onda to nije više vaš izbor. Čovek je sam i usamljen kad mu je najteže: 
sam si kad donosiš odluku, sam si kad snosiš posledice svoje odluke, sam 
si kad patiš, sam si kad boluješ, sam si kad umireš. Odluku donosiš sam, i 
ne možeš je deliti ni sa kim. Čovek mora da bira, a svaki izbor je raspeće. 
Sva dubina uzvišenog odnosno tragičnog izbora postaje vidljiva tek onda 
kada se čovek opredeljuje između dve ili više vrhunskih vrednosti. To je 
tragičan izbor, iako ne sadrži nikakvo zlo u sebi! 

Filozofi morala navode sledeću moralnu dilemu: „čovek može iz go-
ruće zgrade istrčati kroz leva vrata i spasiti puno dece, ili kroz desna vrata 
i spasiti samo svoje dete. Ako ste roditelj, zamislite se nad ovim pitajem: 
postoji li ikakav broj dece koji bi vas naterao da odaberete leva vrata?“4 
„Naviknuti na život u nekom svetu u kom se suočavaju dobro i zlo, izgu-
bili smo mudrost i velikodušnost tragičnog sveta, gde je svaka strana u su-
kobu na izvestan način u pravu.“5

Ovaj oblik tragičnog sukoba jasno pokazuje da su oba ponašanja mo-
ralno ispravna, pri čemu jedan mora da se žrtvuje. Nestajanje svesti o tra-

2 Berđajev, O čovekovom pozvanju, Clio, Beograd, 2000. str. 28.
3 Šire: Rašvort Kider, Etičke dileme, CID, Podgorica, 2006.
4 Šire: Steven Pinker, Prazna ploča, moderno poricanje ljudske prirode, Algoritam, Zagreb, 

2007, str. 310.
5 Karlos Fuentes, Ono u šta verujem, Narodna knjiga – Alfa, Beograd, 2005, str. 164.
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gičnom odnosno uzvišenom izboru samo je uvod u krizu i propast kulture. 
Maks Plank je sa dovoljno razloga govorio kako se „ponekad čovek na-
đe pred odlukama gde može da učini samo još nepravdu.“6 Moralne noge 
pojedinca su klimave, ali samo na njima on može da stoji uspravno, kao 
što su to pokazali Sokrat, Hrist, Đordano Bruno i drugi. Ali nema više ve-
likog imena, to jest velike ličnosti, koja bi nas prekrila svojom senkom, 
svojim genijem, svojom slavom. Uglavnom susrećemo ljude „osrednjeg 
duhovnog stanja“ i sitne sreće, članove organizacija, „svetiljke bez sve
tlosti“. 

Hrist je pokazao i dokazao da jedna neponovljiva i uzvišena ličnost 
može da učini više od svake norme i da se ljudski život može urediti i na 
drugoj osnovi. U jednom svetu utemeljenom na moći, moguć je jedan svet 
zasnovan na ljubavi. Jedina religija koja treba da postoji jeste religija lju-
bavi, a nju su propovedali i svedočili proroci, sveci i bogotražitelji. Ljubav 
je trajno merilo za ocenu svakog ljudskog delovanja. Amin Maluf divno 
reče: „Ljubav je bolest od koje niko ne želi da se leči.“

To je bila moja prva napomena ili opomena, a sada je na redu druga, 
opet u obliku munjevitog nagoveštaja.

I savršen sistem moralnih i verskih normi mora da računa sa iznena-
đenjem: gospodin slučaj, taj nepredviđeni gost, nevidljivi režiser, slobodan 
strelac, „najstariji bog na svetu“, ponekad se naruga ljudskoj doslednosti i 
nadljudskom poštovanju svetih normi! Šta to znači? To znači da ponekad 
treba prekršiti moralnu i versku normu da bi se prepoznalo čisto srce. Jer 
norma je opšta, odluka je lična. Ima li, dakle, životnih situacija kada neko 
očigledno krši moralnu i versku normu, a da ipak ostane moralno i verski 
čist, čist pred ljudima i pred bogom? Na tragu Kantove Kritike praktičnog 
uma primeran slučaj je kada duboki vernik i moralan čovek slaže onoga ko 
preti silovanjem i smrću nevinog deteta. 

Ako čovek ne bi bio slobodan, onda ne bi mogao ni da se ogreši o nor-
me. Svako kršenje verske i moralne norme može da izazove grižu savesti, 
ali i neko trenutno zadovoljstvo. Jer uvek se zabranjuje nešto što člano-
vi zajednice svesno ili podsvesno žele – želje za zabranjenim voćem. Karl 
Gustav Jung je pokazao i dokazao da ukoliko se pojedinac svesno pridrža-
va moralnih i verskih normi, to još ne znači da ih je njegovo nesvesno po-

6 Navedeno prema: Verner Hajzenberg, Fizika i metafizika, Gradac, Čačak–Beograd, 2009, 
str. 162.
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sve prihvatilo i usvojilo.7 U tome je paradoks morala: da bi saznao šta je 
moralno, prvo moraš da iskusiš greh (krivicu, kajanje). Aristotel veli: „Ni-
ko ne čini preljube sa vlastitom ženom, niti provaljuje vlastiti kućni zid, ni-
ti krade vlastitu svojinu.“8

Ovaj primer pokazuje da odbraniti život nevinog deteta jeste moralno 
iako je utemeljeno na laži, što verska i moralna norma zabranjuju. Ili, u ne-
što strožem obliku, odbraniti život nevinog deteta jeste duboko moralno, ia-
ko je nasilno, jer nasilje ni na koji način ne odobrava moralna i verska nor-
ma: jer povreda bilo koje osobe znači uvredu samoga boga kao osobe. Iz ove 
tako sažete analize sledi zaključak: kao što je laž dopuštena u nekim izuzet-
nim situacijama, tako i govorenje istine može biti opasno u nekim drugim si-
tuacijama. F. M. Dostojevski to kaže na svoj koliko mudar toliko i lep način: 
„U jednom slučaju je sveta istina, a u drugom je laž. Jedno znam tačno: da će 
još dugo ova misao ostati jedna od glavnih spornih tačaka među ljudima.“9 

Izbor između morala i prava – treća muka. – Hegel u Ranim spisima 
ističe: „Sudija često mora drugačije da govori nego čovek, mora da osudi 
ono što bi ovaj drugi oprostio“. Sudija treba da bude u pravu, a ne da bu-
de pravičan. S obzirom na motive, osoba može biti nevina, ali s obzirom na 
posledice svoga čina, ona može biti kriva i zato osuđena. Evo primera: žena 
ubija čoveka koji se u pola noći uvlači u njen stan braneći svoj život i živote 
svoje dece, ali kad je upalila svetlo videla je da je ubila svoga muža, koji je 
iste večeri otišao na službeni put, ali pošto je zakasnio na avion, on se vra-
tio kući, ušavši kroz prozor. S obzirom na motiv, žena je nevina, s obzirom 
na posledice, ona je osuđena za ubistvo iz nehata. Tomas Man je opisao baš 
ovakav slučaj. „Sve što sam poduzela, pošlo je po zlu i propalo... A bog mi 
je svjedok, kako sam imala dobre namjere.“10 Ipak, motiv je značajniji od 
posledica, jer posledice se ne mogu predvideti i staviti pod kontrolu, dok su 
motivi moja stvar. Motiv je čist, posledice užasne. Zato i nije moguća opšta 
i večna norma postupanja s obzirom na posledice, ali jeste moguća s obzi-
rom na motiv. Moral motiva je čisto delovanje iz ljubavi, bez računa. Moral 
posledica je čista računica koja nema veze sa ljubavlju. Paradoksalno: čak i 
loš motiv može ponekad da izazove dobre posledice. Marks je istakao da je 
motiv obijača banaka veoma loš, to jest pljačka, ali da je jedna od posledi-

7 Šire: Civilizacija na raskršću, K. D. Atos, Beograd, 2006, str. 286 i 292.
8 Nikomahova etika, Globus, Zagreb, 1988.str. 114.
9 Mladić, Rad, Beograd, 1967.str. 211.
10 Buddenbrokovi, Zora, Zagreb, 1950, str. 531.
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ca neočekivano dobra: da nije bilo obijača banaka, odnosno lopova, brave 
na bankama nikad se ne bi tako usavršile. I lopovi su sastavni deo napretka. 

Iz primera koje sam naveo i škrte analize koju sam izveo sledi i moj 
stav: veličina čoveka nije u tome da nikad moralno ne posrne, nego u to-
me da se uspravi i ispravi. Ako bi ljude ocenjivali po najstrožim moralnim 
normama i verskim zahtevima, onda gotovo da ne bi našli nikoga ko nije 
zaslužio blažu ili težu kaznu – a najteža kazna je griža savesti, jer čoveka 
prati verno kao i njegova senka. Verujem da se u svakom čoveku može ot-
kriti bolji čovek, ali znam da ima zlih ljudi, bez savesti.11
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TROUBLES WITH CHOOSING 
AND THE FEELING OF GUILT AND SIN

Abstract:

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

Keywords: Guilt, Sin, Motive, Consequence.
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КРИНКА ВИДАКОВИЋ ПЕТРОВ1

МО РЕ БЕЗ ОБА ЛА: БЛИ СКИ ИС ТОК И РЕ ЛИ ГИ ЈА

Ре зи ме:

Је ру са лим је фо кал на тач ка и сим бол три мо но те и стич ке ре ли ги је – ју да и зма, 
хри шћан ства и исла ма. Ове три ре ли ги је има ју тач ке кон вер ген ци је и ди вер ген ци је, 
док је ју да и зам раз вио спе ци фич не од ли ке као на ци о нал на ве ра очу ва на у усло ви ма 
из гнан ства/ди ја спо ре. Раз вој ан ти се ми ти зма на осно ву пој ма де и ци да и уло ге „дру
гог“ као „жр тве ног јар ца“ (ко јем су ка сни је до да ти еко ном ски и по ли тич ки мо ти
ви) био је ти пи чан за хри шћан ске, а не ислам ске сре ди не све до 19. ве ка. До га ђа ји 
ко ји су се од и гра ли у Евро пи 20. ве ка – на ро чи то ши ре ње ан ти се ми ти зма, раз вој 
ци о ни зма, Дру ги свет ски рат и хо ло ка уст – ути ца ли су на од лу ку УН да 1947. ус
по ста ви две др жа ве, Изра ел и Па ле сти ну. Чла нак раз ма тра ге не зу изра ел скопа ле
стин ског кон флик та уз ре фе рен цу на ре ги о нал ни и гло бал ни оквир, ука зу ју ћи на про
цес у ко јем се по јам по је ди нач не и со ци јал не кри ви це за сно ва не на стан дар ду ва же
ћем уну тар дру штва из ме шта у до мен на ци о нал ног ко лек ти ва у кон фрон та ци ји с 
„дру гим“, чи ме се стан дард мар ги на ли зу је или су спен ди у је у име ко лек тив ног ин те
ре са, те на ста ју олак ша ва ју ће окол но сти за уве ре ње да оства ре ње „ви со ких“ ко
лек тив них ци ље ва оправ да ва упо тре бу „ни ских“ сред ста ва пре ма „дру гом“.

Кључ не ре чи: Бли ски Ис ток, хри шћан ство, ислам, ју да и зам, ан ти се ми ти зам, 
изра ел скопа ле стин ски кон фликт, на ци о нал ни ин те рес на спрам ин ди ви ду ал не и со
ци јал не прав де

1.

Бли ски Ис ток је под руч је на ко јем се ве ко ви ма укр шта ју три ве-
ли ке мо но те и стич ке ре ли ги је, а фо ку сна тач ка укр шта ња је Је ру са-
лим. Ста ри град опа сан зи ди на ма за у зи ма про стор ма њи од јед ног 
ква драт ног ки ло ме тра, на ко јем се јед но по ред или из над дру гог на ла-
зе нај све ти ја ме ста ју да и зма (Зид пла ча) и хри шћан ства (Цр ква Вас-
кр се ња Хри сто вог), као и тре ћа нај ва жни ја све ти ли шта исла ма (Свод 
над сте ном и џа ми ја Ал Ак са). Све три ве ре има ју по ла зи ште у фун-
да мен тал ном тек сту ју да и зма – Мој си је вом Пе ток њиж ју – али су њи-
хо ва ис хо ди шта, озна че на Но вим за ве том и Ку ра ном, ди вер гент на.

1  Институт за књижевност и уметност, Београд, krinkavidakovic@yahoo.com
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Хри шћан ство и ислам по јед ној ва жној од ред ни ци од сту па ју од 
ју да и зма. Док ју да и зам има из ра зи то на ци о нал но од ре ђе ње услед то-
га што за вет с Бо гом ус по ста вља је дан, „ода бра ни“, је вреј ски на род. 
Оту да се ју да и зам раз ви јао као ре ли ги ја с на ци о нал ним обе леж ји ма 
и као фун да мен тал ни еле мент је вреј ског иден ти те та. На су прот ју да и-
зму, хри шћан ство и ислам су над на ци о нал не ре ли ги је ко је је при хва-
ти ло мно штво на ро да и на ци ја. При пад ност хри шћан ству или исла му 
не ма фун да мен тал ну, већ ре ла тив ну вред ност као еле мент на ци о нал-
ног иден ти те та на ро да ко ји су их при хва ти ли.

Ју да и зам и хри шћан ство има ју две до дир не тач ке ко је не де ле с 
исла мом. Пр во, за обе је „Обе ћа на“ или „Све та“ зе мља спе ци фич ни 
део Бли ско и сточ ног ге о граф ског про сто ра ко ји је де фи ни сан као при-
мар ни про стор ве зан за пре суд не до га ђа је њи хо вих ка нон ских на ра ти-
ва. За ју да и зам је Је ру са лим сим бол ис хо ди шта из ба вље ња из Ми сир-
ског роп ства, ло ка ци ја Пр вог и Дру гог хра ма у ко јем се чу вао Ков чег 
за ве та, а да нас ме сто на ко јем се на ла зи тек оста так оста та ка хра ма тј. 
ма ли део пот пор ног зи да уз ви ше ња Мо ри је. За хри шћа не је Све та зе-
мља про стор ро ђе ња, жи во та, стра да ња и вас кр се ња Хри сто вог. Дру-
га до дир на тач ка из ме ђу ју да и зма и хри шћан ства је чи ње ни ца да је за-
чет ник хри шћан ства при па дао истом на ро ду као след бе ни ци ју да и зма 
и што се хри шћан ство раз ви ло у је вреј ском окру же њу као од сту па ње 
од пра во вер ног ју да и стич ког уче ња. Из ово га ће про ис те ћи је дан ва-
жан еле мент од но са хри шћа на пре ма Је вре ји ма, а то је по јам де и ци да, 
од но сно, од го вор но сти („кри ви це“) Је вре ја за смрт Хри сто ву. По што 
је ислам на стао у ка сни јем пе ри о ду и у дру гом ге о граф ском про сто ру 
ве за ном за про ро ка Му ха ме да, у ислам ском на ра ти ву не ма овог не га-
тив ног еле мен та. Је вре ји се у исла му сма тра ју „на ро дом књи ге“ чи је 
уче ње ислам пре ва зи ла зи, те ни је би ло по во да да се Је вре ји ма при пи-
ше би ло ка ква „кри ви ца“.

По ред на ци о нал ног од ре ђе ња, ју да и зам је услед спе ци фич них 
исто риј ских окол но сти – ег зо ду са и ди ја спо ре – имао ста тус друк чи-
ји од дру ге две ре ли ги је. Је вреј ски на род имао је два ве ли ка ег зо ду-
са. Пр ви је опи сан у би блиј ским тек сто ви ма, а oдиграо се кад су Ва-
ви лон ци по ко ри ли Је ру са лим, сру ши ли храм и од ве ли део је вреј ског 
на ро да у „ва ви лон ско из гнан ство“. На овај до га ђај од но си се Пса лам 
137 у ко ји са др жи јед ну кључ ну иде ју је вреј ске кул тур не тра ди ци је, а 
то је мо тив уки да ња из гна ства, од но сно, по врат ка у Си он:
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„На во да ма Ва ви лон ским сје ђа смо и пла ка смо опо ми њу ћи се Си-
о на. О вр ба ма сред ње га вје ша смо хар фе сво је.

Он дје иска ху ко ји нас за ро би ше да пје ва мо, и ко ји нас обо ри ше 
да се ве се ли мо: „пје вај те нам пје сму Си он ску“.

Ка ко ће мо пје ва ти пје сму Го спод њу у зе мљи ту ђој?
Ако за бо ра вим те бе. Је ру са ли ме, не ка ме за бо ра ви де сни ца мо ја.
Не ка при о не је зик мој за уста мо ја, ако те бе не ус пам тим, ако не 

уз др жим Је ру са ли ма сврх ве се ља сво је га…“ (Пса лам 137: 1–6)
Они су се ипак вра ти ли из Ва ви ло на и са гра ди ли дру ги храм на 

истом ме сту. Дру ги ег зо дус од и грао по чео је кад су Ри мља ни у пр вом 
ве ку н.е. сло ми ли от пор Је вре ја и сру ши ли дру ги храм. Овај ег зо дус 
об у хва тио је глав ни ну на ро да. Ра се ја ње се рас про сти ра ло по знат но 
ши рем тран сна ци о нал ном, тран сдр жав ном и тран скон ти нен тал ном 
про сто ру, а тра ја ло је знат но ду же „хи ља ду и по го ди на“, све до об на-
вља ња је вреј ске др жа ве сре ди ном 20. ве ка.

2.

Од но си из ме ђу три на ве де не ре ли ги је за ви си ли су не са мо од 
њи хо вих ка но ни зо ва них вер ских уче ња, не го и од де ло ва ња вер-
ских ин сти ту ци ја и др жав них те ла. Као што се ста тус хри шћан ства 
ме њао – од про го ње не, пре ко то ле ри са не, до др жав не ре ли ги је – та-
ко се ме њао и ста тус ју да и зма и исла ма. Слом је вреј ске др жа ве и ег-
зо дус Је вре ја про ме ни ли су ста тус ју да и зма на ду жи рок: он по ста је 
ре ли ги ја без др жав не пот по ре ко ја се раз ви ја ла у усло ви ма из гнан-
ства тј. ди ја спо ре. Кад је у Ви зан ти ји хри шћан ство по ста ла др жав-
на ре ли ги ја, до шло је до из ме шта ња ње го вог цен тра с Бли ског Ис-
то ка у Ви зан ти ју. За пад но хри шћан ство раз ви ја ло се под окри љем 
ра зних др жа ва да би по сте пе но до шло до цен тра ли за ци је ка то лич-
ке цр кве у Ва ти ка ну. По ја ва про те стан ти зма иза зва ла је су ко бе и 
про го не, док је ислам на под руч ју Сре до зе мља –као гра ни це, али и 
спо не из ме ђу Бли ског Ис то ка, Афри ке и Евро пе – Осман ска др жа ва 
пре у зе ла уло гу ње го ве за шти те и про мо ци је.

 Док су и хри шћан ство и ислам ужи ва ли за шти ту моћ них те о-
крат ских др жа ва, ју да и зам је оп ста јао у про мен љи вим усло ви ма ди-
ја спо ре. Мно го број на ди ја спо ра пре у зе ла је уло гу ма ло број не ма ти-
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це у очу ва њу ју да и зма као осно ве је вреј ског на ци о нал ног иден ти те-
та, а струк ту ра ин сти ту ци о на ли зо ва ног ју да и зма мо ра ла је сход но то-
ме би ти де цен тра ли зо ва на, док се на пор за очу ва ње иден тите та од ви-
јао у не по вољ ним усло ви ма с об зи ром да су Је вре ји сву да би ли ма-
њин ска по пу ла ци ја с про мен љи вим ста ту сом ко ји је за ви сио од од но-
са окру же ња пре ма Је вре ји ма и њи хо вој ве ри. Пе ри о ди по зи ти вих од-
но са сме њи ва ли су се с пе ри о ди ма по гро ма и ми гра ци ја, што је до-
при не ло ши ре њу ди ја спо ре. У европ ским окви ри ма ус по ста вље не су 
две ве ли ке је вреј ске гру па ци је: не мач ки и шпан ски Је вре ји, од но сно, 
Ашке на зи и Се фар ди. Пр ви су, по ред „све тог“ хе бреј ског је зи ка го во-
ри ли све тов ни је зик ји диш, а дру ги је вреј ско-шпан ски (ла ди но).

Од нос из ме ђу му сли ма на и Је вре ја био је бо љи не го из ме ђу хри-
шћа на с јед не стра не, и му сли ма на и Је вре ја с дру ге. У сред њо ве-
ков ној Шпа ни ји (Ан да лу зи ји) вла да ју ћи му сли ма ни има ли су по зи ти-
ван од нос пре ма Је вре ји ма, али кад је по за вр шет ку ра та Шпа на ца за 
осло бо ђе ње од Ара па кон со ли до ва на шпан ска др жа ва на чи та вој ње-
ној те ри то ри ји, „Ка то лич ки кра ље ви“ Фер нан до и Иза бе ла до не ли су 
1492 де крет о про те ри ва њу ино вер ни ка. Ве ћи на Ара па је на пу сти ла 
Шпа ни ју, као и ве ли ки број Је вре ја. Они ко ји су оста ли мо ра ли су да 
се по ка то ли че и оту да у Шпа ни ји 16. ве ка ве ли ки број „но вих хри шћа-
на“. С дру ге стра не, ве ли ки број Је вре ја из гна них из Шпа ни је на ста-
нио се у Осман ској др жа ви ко ја их је ра до при ми ла у сво је окри ље. 
До ма ћи Је вре ји, Ро ма ни о ти, ко ји су у Осман ској др жа ви до би ли бо љи 
ста тус од оно га ко ји су има ли у хри шћан ској Ви зан ти ји, вре ме ном су 
се аси ми ло ва ли, пре у зев ши је зик и кул ту ру знат но број ни јих се фард-
ских при до шли ца. У Осман ској др жа ви Је вре ји су има ли знат но бо љи 
по ло жај од њи хо вих су на род ни ка у хри шћан ској Евро пи, где се пе ри-
о дич но ја вљао ан ти се ми ти зам раз ли чи тог ин тен зи те та.

Ства ра ње моћ них те о крат ских др жа ва је био мач са две оштри-
це: др жав на ре ли ги ја ужи ва ла је зна чај не при ви ле ги је, али је исто вре-
ме но ста вље на у функ ци ју др жав них ин те ре са, док је при пад ност др-
жав ној ре ли ги је обез бе ђи ва ла со ци јал не, еко ном ске и по ли тич ке при-
ви ле ги је. Вер ски су ко би и ра то ви, уну тар јед не др жа ве и ме ђу др жа-
ва ма, би ли су про же ти ла ич ким ин те ре си ма, али су и осва јач ки ра то-
ви ве ли ких др жа ва во ђе ни у име ши ре ња „пра ве“ ве ре и про зе ли ти-
зма. Из европ ске пер спек ти ве, нај ве ћа прет ња био је ислам, нај пре на 
Ибе риј ском по лу о стр ву. Ка сни је је ту уло гу пре у зе ла Осман ска др жа-
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ва, чи ја је вој ска сти гла до Бе ча. Ма да је мо ти ва ци о ни дис курс прет-
ход них кр ста шких ра то ва био прот кан обе леж ји ма вер ског бар ја ка, он 
је по кри вао мно штво све тов них ин те ре са. Вер ски бар јак пру жио је 
мо гућ ност об је ди ња ва ња све тов них ин те ре са за пад но е вроп ских ве-
ћих и ма њих др жа ва, фо ку си ра ју ћи па жњу на Све ту зе мљу и Хри стов 
гроб. С дру ге стра не, ислам је ушао у Евро пу пре ко Бал ка на. За раз-
ли ку од Шпа ни је, ислам ни је ни кад пот пу но по ти снут са овог про сто-
ра, јер је и на кон по вла че ња Тур ске с Бал ка на оста ла до ма ћа по пу ла-
ци ја не ка да шњих „но вих му сли ма на“.

Ста ње на Бли ском Ис то ку и ста тус три ре ли ги је на овом под руч-
ју био је усло вљен од но си ма не ка да шњих „ве ли ких си ла“ чи ји су се 
ин те ре су ту укр шта ли. Пи та ње „кри ви це“ се ла ко из ме шта ло из до-
ме на вер ског уче ња у до мен со ци јал них ка те го ри ја прав де/не прав де 
и прав них пој мо ва пра ва/обес пра вље но сти у кон тек сту од но са ве ћи-
не-ма њи не уну тар др жав них окви ра, као и су ко ба ин те ре са др жа ва 
ко је су ра том пре ме ра ва ле сво ју моћ/не моћ. Ста тус ма њин ских вер-
ских за јед ни ца се ме њао пре ма овим па ра ме три ма: док су у Ви зан ти-
ји хри шћа ни би ли при пад ни ци др жав не ре ли ги је, а Је вре ји ре ла тив-
но обес пра вље ни, у Осман ској др жа ви му сли ма ни су ус по ста ви ли те-
о крат ску др жа ву у ко јој се по ло жај Је вре ја по пра вио, а по ло жај хри-
шћа на по гор шао. На Бли ском Ис то ку, ко ји је ушао у са став Осман ске 
др жа ве, во ђе не су бор бе из ме ђу хри шћа на-кр ста ша и му сли ма на, док 
су ма ло број ни Је вре ји, без соп стве не др жа ве, има ли уло гу по сма тра-
ча или „ко ла те рал не ште те“. Ме ђу тим, у Осман ској др жа ви Је вре ји су 
ипак ужи ва ли сло бо де ко је ни су има ли у ве ћем де лу Евро пе, а што је 
још мно го ва жни је, са мо се у хри шћан ским сре ди на ма, ка то лич ким 
ви ше не го пра во слав ним, ја вља ла нај ја ча оп ту жба про тив њих – за 
де и цид. У пред мо дер ним европ ским сре ди на ма Је вре ји су жи ве ли у 
за јед ни ца ма из дво је ним из окру же ња. Је вреј ска за јед ни ца би ла је као 
„стра но те ло“, а Је вре ји „стран ци“ ко ји су го во ри ли не ра зу мљи вим 
је зи ком и упра жња ва ли чуд не и „сум њи ве“ оби ча је у скла ду с ве ром 
ко ја је има ла не га тив не ко но та ци је.2 На ни воу вер ског уче ња Је вре ји 

2 У Тур ској су jеврејске за јед ни це има ле ауто но ми ју ко ја им је до зво ља ва ла да се ве ко-
ви ма раз ви ја ју у ре ла тив ној изо ла ци ји од сре ди не. Та ко је би ло и у Бо сни, где су шпан ски Је-
вре ји све до 20. ве ка са чу ва ли кул ту ру пре не се ну из Шпа ни је. И. Ан дрић је по во дом Се фар-
да у Бо сни пи сао да су то би ли  „малобpојни и пот пу но изо ло ва ни ту ђин ци, без кpвне, веpске 
и је зич ке ве зе с оста лом pајом“, ко ји су ве ко ви ма жи ве ли „са би је ни у вpсту ге та, тзв. ’Ве ли-
ку авли ју’, оп ко ље ни пpедpасудама и пpазновеpицама сво јих сугpађана свих оста лих веpа“, 
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су би ли „кри ви“ за смрт Хри сто ву, те су сло ви ли као на род „ан ти хри-
ста“. Али на ни воу дру штве не ла ич ке праг ма ти ке, они су игра ли уло-
гу „жр тве ног јар ца“, у чи јој је функ ци ји би ла че сто ко ри шће на оп ту-
жба за „ри ту ал но уби ство“. У ка сни јем пе ри о ду ја вља ју се и еко ном-
ски мо ти ви ан ти се ми ти зма ве за ни на ро чи то за тр го ви ну и фи нан си је, 
где су Је вре ји би ли не про пор ци о нал но за сту пље ни. По што је европ-
ским Је вре ји ма би ло за бра ње но вла сни штво над не по крет ном имо ви-
ном, они су жи ве ли углав ном у ур ба ним сре ди на ма и ба ви ли се за нат-
ством, тр го ви ном, „ли бе рал ним про фе си ја ма“, а ка сни је и фи нан си ја-
ма. Баш због ра се ја ња тј. при су ства у раз ли чи тим зе мља ма, они су се 
на шли у по вољ ним усло ви ма за ба вље ње ме ђу на род ном тр го ви ном, а 
би ли су кон ку рен ци ја и ло кал ним тр гов ци ма. Та ко је у ан ти се мит ски 
дис курс ушао и еко ном ски мо тив, ка сни је по ја чан при вред ним успо-
ном Је вре ја у од ре ђе ним сре ди на ма. Оту да оп ту жбе за „ме ђу на род ну 
за ве ру“ да се овла да све том и сум ња у њи хо ву ло јал ност пре ма на ци-
о нал ним ин те ре си ма др жа ве до ма ћи на. Та ко се у хри шћан ској Евро-
пи пр во бит на оп ту жба за де и цид на до гра ђи ва ла до дат ним се ку лар-
ним еле мен ти ма, до при но се ћи про фи ли са њу ко лек тив ног иден ти те-
та је вреј ског „дру гог“.3

Про фи ли са ње Је вре ја у Евро пи, ме ђу тим, од ви ја ло се пре ма 
обра сцу с ва ри ја ци ја ма ко је су мо гле да се при ме не на би ло ко ју за-
јед ни цу ко ја је у од ре ђе ној сре ди ни имао ста тус ма њин ског „дру гог“. 
Спе ци фич ност Је вре ја као за јед ни це (вер ске, ет нич ке, кул тур не) би ла 
је у то ме што су та кав ста тус има ли сву да.

Ве ћин ско окру же ње на ло кал ном и ре ги о нал ном ни воу ни је се 
увек по кла па ло с др жав ним окви ром. Та кво не по кла па ње ти пич но је 
за мул ти ет нич ке др жа ве по пут Хаб сбур шке мо нар хи је и Осман ског 
цар ства. Др жав ни ин те ре си би ли су при мар ни фак тор ко ји је од ре ђи-
вао од нос вла сти пре ма ет нич ко-вер ским за јед ни ца ма уну тар ње них 

да би се „по ну жди и по на го ну самоодбpане затваpали у се бе и за зи ђи ва ли иза соп стве них 
тpадиција, веpовања и пpедpасуда као иза бе де ма“ (Андpић 1991: 6–7).

3 Оту да се ли ко ви Је вре ја у европ ској књи жев но сти ја вља ју у ви ду сте ре о ти па, као што 
је на. пр. Шек спи ров Шај лок. Јевpејски стеpеотипи су из ита ли јан ских ко ме ди ја пpенесени 
у дубpовачку књи жев но сти, где се у ви ше навpата ја вља ју у 17. ве ку ка да је ка то лич ка цpква 
би ла у офан зи ви на кон ан ти–јевpејске бу ле Ва ти ка на. У сpпској књи жев но сти 19. ве ка ја-
вљају се стеpеотипи Јевpејa наpочито у вpеме ка да су јевpејски, цинцаpски и гpчки тpговци 
по и ма ни као кон куpенти мла дој сpпској тpговачкој ели ти. У Ан дри ће вој при чи „Би фе Ти-
та ник“ од лич но је пси хо ло шки об ра ђен лик уста ше ко ји тра жи раз ло ге због ко јих ће уби ти 
„свог“ Је вре ји на (Ви да ко вић-Пе тров 2012).  
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гра ни ца, али и пре ма дру гим др жа ва ма у чи јем је окру же њу мо гло би-
ти тих истих ет нич ко-вер ских за јед ни ца. Кад је Осман ска др жа ва у 
19. ве ку ушла у кри зу, ве ли ке си ле су ко би ле су се око „пле на“ тј. пре у-
зи ма ња ње них те ри то ри ја, али у про мо ви са њу њи хо вих на ци о нал них 
ин те ре са пи та ње ре ли ги је би ло је или функ ци о на ли зо ва но или мар-
ги на ли зо ва но. И ре ли ги ја и мно го шта дру го би ло је под ре ђе но праг-
ма ти зму су ко бље них др жав них ин те ре са. Бри та ни ја је, на при мер, по-
др жа ва ла Тур ску не што јој је би ло у ин те ре су да оја ча ислам, не го да 
би огра ни чи ла про дор Ру си је на Бал кан. Кад је Аустро-Угар ска оси-
гу ра ла свој ман дат над Бо сном и Хер це го ви ном и ка сни је из вр ши ла 
иле гал ну анек си ју ове те ри то ри је, ње ни др жав ни ин те ре си усло ви ли 
су про ме ну од но са ме ђу три ре ли гиј ске за јед ни це: ка то ли ци су до би-
ли по др шку, пра во слав ни су оста ли обес пра вље ни, а из тог вре ме на 
да ти ра нај ве ћи ег зо дус ло кал них му сли ма на због гу бит ка при ви ле ги-
ја из тур ских вре ме на.

3.

Тек из 19. ве ка да ти ра ју пр ви ја сни ан ти се мит ски ис па ди у ислам-
ском све ту, ко ји се ту ма че у кон тек сту, не вер ски, не го на ци о на ли-
стич ке обо је не су рев њи во сти Ара па пре ма Је вре ји ма на Бли ском Ис-
то ку.4 Је дан од њих до го дио се у Да ма ску 1840. кад су ло кал ни Је-
вре ји, по опро ба ном европ ском обра сцу, оп ту же ни за „ри ту ал но уби-
ство“. Усле дио је по гром про тив њих, а то је био је дан од пр вих зна-
ко ва про ме не од но са му сли ма на пре ма Је вре ји ма. На Бли ском Ис то-
ку је овај про цес до шао до из ра жа ја у вре ме ка да је Ве ли ка Бри та ни-
ја до би ла ман дат да упра вља Па ле сти ном (1923), а на ста вио је да се 
раз ви ја до да нас. Ко рен су ко ба је у на ци о нал ним ин те ре си ма, од но-
сно, у то ме што су обе стра не по ла га ле пра во на исту те ри то ри ју (ко ју 
је кон тро ли са ла тре ћа стра на, Бри та ни ја, чи ји се ин те рес ни је по кла-
пао ни с је вреј ским, ни арап ским).

По јам по врат ка Је вре ја у до мо ви ну одр жао се у је вреј ској ди ја-
спо ри као на да у уки да ње из гнан ства, али је та иде ја то ком го то во 
два ми ле ни ју ма би ла нео ства ри ва. Је вре ји су ин ди ви ду ал но од ла зи-
ли у Је ру са лим на хо до ча шће или да би та мо про ве ли по след ње да-

4 В. Gil bert 2001 и Mor ris 2001.
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не жи во та. У 19.ве ку ди ја спо ра је при ку пља ла но вац за от куп по је ди-
них пар це ла у Па ле сти ни, да би се обез бе ди ло уто чи ште ба рем ма лом 
бро ју си ро ма шних или про го ње них Је вре ја.

Тек је с по ја вом ци о ни зма ово на сто ја ње по при ми ло од ли ке на-
ци о нал не иде о ло ги је и си сте мат ски ор га ни зо ва не ак ци је. Циљ ци о ни-
стич ког по кре та, ко ји је свој пр ви кон грес одр жао у Ба зе лу 1897, био 
је об на вља ње је вреј ске на ци о нал не др жа ве у Па ле сти ни. Ова мо дер-
на на ци о нал на иде о ло ги ја бр зо се ши ри ла у пр вим де це ни ја ма 20. ве-
ка, на ро чи то ме ђу хаб сбур шким, пољ ским и ру ским Је вре ји ма. Пр ва 
дис крет на на ја ва по др шке јед не европ ске си ле по врат ку Је вре ја у Па-
ле сти ну би ла је „Бал фу ро ва де кла ра ци ја“ усво је на у бри тан ском пар-
ла мен ту 1917. Вр ло је за ни мљив по да так да је упра во Кра ље ви на Ср-
би ја би ла пр ва зе мља ко ја је те исте го ди не усво ји ла ову де кла ра ци ју, 
али је у том до ку мен ту би ло ре чи о по тре би ства ра ња „је вреј ског до-
ма“ у Па ле сти ни, а не је вреј ске др жа ве. Ме ђу фак то ри ма ко ји су до-
при не ли раз во ју ци о ни зма је дан од нај ва жни јих би ла је ре ак ци ја на 
про цес аси ми ла ци је Је вре ја у не ким европ ским сре ди на ма, а на ро чи-
то у они ма у ко ји ма ни кул тур на аси ми ла ци ја ни је би ла до вољ на да се 
по ти сне тра ди ци о нал ни ан ти се ми ти зам.5 Ма да су мно ги мла ди Је вре-
ји од ла зи ли у Па ле сти ну, где су осни ва ли је вреј ске за јед ни це и ки бу-
це, и ма да је ци о ни зам имао вр ло ши ро ку по др шку у је вреј ској ди ја-
спо ри, не ма ли број Је вре ја је и по чет ком три де се тих го ди на сма трао 
да је ње гов циљ уто пи ја ко јој ва ља стре ми ти, али ко ја се не мо же ре-
а ли зо ва ти у до глед ном вре мен ском ро ку. По то њи до га ђа ји, ме ђу тим, 
бр зо ће пре не ти ци о ни стич ки циљ из уто пи је у ствар ност, али по це-
ну стра да ња у хо ло ка у сту.

С об зи ром да је ве ћин ско ста нов ни штво у Па ле сти ни под бри тан-
ским ман да том би ло арап ско, власт је огра ни ча ва ла при лив Је вре ја 
ра ди одр жа ва ња „ми ра у ку ћи“. Ова бри тан ска по ли ти ка на ста вље на 
је за вре ме Дру гог свет ског ра та и хо ло ка у ста, кад су се Је вре ји ко ји су 
бе жа ли од на ци стич ког про го на на шли у без из ла зном по ло жа ју. По-
знат је и је дан слу чај ве зан за Ју го сла ви ју. По чет ком ра та 1939. го ди не 
Ју го сла ви ја је ва жи ла за при ја тељ ску тран зит ну зе мљу за Је вре је ко ји 
су бе жа ли из Цен трал не Евро пе. Гру па од 1200 је вреј ских из бе гли ца 
до спе ла је у Ју го сла ви ју, а он да на ста ви ла пут Ду на вом пре ма Ру му-

5 Бeч је био цен тар свет ског ци о ни зма, а за усло ве у ко ји ма је овај по крет на стао в. Ro-
zen blit 1984. 
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ни ји с на ме ром да пре ко Цр ног мо ра на ђу уто чи ште у Па ле сти ни. Ме-
ђу тим, по што ни су има ли тран зит не ви зе за Ру му ни ју ни ула зне ви-
зе за Па ле сти ну, оста ли су за то че ни у Ју го сла ви ји, где су за вре ме не-
мач ке оку па ци је Ср би је ли кви ди ра ни за јед но са срп ским Је вре ји ма.

Бри тан ска по ли ти ка у Па ле сти ни сле ди ла је ин те ре се Бри та на ца, 
али и ње них са ве зни ка у бор би про тив Хи тле ра. У се вер ној Афри ци 
во ђен је рат с Ро ме лом, а у том ра ту, ло кал ни Ара пи ни су има ли ин те-
ре са да по др же сво је бив ше ко ло ни за то ре – Бри та ни ју и Фран цу ску. 
Ве ли ки муф ти ја је ру са лим ски Хаџ Амин Ху се и ни, ко ји је од ра ни-
је ре а го вао про тив ци о ни стич ких при до шли ца у Па ле сти ни, ак тив но 
је тра жио са ве зни штво с Хи тле ром, на сто је ћи да ор га ни зу је по др шку 
Не мач кој, али не са мо у Се вер ној Афри ци, не го и у Евро пи. Ху се и ни 
је лич но по здра вио фор ми ра ње СС Хан џар ди ви зи је у НДХ (Бо сни).6 
Ње го ва активност оја ча ла је већ не га тив ни од но са му сли ма на пре ма 
Је вре ји ма у Па ле сти ни.

4.

По во дом Дру гог свет ског ра та по ста вља но је пи та ње од го вор но-
сти за иза зи ва ње ра та, рат не опе ра ци је, стра да ње ци ви ла, итд. Пи та-
ње кри ви це (и ка зне) раз ма тра но је у до ме ну прав де на ме ђу на род-
ним и на ци о нал ним су до ви ма, али и праг ма тич но, јер су по бед ни ци 
– сход но сво јим ин те ре си ма и мо ћи – од ре ђи ва ли про ме не на ши ро-
ком ге о по ли тич ком про сто ру на кон окон ча ња ра та. По ста вље но је та-
ко ђе пи та ње кри ви це за хо ло ка уст. Нај пре је фо кус био на на ци сти-
ма и њи хо вим са ве зни ци ма ко ји су не по сред но спро во ди ли ли кви да-
ци ју Је вре ја. Ка сни је је раз ма тра на и по сред на од го вор ност оних ко-
ји су сход но сво јим др жав ним рат ним ин те ре си ма од би ја ли да пру же 
уто чи ште је вреј ским из бе гли ца ма, уве ћа ва ју ћи на тај по сре дан на чин 
број жр та ва хо ло ка у ста. Mеђу та квим др жа ва ма би ле су и оне ко је су 

6 Ју го сла ви ја је увр сти ла Ху се и ни ја у ка те го ри ју рат них зло чи на ца 1945. за „мо би ли-
за ци ју му сли ма на у СС ди ви зи је“, али ни је тра же на екс тра ди ци ја, да би по том „не стао“ с ли-
сте рат них зло чи на ца (Лебл 2003: 239–244). Ју го сло вен ски став пре ма пи та њу Ху се и ни е ве 
уло ге за вре ме ра та про ме нио се под ути ца јем спољ но по ли тич ких ин те ре са још пре 1953, али 
је та да ути цај арап ских зе ма ља био ди рек тан: „По чет ком 1953. го ди не до шло је до убла жа-
ва ња ју го сло вен ског ста ва пре ма је ру са лим ском муф ти ји по што је ви со ки функ ци о нер Арап-
ске ли ге Ху ри ис та као то пи та ње као је дан од пред у сло ва за раз вој ју го сло вен ско-арап ских 
од но са“ (Жи во тић 2008: 489).
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пред во ди ле бор бу про тив на ци зма. Са зна ње о ма сов ним жр тва ма хо-
ло ка у ста, а ве ро ват но и свест о уло зи оних ко ји ње гов учи нак ни су 
ума њи ли и он да ка да су то мо гли, очи то ва ли су се по сле ра та у пре по-
зна ва њу по тре бе да се ство ри је вреј ска др жа ва. Ти ме је отво ре но по-
гла вље но вих про бле ма.

Пр во пи та ње би ло је: где би мо гла да се ус по ста ви је вреј ска др-
жа ва? Пред рат на со вјет ска иде ја о је вреј ској ре пу бли ци у Би ро би-
џа ну, за ба че ној си бир ској по кра ји ни СССР, ни је би ла ком па ти бил на 
с ми ле ни јум ским је вреј ским ми том о по врат ку у до мо ви ну, чи ји су 
сим бо ли би ли Си он и Је ру са лим.7 Ја сно је би ло да је је вреј ска др жа-
ва мо гла да се об но ви са мо на исто риј ски мар ки ра ном про сто ру, а то 
је би ла Па ле сти на. По чев од 1923. власт у Па ле сти ни др жа ли су Бри-
тан ци, а ве ћин ско ста нов ни штво би ли су Ара пи. Пи та ње бу ду ће је-
вреј ске др жа ве пре не се но је по сле Дру гог свет ског ра та у ју рис дик-
ци ју Ује ди ње них на ци ја. Ова мул ти ла те рал на по ли тич ка ор га ни за ци-
ја тре ба ло је нај пре да ре ши ди ле му: да ли да се осну је за јед нич ка, фе-
де рал на је вреј ско-арап ска др жа ва – че му се, из ме ђу оста лих, при кло-
ни ла Ју го сла ви ја- или две одво је не др жа ве, је вреј ска и арап ска, што је 
пре о вла да ло као ве ћин ско ста но ви ште. Сле де ће пи та ње би ло је: ка ко 
да се по де ли те ри то ри ја Па ле сти не и где да се по ву ку гра ни це из ме ђу 
две но ве др жа ве? По пр во бит ном рад ном пред ло гу, у бу ду ћој је вреј-
ској др жа ви ве ћин ско ста нов ни штво би ли би Ара пи, те је пред лог од-
ба чен. По том је те ри то ри јал на по де ла из вр ше на на на чин ко ји је сма-
њио про це нат Ара па у је вреј ској др жа ви. На крају је Ге не рал на скуп-
шти на УН 1947. до не ла Ре зо лу ци ју број 181 ко јом су осно ва не две др-
жа ве – је вреј ска Изра ел и арап ска Па ле сти на – док је Је ру са ли му од-
ре ђен ста тус cor pus se pa ra tum под упра вом УН.

Ову ре зо лу ци ју од мах је од ба ци ла гру па нај за ин те ре со ва ни јих 
арап ских зе ма ља (Еги пат, Јор дан Си ри ја, Ли бан и Ирак) сма тра ју ћи 
је не пра вед ном, да би 1948. за јед нич ки на па ле тек осно ва ну др жа ву 
Изра ел.8 То је био пр ви у ни зу изра ел ско-арап ских ве ћих и ма њих вој-

7 „За Је вре је у ди ја спо ри Је ру са лим је мит ски то пос, сли ка про же та на сла га ма зна че-
ња, чи ја сна га над вла да ва ре ал ни про стор у ко јем се љу ди ге не ра ци ја ма ра ђа ју, жи ве и уми-
ру. Ве ра у по вра так одр жа ва се ри ту ал но, а по вра так се иден ти фи ку је не са мо с уки да њем из-
гнан ства, не го и са осло бо ђе њем“ (Ви да ко вић-Пе тров 2013: 247).

8 Изра ел је у овом ра ту имао по др шку Ис точ ног бло ка, на ро чи то у на бав ци оруж ја из 
Че хо сло вач ке, ко ја је тран спор то ва на пре ко аеро дро ма у Под го ри ци (Shay 2008: 475–477). Ју-
го сла ви ја је би ла ме ђу пр вим зе мља ма ко је су при зна ле Изра ел, али су од но си по че ли да се 
хла де 1956. због раз ли чи тог са гле да ва ња Су ец ке кри зе. Ка сни је опре де ље ње Ју го сла ви је за 
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них су ко ба пра ће них успе шним и ма хом не у спе шним пре го во ри ма 
(1956, 1967, 1973, 1982, две ин ти фа де 1987. и 2000, те ро ри зам, стра-
да ње вој ни ка и ци ви ла с обе стра не, али знат но ви ше с арап ске, а ме ђу 
ре ђим успе шним пре го во ри ма су Уго вор из Камп Да ви да 1979. и Уго-
вор из Осла 1993). Је ру са лим је 1980. про гла шен пре сто ни цом Изра е-
ла, и ма да ме ђу на род на за јед ни ца ни је ту од лу ку при зна ла, цео Је ру-
са лим је de fac to под изра ел ском упра вом.

5.

Изра ел ско-арап ски су коб не од ви ја се у ва ку му, већ у окви ру дру-
гог су ко ба на ви шој рав ни, ко ји пред во де САД у сво јој по ли ти ци пре-
ма Бли ском Ис то ку и земља ма Пер сиј ског за ли ва. Узро ци пр вог су ко-
ба не по кла па ју се с узро ци ма дру гог, али су они у прак си по ве за ни и 
на лазе се у ме ђу соб ном ути ца ју. Ислам ски про стор о ко јем је реч ни-
је мо но ли тан, већ по де љен по ви ше па ра ме та ра. Ве ћи на ислам ских 
зе ма ља на том про сто ру има ју арап ску по пу ла ци ју, али не све, јер на 
том про сто ру жи ве Иран ци, Тур ци, Кур ди и Ав га ни стан ци. Уну тра-
шња по де ла исла ма на две гру пе – ши ит ску и су нит ску – не по кла-
па се с др жав ним гра ни ца ма, те у јед ној или дру гој др жа ви мо же би-
ти до ми нант на тј. ве ћин ска јед на или дру га гру па. Не ки не-арап ски 
на ро ди (Кур ди) не ма ју сво ју др жа ву, већ чи не ма њи ну у ту ђим др жа-
ва ма. Не ке др жа ве на овом про сто ру има ју ва жне хри шћан ске ма њи-
не (Еги пат, Ли бан). Ислам се већ ду же вре ме на кре ће из ме ђу те жње 
ка се ку ла ри за ци ји (пре ки ну те у слу ча ју бив шег ре жи ма С. Ху се и на 
у Ира ку и Аса да у Си ри ји) и те жње ка ја ча њу исла ма (Тур ска) и ње-
го вој ра ди ка ли за ци ји. На не ким под руч ји ма до ми ни ра кон зер ва тив-
но ту ма че ње исла ма (Са у диј ска Ара би ја), на дру ги ма ре ла тив но ли бе-
рал ни је ин тер пре та ци је. На ма лом па ле стин ском по ли тич ком про сто-
ру, на при мер, на За пад ној оба ли ја чи је Па ле стин ски осло бо ди лач-
ки по крет, али у Га зи је то Ха мас. „Арап ско про ле ће“ да ло је углав-
ном сум њи ве ре зул та те у по гле ду де мо кра ти за ци је, али и но ву при ли-
ку за раз вој ислам ским по ли тич ким стру ја ма. Оп шта де ста би ли за ци-
ја овог под руч ја (Ав га ни стан, Ирак, Ли би ја, Си ри ја) вој ним ак ци ја ма 

не свр ста ност, а по том Ше сто днев ни рат из ме ђу Изра е ла и Егип та, на ве ли су Ју го сла ви ју да 
пре ки не ди пло мат ске од но се с овом зе мљом 1967. 
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за пад них си ла с ци љем „про ме не ре жи ма“ (по сред ством на о ру жа них 
ло кал них гру па на те ре ну и ва зду шних уда ра) по го до ва ла је по ја ви и 
ја ча њу крај ње ра ди кал них ислам ских вој них гру па ци ја по пут Ислам-
ска др жа ве.

6.

У овом исто риј ско-по ли тич ком кон тек сту пер цеп ци ја прав де/не-
прав де је ре ла ти ви зо ва на, нај пре за то што се пра во јед них оства ру је 
на у штрб пра ва дру гих, а он да и за то што је оства ре ње „пра ва“ за ви-
сно од мо ћи на у ру жа не вој ним сред стви ма, на си љем и са ве зни штви-
ма. Раз ма тра ње кри ви це у ра ту – у од лу ци да се при сту пи вој ним деј-
стви ма и у рат ној прак си – као и у по сле рат ним по сле ди ца ма по бе де/
по ра за ве о ма је сло жен по сту пак ко ји се че сто по јед но ста вљу је сход-
но ин те ре си ма по бед ни ка.

У изра ел ско-па ле стин ском су ко бу у ко јем су про та го ни сти ре ли-
гиј ски мар ки ра ни ко лек ти ви, ре ли ги ја ни је би ла основ ни узрок су-
ко ба, не го је укљу че на у дис курс ње го ве над град ње. Ко рен су ко ба је 
у исто риј ском пра ву оба ко лек ти ва на исту те ри то ри ју, јед но од њих 
сте че но ра ни је, а дру го ка сни је, али оба ле ги тим на. У овом слу ча ју, 
у ко јем је те ри то ри ја о ко јој је реч бре ме ни та ре ли гиј ским сим бо ли-
ма пр вог ре да, не из бе жна је функ ци о на ли за ци ја ре ли ги је у окви ру по-
ли тич ке иде о ло ги је, ко ја се да ље укљу чу је у ре ги о нал ни и гло бал ни 
оквир ме ђу на род не по ли ти ке фо ку си ра не на ово под руч је.

Кри ви ца мо же да се по сма тра као свест по је дин ца о пре сту пу мо-
рал ног стан дар да – ка ко пре ма „сво ме“, та ко и пре ма „дру гом“ – ко-
ји је из ве ден из вер ског уче ња и ко ји се осла ња на ауто ри тет ово га. 
Свест по је дин ца сва ка ко да мо же да де лу је и у дру штве ним усло ви-
ма ко ји по ти ску ју или су спен ду ју мо рал ни стан дард кад то ко лек тив-
ни ин те рес на ла же, би ло да је аутен ти чан (очу ва ње жи во та у рат ним 
усло ви ма, на при мер) или уми шљен. Исто ри ја, ме ђу тим, упу ћу је на 
мно го број не при ме ре ка да је про зе ли ти зам био упра во узрок су спен-
зи је мо рал ног стан дар да (ин кви зи ци ја, уби ја ње до мо ро дач ког ста нов-
ни штва при ли ком осва ја ња Аме ри ке „у име ве ре“, итд.). У мо дер ним 
и пост мо дер ним вре ме ни ма по од ма кле се ку ла ри за ци је и по ве ћа ног 
бро ја аг но сти ка и ате и ста, по ста вља се пи та ње на че му се мо рал ни 
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стан дард за сни ва ако то ви ше ни је ре ли ги ја? Док је у не ким зе мља ма 
ре ли ги ја у по вла че њу, у дру ги ма је у успо ну, што се очи ту је на под-
руч ју исла ма. Док се у не ким сре ди на ма те о крат ске др жа ве сма тра ју 
ре лик том про шло сти, у дру ги ма се сма тра ју по жељ ним кљу чем за ре-
ша ва ње да на шњих про бле ма.

На Бли ском Ис то ку ре ли ги је и да ље игра ју ва жну уло гу, али је 
она кон та ми ни ра на на ци о нал ним, еко ном ским и по ли тич ким ин те ре-
си ма ко ји је чи не под ло жном ма ни пу ла ци ји и де ло ва њу пси хо ло ги је 
ма се ко ја се мо же по ли тич ки ка на ли са ти у ра зним прав ци ма. Кад је 
фо кус на ко лек тив ном ин те ре су, а не на по је дин цу, етич ка ди мен зи-
ја вер ског уче ња мо же  да се по ти сне у ко рист дру гих ње них ди мен-
зи ја, што отва ра вра та праг ма тич ном из бо ру из ме ђу два зла („ма њег“ 
и „ве ћег“) и оправ да њу уве ре ња да „ви со ки“ циљ ко лек ти ва (на ро да, 
на ци је, др жа ве) оправ да ва упо тре бу „ни ских“ сред ста ва. Ре зул тат је 
су спен зи ја ети ке и то ле ран ци је у име ко лек тив не пер цеп ци је „ви шег“ 
до бра, с тим што се исто то до га ђа при ли ком оце не ту ђе „кри ви це“ у 
име сво јих ин те ре са.
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A SEA WIT HO UT SHO RES: 
THE MID DLE EAST AND RE LI GION

Abstract:

Je ru sa lem is the fo cal po int and symbol of the de ve lop ment of three mo not he i stic 
re li gi ons – Ju da ism, Chri sti a nity and Islam. The three re li gi ons ha ve po ints of both con
ver gen ce and di ver gen ce, whi le Ju da ism de ve lo ped spe ci fic tra its as a na ti o nal re li gion 
pre ser ved in con di ti ons of exi le/Di a spo ra. The de ve lop ment of an tiSe mi tism on the ba sis 
of the idea of de i ci de and „sca pe go at“ ro le of the „ot her“ (la ter com ple men ted by eco
no mic and po li ti cal mo ti ves) was typi cal of Chri stian rat her than Mu slim en vi ron ments 
up to the 19th cen tury. Twen ti eth cen tury events in Euro pe – espe ci ally the spread of an ti
Se mi tism, the de ve lop ment of Zi o nism, World War Two and the Ho lo ca ust – im pac ted the 
postwar UN de ci sion to esta blish two sta tes, Israel and Pa le sti ne. The pa per con si ders 
the ge ne sis of the Isra e liPa le sti nian con flict with a re fe ren ce to the re gi o nal and glo bal 
fra me work, hig hlig hting a pro cess in which the con cept of in di vi dual and so cial gu ilt ba
sed on а mo ral stan dard va lid wit hin so ci ety is tran sfer red in to the do main of the na ti o nal 
col lec ti ve con fron ted with the „ot her“, whe reby the stan dard is mar gi na li zed or su spen
ded by the con cept of col lec ti ve in te rest, fa ci li ta ting the con vic tion that the ac hi e ve ment 
of „high“ col lec ti ve go als ju sti fi es the em ployment of „low” me ans to wards the „ot her“.

Keywords: Mid dle East, Chri sti a nity, Islam, Ju da ism, an tiSe mi tism, Isra e liPa le
sti nian con flict, na ti o nal in te rest ver sus so cial and in di vi dual ju sti ce
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СОЦИЈАЛНИ ПРОБЛЕМИ КРИВИЦЕ 
У СТАРОМ И НОВОМ ЗАВЕТУ

Излагање на међународној конференцији „Социјални проблеми 
кривице“ Филозофски факултет у Новом Саду

Резиме

По ла зе ћи од лин гви стич копси хо ло шкоте о ло шког са гле да ва ња пој ма кри ви
це у Ста ром и Но вом За ве ту, аутор по ве зу је би блиј ски кон цепт кри ви це, а за пра во 
гре ха, са те о ри ја ма кри ви це М. Хај де ге ра, К. Ја спер са, М. Бу бе ра и О. Ма у ре ра. Ка
да је у пи та њу Ста ри За вет на гла ша ва се прин цип од го вор но сти и на док на де, док 
у Но вом За ве ту до ми ни ра ју опра шта ње и љу бав. Би блиј ски тек сто ви су по ве за ни 
по је ди ним све то о тач ким ми сли ма о кри ви ци, тј. гре ху, јер су Све ти оци Цр кве од 
ис то ка на је дан опит ноис ку стве ни на чин по ста ли нај а у тен тич ни ји ту ма чи, али 
и прак ти ча ри би блиј ског уче ња.

Кључ не ре чи: Ста ри За вет, Но ви За вет, ан тро по мор фи зми, Све ти оци, кри
ви ца, грех, од го вор ност, на док на да, жр тва, опра шта ње, љу бав..

Увод 

Хо дао је срп ском зе мљом, у два де се том ве ку, је дан чу де сно ди-
ван, ви ше стру ко и рас ко шно да ро вит и на дах нут, и по мно го че му ре-
дак чо век. Име му је Ен ри ко Јо сиф. У јав но сти је био по знат ма хом 
као ком по зи тор, му зич ки пе да гог и про фе сор, али не ма ње и као пи-
сац. Оно што је би ло, па и оста ло, ма ње по зна то, је сте да је Ен ри ко 
Јо сиф био је дан рет ко по све ћен би бли ста, и да је као та кав ужи вао 
не ма ли углед ме ђу во де ћим европ ским и свет ским струч ња ци ма из 
обла сти Ста рог За ве та и Хе бре и сти ке уоп ште. Го во ре ћи о то ме ко ли-
ко су древ ни, али и но ви ји, пре во ди Ста ро га За ве та ус пе ли да до дир-
ну срж по ет ско-те о ло шког тка ња ста ро за вет ног тек ста и ње го ве по ру-
ке, Ен ри ко Јо сиф је из два јао са мо два пре во да. По ње го вом ми шље њу, 

1  Протојереј-ставрофор др Милош М. Весин је парох Српске православне цркве 
Светог Архангела Михаила у Ленсингу, Јужни Чикаго, и професор на Богословском 
факултету у Либертивилу, Илиној
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та два пре во да је су: пре вод Ста ро га За ве та на не мач ки је зик Мар ти-
на Бу бе ра, и пре вод Ста ро га За ве та на срп ски је зик Ђу ре Да ни чи-
ћа. Ин те ре сант но је да ни Бу бер, а ни Да ни чић ни су би ли те о ло зи, али 
су сна гом сво је ми са о не да ро ви то сти ус пе ли да до сег ну, а он да у сво-
јим пре во ди ма и пре не су основ ну по ру ку Ста ро га За ве та, ону о ве-
о ма ди на мич ном од но су Бо га и Бо го и за бра ног на ро да (Јо сиф, 1990). 
Тај ни ка да ста ти чан од нос из ме ђу Бо га и на ро да изра иљ ског, у ве ли-
кој ме ри је про жет и пој мом кри ви це, тј. гре ха, и то ка ко оних гре хо-
ва ко је је на род Изра и љев чи нио пре ма Бо гу ота ца сво јих, исто та ко и 
кри ви це до ко је је до ла зи ло услед по ре ме ће них ме ђу људ ских од но са. 

Овај ди на мич ни сплет нам је, ру ком Бо го на дах ну тих пи са ца књи-
га ко је су ушле у Ста ри За вет, пре нет на фо ну је дин стве ног по ет ског 
ка зи ва ња ко је је не мо гу ће са гле да ти без по зна ва ња оних основ них 
стил ских и је зич ких об ли ка и фи гу ра по мо ћу ко јих је на, чи та о цу ра-
зу мљив на чин, ис ка за но оно што је су штин ски ве о ма те шко опи са ти. 
Јед на од та квих бит них књи жев них фи гу ра би блиј ског тек ста је, ван 
сва ке сум ње, и ан тро по мор фи зам, па ће мо упра во од то га и по че ти.

Ме сто и уло га ан тро по мор фи за ма 
у Ста ром За ве ту

Ан тро по мор фи зам је стил ска фи гу ра чи јим се ко ри шће њем Бо-
гу при пи су ју оне осо би не и свосјтва ко је су ка рак те ри стич не за љу-
де. Го во ре ћи о јед ној шко ли ра бин ских ту ма че ња ан тро по мор фи за ма, 
Бојд их опи су је сле де ћим ре чи ма: 

Пр во, сва ка ко да има ме ста у Би бли ји ко ја су фи гу ра тив на и ко ја 
при ка зу ју Бо га с људ ским осо би на ма. Та ме ста мо же те пре по зна ти, 
јер оно што је та мо ре че но о Бо гу, или је сме шно, ако се схва ти до
слов но, или је пак у пи та њу по ет ски ка рак тер то га одељ ка. Па ипак, 
не ма ни че га сме шног ни ти по ет ског у на чи ну на ко ји Би бли ја го во ри о 
то ме да Бог ме ња сво је ми шље ње, да жа ли за не ким од лу ка ма, или да 
ми сли и го во ри о бу дућ но сти у тер ми ни ма мо гу ћих де ша ва ња… (Boyd, 
2000, p.118)

У Ста ром за ве ту су до ми нант на два на чи на сли ко ви тог пред ста-
вља ња од но са из ме ђу Бо га и Бо го и за бра ног на ро да, и то као: а) од нос 
из ме ђу му жа и не вер не же не (Бог у уло зи му жа, а Изра иљ у уло зи не-
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вер не же не), и б) од нос из ме ђу оца и, ма хом, не по слу шног си на. Не-
ма сум ње да је та кав на чин при ка зи ва ња од но са Бо га и чо ве ка био не 
тек са мо ра зу мљив чи та о ци ма ста ро за вет них тек сто ва, не го су чи та-
о ци мо гли и да се по и сто ве те са та квим опи си ма њи ма по зна тих жи-
вот них си ту а ци ја.

Сва ка ко да је не ма ли ри зик по и сто ве ћи ва ти „на чин“ на ко ји Бог 
ми сли и осе ћа са оним ка ко је то свој стве но љу ди ма. У Књи зи про ро
ка Иса и је чи та мо и ово: Јер ми сли мо је ни су ва ше ми сли, ни ти су ва
ши пу те ви мо ји пу те ви, ве ли Го спод… (Ис. 55,8).1

Ко ли ко год да су ан тро по мор фи зми је дан на чин сли ко ви тог из ра-
жа ва ња, они сва ка ко да не што и зна че. Иако не зна че да је Бо жи је рас-
по ло же ње под ло жно про ме на ма, те ли те рар не од ли ке би блиј ског тек-
ста ука зу ју на ве о ма бит ну чи ње ни цу, тј. да Бог ни ти је да ле ко од Сво-
је тво ре ви не, ни ти пак да је рав но ду шан пре ма оно ме што се де ша ва 
са све том и чо ве ком, као кру ном Ње го вог ства ра лач ког про це са. „Бо-
жи ја не про мен љи вост ни у ком слу ча ју не зна чи и инерт ност и рав но-
ду шност.“ (Ве син, 2013, стр. 103).

Дру штва кул ту ре кри ви це 
на спрам дру шта ва кул ту ре сти да

Са вре ме ни шпан ски пси хо лог, Ит зи ар Ет ксе ба риа (It zi ar Et kse-
ba ria), ко ја се по себ но ба ви пси хо ло ги јом кри ви це, под се ћа нас да су 
зна ме ни ти ан тро по ло зи пр ве по ло ви не 20. ве ка Мар га рет Мид (Mar-
ga ret Mead) и Рут Бе не дикт (Ruth Be ne dict) за слу жни што су, за хва љу-
ју ћи њи хо вим ис тра жи ва њи ма, по то њи ан тро по ло зи, а по том и пси-
хо ло зи, по че ли да пра ве раз ли ку из ме ђу дру шта ва у ко ји ма је би ла 
до ми нант на кул ту ра кри ви це (gu ilt cul tu res), на спрам оних дру шта-
ва у ко ји ма је би ла из ра же ни ја кул ту ра сти да (sha me cul tu res). „Кул-
ту ре сти да су ре гу ли са ле по на ша ње чла но ва сво га дру штва спо ља-

1  На мо гу ће опа сно сти услед при ка зи ва ња бо га сли ко ви то шћу људ ско га ли ка и при-
пи си ва ња људ ских осо би на бо гу (бо го ви ма) ука зи вао је још грч ки фи ло соф Ксе но фан (око 
570. – око 475. пре Хри ста). У сво јим де ли ма Ксе но фан је кри ти ко вао Хо ме ра и ње го ву пре-
ко мер ну упо тре бу ан тро по мор фи за ма, на гла ша ва ју ћи да „гру бо сти ми то ва“ бо го ви ма че сто 
при пи су ју из ра зи то људ ске ма не и па до ве, па за то ка же: „По сто ји је дан Бог, ве ћи од свих бо-
го ва и љу ди, ко ји ни по об ли ку, а ни по уму ни је по пут смрт них ство ре ња“ (Bro mi ley, 1995, 
p. 137).



30 Милош М. Весин

шњим санк ци ја ма, док би се у дру штви ма кул ту ре кри ви це по на ша ње 
ре гу ли са ло пу тем уну тар њих санк ци ја… Обич но се тзв. „при ми тив-
не“ кул ту ре сма тра ју „кул ту ра ма сти да“, а са вре ме не за пад не кул ту ре 
„кул ту ра ма кри ви це“ (Et xe ba ria, 2000, p. 102).1 

Ка да је реч о тзв. „при ми тив ним“ кул ту ра ма, па жње вред но је и 
ис тра жи ва ње Ери ха Фро ма. Он је, на и ме, у сво јим ис тра жи ва њи ма 
ана ли зи рао три де сет тзв. при ми тив них кул ту ра, и на осно ву ре зул та та 
тих ис тра жи ва ња, Фром је по ме ну тих три де сет дру шта ва по де лио на: 
„Си стем А – дру штва ко ја афир ми шу жи вот, Си стем B – не де струк тив-
но агре сив на дру штва и Си стем C – де струк тив на дру штва“ (Fromm, 
1986, p. 182–3). Оно што је би ло од по себ ног ин те ре са за Фро ма је сте 
од нос агре си је на спрам ми ро љу би во сти, али и ме сто и уло га кри ви це 
и, или, сти да у по ме ну тих три де сет при ми тив них кул ту ра.

Ег зи стен ци ја ли сти о по ре клу кри ви це

Пре не го што се упу ти мо ка стра ни ца ма Ста рог и Но вог За ве та и 
чу је мо шта оне ка зу ју о кри ви ци, ми шље ња смо да би, за рад „кон тра-
пунк та“ у ово ме тек сту, упра во са да тре ба ло по ме ну ти и ста во ве во де ћих 
фи ло со фа ег зи стен ци ја ли ста о по ре клу кри ви це, по себ но Мар ти на Хај-
де ге ра и Кар ла Ја спер са, али и са освр том на оно што је о кри ви ци го во-
рио и, не ма ње зна ча јан фи ло соф од по ме ну те дво ји це, Мар тин Бу бер. 

Од мах би тре ба ло на по ме ну ти да и Хај де гер и Ја сперс ви де кри-
ви цу као јед но од ег зи стен ци јал них ста ња. Пре ма Хај де ге ру би ти 
крив „не про ис ти че из то га да смо за не што ду жни, не го да, на про тив, 
би ти ду жан (крив) по ста је мо гу ће тек на осно ву пра и скон ског ста-
ња кри ви це (ur spru en glic hen Schul dig se ins)“ (He i deg ger, 1998, p.329). 
Oсећати се кри вим је, по Хај де ге ру, део оно га што је у осно ви људ-
ског по сто ја ња, а ни по што ре зул тат пре кр ша ја не ког мо рал ног ко дек-
са, или по Хај де ге ро вим ре чи ма чо век је „у осно ви сво га би ћа крив“ 
(p.284). По Ја спер со вом ми шље њу пак, по сто је че ти ри ти па кри ви це: 
1) кри ми нал на кри ви ца, 2) по ли тич ка кри ви ца, 3) мо рал на кри ви ца и 

1  Ов де би сва ка ко би ло за ни мљи во по ме ну ти Фрој дов ве о ма ка те го ри чан став о не по-
сто ја њу раз ли ке из ме ђу кул ту ре и ци ви ли за ци је: „Ја се ужа са вам раз ли ко ва ња кул ту ре и ци-
ви ли за ци је“ (Freud, 1959, р. 21). Ва ља на по ме ну ти да је основ но по ла зи ште у Фрој до вој те о-
ри ји кул ту ре оно о по сто ја њу не по мир љи вог од но са из ме ђу прох те ва чо ве ко вих ин стинк та, с 
јед не, и ци ви ли за циј ских огра ни че ња, с дру ге стра не. Је ди ни уну тар њи чи ни лац, по Фрој ду, 
ко ји тај од нос мо же да до ве де у ко ли ко-то ли ко под но шљи во ста ње је сте про цес су бли ма ци је. 
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4) ме та фи зич ка кри ви ца. У сво ме зна ме ни том де лу Phi lo sop hie, осим 
смр ти, пат ње и бор бе, Ја сперс је и кри ви цу увр стио ме ђу че ти ри та ко-
зва не „гра нич не си ту а ци је“ (Јаspers, 1970). Али за раз ли ку од кри ми-
нал не и по ли тич ке кри ви це, Ја сперс тек мо рал ну и ме та фи зич ку кри-
ви цу ви ди као ду бо ко лич не. По ње го вом уче њу, мо рал на кри ви ца се 
од но си са мо на оно што не ко чи ни, док се, с дру ге стра не, ме та фи зич-
ка кри ви ца од но си на оно што не ко је сте, за пра во на оно што је не ко 
иза брао да бу де.1 Ја сперс (2001) се с по себ ном па жњом по све тио про-
бле му ме та фи зич ког аспек та не мач ке кри ви це. На рав но, пи та ње је да 
ли се тзв. „ко лек тив на кри ви ца“ за и ста од но си на кри ви цу, или је ту 
пре реч о ко лек тив ној од го вор но сти.2

Мар тин Бу бер је та ко ђе при па дао ег зи стен ци ја ли сти ма, ма да 
дру га чи јег усме ре ња од Хај де ге ра и Ја спер са. Бу бер на ста нак кри ви-
це ту ма чи као по сле ди цу пре кр ша ја мо рал ног за ко на. Пре ма Бу бе ру 
„кон цепт кри ви це је сна жно раз ви јен чак и у оним нај при ми тив ни јим 
об ли ци ма за јед ни штва ко ји су нам по зна ти… Крив је онај чо век ко ји 
пре кр ши је дан од из вор них за ко на ко ји до ми ни ра ју у дру штву, и ко ји 
ма хом по ти чу од бо жан ског за ко но дав ца (Bu ber, 2001, p. 178).3

Кри ви ца у Ста ром За ве ту

Па жљи вим иш чи та ва њем Све то га Пи сма, чо век 21. ве ка, ка ко 
вер ник, а мо жда још ви ше онај ко ји за се бе ка же да то ни је, оста ће ви-
ше не го из не на ђен јед ним ве о ма ефи ка сним, па са мим тим и здра вим, 
би блиј ским при сту пом ка да је у пи та њу кри ви ца.

1  Оста је ипак не ја сно за што у сво ме чу ве ном де лу Оп шта пси хо па то ло ги ја Ја сперс 
(1997) уоп ште не по ми ње кри ви цу. 

2  Нај бо љу па ра ле лу из ме ђу не мач ке „ко лек тив не кри ви це“ и „ко лек тив не од го вор но-
сти“ оста вио нам је Ханс Фа ла да (Hans Fal la da, 1994) у сво ме бри љант ном де лу Сва ко уми
ре сам за се бе (Je der stirbt fu er sich al lein), где је на ли те рар ни на чин опи сан, па са мим тим и 
до ку мен то ван, ти хи, али по сто ја ни от пор, тзв. обич ног не мач ког чо ве ка, про тив лу ди ла на-
ци зма и то у са мом Бер ли ну, то ком Дру гог свет ског ра та. Књи га је пи са на на осно ву исти ни-
тих до га ђа ја и опи су је на чин бор бе оних ко ји су за та кву од ва жност пла ти ли гла вом. Фа ла-
да је обим ну књи гу од пре ко 500 стра ни ца на пи сао у ро ку од два де сет и че ти ри да на, али на 
жа лост ни је до жи вео да ви ди пр во из да ње те сво је књи ге, ко је је штам па но 1947. Ханс Фа-
ла да је, ина че, псе у до ним под ко јим је пи сао не мач ки пи сац Ру долф Ди цен (Ru dolf Dit zen).

3  Бу бер се ни је сла гао са Хај де ге ро вим ми шље њем о по ре клу кри ви це ре кав ши да се 
„пра ва кри ви ца, пре ма Хај де ге ру, на ла зи у чи ње ни ци да је по сто ја ње већ са мо по се би кри-
ви ца (исто, стр. 165). Бу бер ви ди Хај де ге ра, али не ма ње и Ни чеа, као за вр ше так оне фи ло-
соф ске ли ни је ко ја је свој нај ве ћи до мет до сти гла де ви зом „Бог је мр тав“.
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Нај че шћа реч ко јом се у Ста ром За ве ту озна ча ва кри ви ца је сте 
„as ham“, и то у зна че њу: пре ступ, грех, по вре да, кри ви ца, ко ји, за уз-
врат, од по чи ни о ца тра же да из ми ри дуг на чи њен кон крет ним пре сту-
пом. Код про ро ка Је ре ми је чи та мо: Јер ни је оста вио Изра и ља и Ју де 
Бог њи хов, Го спод над вој ска ма, ако и је сте зе мља њи хо ва пу на кри
ви це (as ham) све цу Изра и ље ву (Јер. 51,5). Али иста та реч – „as ham“ 
озна ча ва и жр тву за пре ступ. У Књи зи Ле вит ској, пре тач но на ве де-
ног про пи са о жр тва ма ко је тре ба при не ти за од ре ђе не пре сту пе, чи-
та мо, у уво ду 7. гла ве, и ове ре чи: А ово је за кон за жр тву (as ham) ра
ди пре сту па, све ти ња је над све ти ња ма (3. Мојс. 7,1).1

Не мо гу ће је го во ри ти о би блиј ском по и ма њу кри ви це, и гре ха уоп-
ште, а не по ме ну ти пр во род ни грех.2 Грех је по чи њен из бо ром чо ве ко-
ве сло бод не во ље. Све ти Јо ван Да ма скин ка же да је Бог ство рио чо ве-
ка „без гре шним по при ро ди“, об да рив ши га сло бод ном во љом. „Под 
без гре шним“, ка же Јо ван Да ма скин, „не ми слим да грех ни је мо гао да 
на ђе ме сто у ње му (јер то је са мо слу чај са Бо гом), јер је грех ре зул тат 
из бо ра во ље ко јом је об да рен, а не са став ни део чо ве ко ве при ро де“ (St. 
John of Da ma scus, 2004,p.31). Оци Цр кве од ис то ка су као пре вас ход не 
узро ке на стан ка гре ха и зла увек ви де ли у гор до сти и за ви сти, упра во 
оним осо би на ма ко је су од Са та на и ла на чи ни ле да по ста не па ли ан ђео.

Ста ро за вет но по и ма ње кри ви це је од са мо га по чет ка по ве за но и 
са сти дом, јер по што Адам и Ева згре ши ше, па се од мах по том и са-
кри ше, а то је и њи хов пр ви про ма шај ци ља: Та да им се отво ри ше 
очи, и ви де ше да су го ли, па спле то ше ли шћа смо ко ва и на чи ни ше се
би по јас (1. Мојс. 2, 16–17). 3

1  Го во ре ћи о кри ви ци, књи ге Ста рог За ве та по ми њу и не-кри ви цу. Је вреј ска реч ко-
јом се озна ча ва ста ње не-кри ви це је сте “na qah” ( у зна че њу: сло бо дан, чист, не вин). Оно на 
шта реч “na qah” по себ но ука зу је, је су основ не ста ро за вет не ди мен зи је кри ви це: 1. Без гре ха 
не ма кри ви це : Ко згре ши и учи ни што год што је Го спод за бра нио да се чи ни, ако и ни је знао, 
ипак је крив, и но си ће сво је бе за ко ње (3. Мојс. 5,17) и 2. Ако је пре ступ ник ис пу нио све оно 
што на ла же за кон, он је не вин и раз ре шен је кри ви це (Har ris et al., 1980).

2  У по гле ду пр во род ног гре ха Хри сав гис кон ста ту је да се уче ње о пр во род ном гре-
ху че сто по гре шно ту ма чи, у сми слу то га да де те ни је ро ђе но као до бро, не го као зло. Као 
при мер за то, он на во ди уоби ча је но схва та ње и ту ма че ње сле де ћих ре чи из 50/51 Псал ма : 
Јер, гле, у бе за ко њи ма сам за чет и у гре си ма ро ди ме мај ка мо ја (Пс. 50,5). Хри сав гис о то-
ме ка же: „По ру ка ко ја се че сто из вла чи из ових ре чи је сте: ја сам лош. Док оно што се под 
тим ре чи ма под ра зу ме ва је сте за пра во – да смо ро ђе ни у све ту у ко ме вла да ју грех и пре ва-
ра“ (Chryssav gis, 2000, p. 142).

3  Све ти Јо ван Зла то у сти ви ди у ак ту скри ва ња Ада ма и Еве тра го ве кри ви це, јер је пр-
ва Ада мо ва ре ак ци ја, по учи ње ном гре ху ( и то он да ка да му је Бог при шао без оп ту жи ва ња!), 
би ла од би ја ње кри ви це. Исто вет ну ре ак ци ју ви ди мо и код Ада ма, а по том и код ње го вог си-
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Ин те ре сант но би би ло ма ло бли же осмо три ти низ свих оних ста-
ња кроз ко ја су на ши пра ро ди те љи про шли од мо мен та са мог пре сту-
па па до су о ча ва ња са Твор цем. По гле дај мо тај низ ста ња у не пре ки-
ну том то ку: 1) пре ступ, 2) стид, 3) скри ва ње, 4) страх, 5) пре ба ци ва-
ње кри ви це на дру го га и 6) тра же ње оправ да ња. „Не иду ли, та ко че-
сто, и да нас на ша (не) де ла, а по том и ста ња и осе ћа ња ко ја их пра те, 
баш по истом овом ре до сле ду, ар хе тип ски „уста но вље ном“ још на по-
чет ку Књи ге По ста ња (Ве син, 2013, стр. 252–3)?

На по ве за ност кри ви це и гре ха, не дво сми сле но ука зу је је дан од 
нај по зна ти јих аме рич ких пси хо ло га два де се то га ве ка, ду го го ди шњи 
пред сед ник Удру же ња аме рич ких пси хо ло га, Хо барт Ма у рер, ко ји је 
овим ре чи ма об ја снио пси хо ло шки трет ман кри ви це, ако се при том 
не узме у об зир и фе но мен гре ха:

Ми пси хо ло зи смо то ком мно гих де це ни ја гле да ли на чи та ву ту 
област гре ха и мо рал не од го вор но сти као на огром ну мо ру, про гла сив
ши на ше осло бо ђе ње од те мо ре као оно што је обе ле жи ло епо ху. Али 
смо на кра ју ипак от кри ли да би ти „сло бо дан“ у том сми слу или, дру
гим ре чи ма, има ти оправ да ње да се бу де „бо ле стан“ пре не го гре шан, 
зна чи, у ства ри, ухва ти ти се под ру ку са опа сно шћу да се, исто та ко, 
бу де и из гу бљен… Све док чо век жи ви у сен ци ствар не, не при зна те и 
нео ка ја не кри ви це, он не мо же (ако ма кар и ма ло ка рак те ра има) да 
„при хва ти се бе“, и сви на ши на по ри да га уми ри мо и при хва ти мо не ће 
ни че му ко ри сти ти. Он ће и да ље на ста ви ти се бе да мр зи, а и да па
ти од не из бе жних по сле ди ца те мр жње (Mow rer, 1960, pp. 303–304).1

Оно што је у Ста ром За ве ту, а ка да је о кри ви ци реч, од из у зет-
не ва жно сти то је на док на да за по чи ње ни пре ступ. Ста ро за вет ни за-
кон је у све му био ве о ма пре ци зан па је, а у ве зи са жр твом за по чи ње-
ни грех и пре ступ, узи мао у об зир и имо вин ско ста ње оних ко ји, при-
но ше њем жр тве, тре ба да очи сте сво је гре хе. У слу ча ју оних ко ји су 
си ро ма шни јег ма те ри јал ног ста ња, за кон ова ко про пи су је: Ако ли не 
би мо гао при не ти јаг ње та или ја ре та, он да не ка до не се на жр тву Го
спо ду, за пре ступ, ко јим је згре шио, две гр ли це или два го лу би ћа, јед но 
за жр тву за грех, а дру го на жр тву па ље ни цу… (3. Мојс. 5,7). 

на Ка и на, по што је убио сво га бра та Аве ља: „као што се и ње гов отац са крио, та ко и овај чо-
век (Ка ин) од би ја сво ју кри ви цу“ (St. John Chryso stom, 2004, p.423).

1  И Ор вал Ма у рер и Мар тин Бу бер ста вља ју кри ви цу у кон текст гре ха и смр ти, до ка-
зу ју ћи ти ме да је њи хо во фи ло соф ско ис хо ди ште у јед ном пре вас ход но би блиј ски уте ме ље-
ном ег зи стен ци ја ли зму, те нам се за то јед но та кво схва та ње кри ви це чи ни као нај при род ни ја 
нит из ме ђу би блиј ског, све то о тач ког и фи ло соф ско-пси хо ло шког уче ња о кри ви ци.
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Со ци јал ни аспект кри ви це у Ста ром За ве ту се нај до след ни је ви-
ди у про пи си ма о на док на ди за учи ње не пре сту пе. Та ко је, по Мој си-
је вом за ко ну, на док на да би ла оба ве зна и ка да би не ко, уда рив ши труд-
ну же ну, иза звао ти ме код ње пре вре ме ни по ро ђај. Ме ђу тим, и у та-
квом слу ча ју би се пра ви ла раз ли ка и то у за ви сно сти од то га да ли би 
де те пре жи ве ло, или не. У слу ча ју ако де те не би пре жи ве ло, за кон је 
та да пред ви ђао: …жи вот за жи вот, око за око, зуб за зуб, ру ку за ру
ку, но гу за но гу… (2. Мојс. 21, 22–24). На док на да је би ла оба ве зна и у 
слу ча ју кра ђе: А лу пеж све да на док на ди, ако ли не би имао, он да да се 
он про да за сво ју кра ђу (2. Мојс. 22,3). Ка зна од сто си ка ла сре бра би-
ла је пред ви ђе на за оно га ко ји би из нео рђав глас на де вој ку Изра иљ ку 
(5. Мојс. 22,19). А ка да би у пи та њу би ла пре љу ба, на док на да је би ла 
смрт, јер: ако се ухва ти да ле жи са же ном уда том, не ка се по гу бе обо
је (5. Мојс. 22,22). Он да ка да би до шло до си ло ва ња већ ис про ше не де-
вој ке: та да да се по гу би са мо чо век (5. Мојс. 22,25). Онај ко ји би пак 
за вео не ис про ше ну де вој ку, мо рао би да за увре ду де во јач ке ча сти: да 
да оцу де вој чи ну пе де сет си ка ла сре бра, и не ка му она бу де же на за то 
што је осра мо ти, да је не мо же пу сти ти док је жив (5. Мојс. 22,29). 

По себ но ме сто у про пи си ма Ста ро га За ве та имао је Дан по ми
ре ња, Yom Kip pur:

И ово не ка вам бу де веч на уред ба: де се ти дан сед мо га ме се ца 
му чи те ду ше сво је, и не ра ди те ни ка ко га по сла, ни до мо ро дац ни до
шљак ко ји се ба ви ме ђу ва ма. Јер у тај дан би ва очи шће ње за вас, да 
се очи сти те, би ће те очи шће ни од свих гре ха сво јих пред Го спо дом… 
(3. Мојс. 16, 19–30)

Об ре ди ко је је Го спод уста но вио да се вр ше о Да ну по ми ре ња би-
ли су сле де ћи: осве ће ње све ти ли шта, све ште ни ка и све га на ро да, а од 
из у зет не ва жно сти је, по сле жр тво при но ше ња пр вог, био об ред пу-
шта ња дру гог жр тве ног јар ца у пу сти њу. Про пи си ко је је Го спод, пре-
ко Мој си ја, дао Аро ну, ве о ма су ја сни:

И не ка Арон при не се на жр тву јар ца на ко га пад не жреб Го спод
њи, не ка га при не се за жр тву за грех. А јар ца на ко га пад не жреб Аза
зе лов не ка ста ви жи ва пред Го спо да, да учи ни очи шће ње на ње му, па 
не ка га пу сти у пу сти њу Аза зе лу… (3. Мојс. 16, 9–10)

И са ма уло га, а на ро чи то сим во ли ка, два јар ца у овим об ре ди ма 
ко ји су би ли про пи са ни за Дан по ми ре ња, од свих жи во ти ња ко је би 
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се то га да на при но си ле на жр тву, исто вре ме но је за ни мљи ва ко ли ко 
и за го нет на.1 Тре ба сва ка ко по ме ну ти да се жр тве ни ја рац не по ми-
ње у дру гим књи га ма Ста ро га За ве та, а о ње му не го во ри ни Апо-
стол Па вле у сво јој По сла ни ци Је вре ји ма ка да пи ше о не са вр ше но-
сти ста ро за вет них жр та ва (Је вр. 9, 11–14). Дан по ми ре ња је, по све-
му су де ћи, пре ва зи ла зио све оста ле пра зни ке у Бо го и за бра ном на ро-
ду изра иљ ском, јер је тај дан био „кру на изра иљ ске те о ло ги је осве ће-
ња“ (Mays, 1979, p. 52).

Овај са же ти при каз кри ви це у Ста ром За ве ту, за вр ши ће мо вра-
ћа ју ћи се на је вреј ску реч за кри ви цу – „as ham“. Ма ко ли ко да су раз-
ли чи ти кон тек сти у ко ји ма су сре ће мо ову реч, оно што је у ста ро за-
вет ном кон цеп ту кри ви це нај бит ни је, то је ме си јан ска ди мен зи ја жр-
тве по ми ре ња, тј. ука зи ва ње на Оно га, на Ме си ју – на Хри ста, чи ји ће 
жи вот за пра во би ти жр тва по ми ре ња – да кле – „as ham“ за дру ге. За то 
је про рок Иса и ја и мо гао да ка же:

Од те ско бе и од су да узе се, а род ње гов ко ће ис ка за ти? Јер се 
ис тр же из зе мље жи вих и за пре сту пе на ро да мо га би ра њен. Од ре ди
ше му гроб са зло чин ци ма, али на смр ти би с бо га тим, јер не учи ни не
прав де, ни ти се на ђе пре ва ра у усти ма ње го вим. Али Го спо ду би во ља 
да га би је, и да де га на му ке, кад по ло жи ду шу сво ју у при нос за грех, 
ви де ће по том ство, про ду жи ће да не, и што је Го спо ду угод но на пре
до ва ће ње го вом ру ком. Ви де ће труд ду ше сво је и на си ти ће се, пра вед
ни слу га мој оправ да ће мно ге сво јим по зна њем, и сам ће но си ти бе за
ко ња њи хо ва (Ис. 53, 8–11).

Кри ви ца у Но вом За ве ту 

Де лу је ве о ма из не на ђу ју ће, али је исти на да у Но вом За ве ту уоп-
ште не на и ла зи мо на реч ко ја би би ла ма и на лик ста ро за вет ном пој-
му „as ham“. Шта ви ше, грч ка реч „enoc he“ (кри ви ца) се уоп ште и не 
по ми ње у Но вом За ве ту. Исти на, по ми ње се при дев „enoc hos“ (крив). 
Уме сто ре чи „кри ви ца“, Но ви За вет, а след стве но то ме и сва па три-

1  Јед но од древ них све то о тач ких ту ма че ња уло ге два жр тве на јар ца о Да ну по ми ре ња, 
је сте сва ка ко и оно од Те о до ри та, епи ско па кир ског, из пе то га ве ка, ко ји у два јар ца ви ди две 
при ро де у Хри сту: „Па ипак, по ме ну ћу при но ше ње на жр тву два јар ца, од ко јих би је дан био 
за клан, а дру ги би се пу штао да оде. Ова два јар ца су бу ду ћа сли ка две при ро де у Спа си те љу. 
Је дан ко ји би се пу штао да оде је сли ка бо жан ске при ро де не под ло жне пат њи, док је у оно ме 
ко ји је за кла ње сли ка чо ве чан ске при ро де, под ло жне пат њи“ (The o do ret, 2004, p.226). Те о до-
рит кир ски ни је уса мљен у ова квом ту ма че њу. Пре ње га су пра сли ку Хри ста у ова два жр тве-
на јар ца ви де ли и Вар на ва, и Ју стин му че ник и фи ло соф.
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стич ка књи жев ност, као и је зик пра во слав не хим но гра фи је, ко ри сте 
реч „amar tia“ (грех, про ма шај, про ма шај ци ља). Хри сав гис на гла ша-
ва да чак и гла гол ски об лик за при дев „крив“ – „enec ho mai“, су штин-
ски зна чи „по зи тив ну ве зу са чврт сим др жа њем не че га у се би, или не-
го ва њем не че га у се би, за раз ли ку од – би ти по сти ђен пред ли цем бо-
жан ства ко је од ре ђу јуе ка зну као од ма зду“ (Chryssav gis, 2000, pp. 30–
31).1

Но во за вет ни је зик ко ри сти раз ли чи те из ра зе ко ји ма се опи су је 
све оно што се, Бо жи јом љу ба вљу и Хри сто вим очо ве че њем, рас пе-
ћем, смр ћу и вас кр се њем – а за рад на ше га спа се ња – де си ло са на шим 
гре си ма, а са мим тим и са на шом кри ви цом. У Је ван ђе љу по Јо ва ну 
чи та мо ре чи Про ро ка и Пре те че Јо ва на ко ји за Хри ста ка же: Гле, јаг
ње Бо жи је, ко је узи ма на се гре хе све та (Јн. 1,29). У По сла ни ци Ри
мља ни ма Апо стол Па вле, обра зла жу ћи да је Хри стос на ше оправ да-
ње, ова ко пи ше: Бла же ни су они ко ји ма се опро сти ше бе за ко ња и ко
ји ма се по кри ше гре си. Бла жен је чо век ко ме Го спод не ура чу на ва грех 
(Рим. 6, 18). У но во за вет ном кон тек сту Бо жи јег до мо стро ја људ ско га 
спа се ња са свим дру га чи је зву че чак и ста ро за вет не ре чи на ко је Апо-
стол Па вле под се ћа Ри мља не ка да им, ци ти ра ју ћи Про ро ка Је ре ми ју, 
пи ше: Јер ћу би ти ми ло стив не прав да ма њи хо вим, и не ћу ви ше спо
ми ња ти гре хе њи хо ве и бе за ко ња њи хо ва (Је вр. 8, 12).2 

На бра ја ју ћи хри шћан ске вр ли не: ве ру, зна ње, уз др жа ње, тр пље-
ње, по бо жност, бра то љу бље, љу бав (в. 2. Пет. 1, 5–7), Апо стол Пе тар 
од мах за тим до да је: Јер ко ово га не ма слеп је, крат ко вид је, за бо ра
вив ши сво је очи шће ње од ста рих гре ха (2. Пет. 1,9).

Па жљи ви је осмо трив ши све кључ не ре чи ко је се у Но вом За ве
ту по ми њу у оним од лом ци ма ко ји го во ре о на шим гре си ма, ја сно ви-
ди мо ка кав је за пра во крај њи ис ход и на ших гре хо ва, па ти ме и кри-
ви це. Да кле, ево шта се зби ло са на шим гре си ма и на шом кри ви цом: 
1) Хри стос их је узео на се бе, 2) очи шће ни смо од њих, 3) опра ни су, 

1  Во ђен ду хом Је ван ђе ља, као пре вас ход но бла ге ве сти, а по у чен све то о тач ким по и ма-
њем кри ви це, Хри сав гис ова ко ви ди са да шње ста ње не у ро тич ном кри ви цом оп хр ва ног хри-
шћан ског све та, па ка же: „ По гре шно усме рен на гла сак на кри ви ци је на стао у окви ру хи-
пер тро фи ра но ин ди ви ду а ли стич ке кул ту ре, са ње ним се бе љу би вим по гле дом на грех, по ка-
ја ње и спа се ње, и из та квог схва та ња про из и шлог прав но ори јен ти са ног кри вич ног си сте-
ма“ (исто, стр. 31).

2  Ово ци ти ра ње из Књи ге Про ро ка Је ре ми је (Јер. 31,31-34), а у Па вло вој По сла ни ци 
Је вре ји ма (Је вр. 8, 8-12), је сте нај ду жи ци тат од свих ста ро за вет них од ло ма ка ко ји су на ве-
де ни у Но вом За ве ту. 
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4) опро ште ни су, 5) не ура чу на ва ју се ви ше, 6) осло бо ђе ни смо од 
њих, 7) не спо ми њу се ви ше.

Го спод Исус Хри стос не дво сми сле но по ве зу је сва не га тив на ста-
ња у људ ској ду ши са про ма ша јем ци ља и то у два прав ца: у од но су 
из ме ђу чо ве ка и Бо га и у од но су из ме ђу чо ве ка и ње го вог бли жњег. 
За то је при но ше ње ма ка квог да ра Бо гу не за ми сли во без прет ход но 
из гла ђе них од но са пре ма бли жњем: 

За то да кле ако при не сеш дар свој к ол та ру, и он де се опо ме неш 
да брат твој има не што про тив те бе, оста ви он де дар твој и иди 
па се пр во по ми ри са бра том сво јим, па он да до ђи и при не си дар свој 
(Мт. 5, 23–24).

На ве шће мо ов де са мо два ли ка из Хри сто вих па ра бо ла, кроз ко-
је се ве о ма ја сно ви ди со ци јал на ди мен зи ја оних си ту а ци ја ко је су по-
ве за не са кри ви цом. Пр ви је лик фа ри се ја из при че О Ми та ру и Фа
ри се ју (в. Лк. 18, 10–14). Кор на ра кис (Kor na ra kis, 1991) је, ана ли зи ра-
ју ћи лич ност фа ри се ја, уста но вио да та кав тип лич но сти обе ле жа ва-
ју две глав не осо би не: „спо ља шње по на ша ње и уну тар ња пси хо ди на-
мич ка спо соб ност“ (стр. 81). Пр ва се осо би на ис по ља ва кроз: а) ис пу-
ња ва ње свих вер ских фор мал но сти: По стим два пут у сед ми ци, да јем 
де се так од све га што стек нем (Лк. 18,12), б) об ја ву соп стве ног ре-
ли гиј ског са вр шен ства и в) упо ре ђи ва ње сво је ре ли ги о зно сти са ре-
ли ги о зно шћу дру гих око се бе: Бо же, хва ла Ти што ни сма као оста
ли љу ди: раз бој ни ци, не пра вед ни ци, пре љу бо чин ци, или као овај ца ри
ник (Лк. 18, 11). Дру гу пак сво ју осо би ну – „уну тар њу пси хо ди на мич-
ку спо соб ност“, фа ри сеј ис по ља ва кроз: а) осе ћај не си гур но сти, те му 
је по треб но да се бе по ре ди са дру ги ма, 1 б) осе ћај ма ње вред но сти, јер 
сва ко пре те ри ва ње од мах ука зу је и на не ки не до ста так и, што је за на-
шу те му нај ва жни је, в) пре ба ци ва ње сво је кри ви це на дру ге, што чак 
и као не све сни про цес го во ри о све сној на ме ри да се бу де оправ дан 
сам пред со бом.

Дру ги при мер је слу чај из Хри сто ве при че О не раз бо ри том слу зи 
(в. Мт. 18, 23–35). Пре све га дуг о ко ме је реч у овој би блиј ској при чи, 
пре нет и на те о ло шки и на пси хо ло шки је зик, је сте у ства ри ег зи стен-

1  Кор на ра кис у фа ри се је вом осе ћа ју не си гур но сти ви ди страх од „соп стве не на го те“ 
(в. 1. Мојс. 3,7), па сто га фа ри сеј и „же ли да се са кри је иза дру гих љу ди да се бе не би ви део 
(исто, стр. 83).
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ци јал ни дуг. Агре си ју на ко ју на и ла зи мо у овој при чи ви ди мо као ди-
рект ну по сле ди цу „не ис пу ње не ду жно сти“ (Kor na ra kis, 1991, p. 100). 
На пр ви по глед, агре сив но по на ша ње не раз бо ри тог слу ге је ве о ма не-
ло гич но. С об зи ром да му је ње гов го спо дар опро стио не у по ре ди во 
ве ћи дуг од оног сит ног из но са ко ји му је ду го вао ње гов дру гар, ни је 
ли и он тре ба ло да по сту пи на исти на чин и да опро сти дуг? Упра во 
му то пи та ње по ста вља и ње гов го спо дар: Зли слу го, сав дуг онај опро
стио сам ти, јер си ме мо лио. Ни је ли тре ба ло да се и ти сми лу јеш на 
сво га дру га ра, као и ја на те што се сми ло вах? (Мт. 18, 32–33). Али 
уме сто са ми ло сти, или чак уме сто јед ног фер од но са, не раз бо ри ти 
слу га ис по ља ва агре си ју, хва та за гр ло сво га ду жни ка, да ви га, а он-
да га на кра ју, ко ри сте ћи сво је „за кон ско пра во“ још ба ца и у там ни-
цу (в. Мт. 18, 28–30). Шта ако је без на де жност овог не раз бо ри тог слу-
ге ди рект на по сле ди ца за пра во нај ве ће „кри ви це“, тј. од су ства сва ко-
га сми сла у жи во ту?1

Ову на из глед ком пли ко ва ну пси хо ло шку ма пу ду ше, по при ме ру 
две по ме ну те при че из Је ван ђе ља, вр ло јед но став но је об ја снио сам Го-
спод Исус Хри стос по след њом ре че ни цом из при че О не раз бо ри том 
слу зи: Та ко ће и Отац мој Не бе ски учи ни ти ва ма, ако не опро сти те 
сва ки бра ту сво је му од ср ца сво јих са гре ше ња њи хо ва (Мт. 18,35).

Чо век ко ји је, Хри сто вом до бро вољ ном жр твом, сте као опро штај 
сво га гре ха по зван је да се из гра ђу је као но ви чо век, „али не као плод 
иде о ло ги је, као циљ уто пиј ских со ци јал них пла но ва, по го то во не као 
над-чо век, већ као чо век ко ји је са здан… по Бо гу у пра вед но сти и све
то сти исти не (Еф. 4, 24)“ (Ве син, исто, стр. 261). Та квом чо ве ку, ко-
ји се у Хри ста обу као (в. Гал. 3,27), Све ти апо стол Па вле, па стир ском 
љу ба вљу на стро јен, ова ко по ру чу је:

Ни ка ква рђа ва реч да не из ла зи из уста ва ших, не го са мо до бра 
за из гра ђи ва ње оно га што је по треб но, да до не се бла го дат они ма ко
ји слу ша ју. И не жа ло сти те Све то га Ду ха Бо жи је га, ко јим сте за пе
ча ће ни за дан из ба вље ња. Сва ка гор чи на и гњев и љу ти на и ви ка и ху
ла са сва ком зло бом, не ка су да ле ко од вас. А бу ди те ме ђу со бом бла
ги, ми ло сти ви, пра шта ју ћи је дан дру го ме, као што је и Бог у Хри сту 
опро стио ва ма (Еф. 4, 29–32).

1  Ра зно бој ност пси хо ло шких пра ва ца ка да је у пи та њу тра га ње за сми слом, не ка илу-
стру је и то да за раз ли ку од Вик то ра Фран кла (Frankl, 1984), по ко ме во ља за сми слом и те 
ка ко мо же да бу де сна жна мо ти ва ци о на сна га у жи во ту, да нас има мо и ми шље ња оних ко-
ји сва ко тра га ње за сми слом ви де као из раз ег зи стен ци јал не фру стра ци је (Ba u me i ster, 1991; 
Klin ger, 1998).



Социјални проблеми кривице у Старом и Новом Завету 39

Ова Па вло ва по у ка до би ја сво ју пу но ћу у по след њем сти ху, у ре-
чи ма ко је ука зу ју ма оно што осми шља ва жи вот тог „но вог чо ве ка“: 
..пра шта ју ћи је дан дру го ме, као што је и Бог у Хри сту опро стио ва
ма (Еф. 4,32).1 Ти ме се не бе ска ди мен зи ја пра шта ња спа ја са зем ном, 
да ју ћи нам нај де ло твор ни је ре ше ње свих ме ђу људ ских про бле ма и 
не спо ра зу ма, ко ји су увек мо рал не при ро де, а ти ме он да и раз ре ше ње 
не у ро за и кри ви ца.2

 За кљу чак 

Сма тра мо да би да нас, ка да је реч о кри ви ци, тре ба ло озбиљ ни-
је узи ма ти у об зир ми шље ње швај цар ског пси хо а на ли ти ча ра Ро бер-
та Штру бе ла, ко ји је у по сте пе ном де ти њем гу бље њу је дин ства са 
мај ком и пр вом се па ра ци о ном стра ху ви део „пра по че так раз ли ко ва ња 
до бра и зла“. На ово је, код нас, че сто ука зи вао ака де мик Вла де та Је-
ро тић, про ши ру ју ћи Штру бе ло ву ми сао и на чо ве ков од нос са Бо гом 
(Је ро тић, 2000, стр. 262). Кри ви цу, а са мим тим ни со ци јал не про бле-
ме, а за пра во по сле ди це кри ви це не мо гу ће је об ја сни ти јед ним је ди-
ним осе ћа њем, јер је кри ви ца као ду хов но-ду шев ни по крет, али и као 
фе но ме но ло шки до жи вљај, за пра во спој „..стра ха, бо ла, не за до вољ-
ства, де пре си је и ка ја ња услед на ру ша ва ња не ких уну тар њих вред но-
сти би ћа, ко је су уко ре ње не у јед ном емо тив ном од но су“ (Stein, 1968, 
p.26). Сва ка ко да је јед на од бит них осо би на у здра вом од но су пре-
ма кри ви ци и уме ће пре по зна ва ња, а не из бе га ва ња кри ви це. Је ди но 
пре по зна та кри ви ца мо же да уђе у про цес ко ји во ди јед ном зре лом и 
од го вор ном су о ча ва њу са кри ви цом, а што укљу чу је да, осим што је 
пре по зна та, кри ви ца бу де и при зна та, а он да и ока ја на. На осно ву свог 
ду го го ди шњег ис ку ства пси хи ја тра и пси хо те ра пе у та, Вла де та Је ро-
тић је, по на шем ми шље њу, са чи нио нај пот пу ни ју ли сту мо гу ћих ис-

1  Ту ма че ћи ово ме сто, Све ти Јо ван Зла то у сти пи ше: „Као што је и Бог“, ка же он (Ап. 
Па вле) „у Хри сту опро стио ва ма.“ А то, шта ви ше, са др жи и јед ну ви со ку алу зи ју. Не са мо да 
је ре као да нам је Он опро стио, без ри зи ка и без це не, већ по це ну жр тве Ње го во га Си на, јер 
да би мо гао да ти опро сти, Он је жр тво вао Си на, док ти, че сто, не да јеш опро штај дру ги ма, 
чак и ка да ви диш да би то би ло и без ри зи ка и без це не“ (St. John Chryso stom, 2004, p. 129).

2  Све ти Вла ди ка Ни ко лај Ве ли ми ро вић (1997, XV) ова ко про ми шља о од но су Је ван-
ђе ља и мо рал них про бле ма: „ Ја пи там и на и ла зим на ћу та ње ме сто од го во ра: по сто ји ли је-
дан је ди ни мо рал ни про блем у на ше вре ме, ко ји ни је по ме нут у Је ван ђе љу, по ме нут и ре шен, 
пот пу но и де фи ни тив но?“ (стр. 282).
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хо да кри ви це, и као лич ног, али и као со ци јал ног про бле ма са да ле ко-
се жним по сле ди ца ма:

1. Пре по зна та, ис по ве да на и ока ја на кри ви ца. 2. Пре по зна та, а 
не ис по ве да на кри ви ца. 3. Пре по зна та или не пре по зна та кри ви ца ока
ја на кроз фи лан троп ску про фе си ју и мо ра лан жи вот. 4. Не пре по зна
та, по ти сну та, не у ро тич на и пси хо тич на кри ви ца. 5. Кри ви ца пре
тво ре на у пси хо со мат ску бо лест. 6. Чо век оста је у гре ху на пси хо
пат ски на чин. 7. Чо век је ухва ћен у кри ви ци и због ње ка жњен (Је ро-
тић, 2000, б, стр. 110).

И на са мо ме кра ју, чи ни нам се нај при клад ни јим да овај рад о Со-
ци јал ним про бле ми ма кри ви це у Ста ром и Но вом За ве ту, за вр ши мо 
ко ли ко му дрим, то ли ко и на дах ну тим ре чи ма Едвар да Штај на, ре чи ма 
ко је по ве зу ју ста ро за вет но и но во за вет но по и ма ње кри ви це, јер кри-
ви цу, а за пра во грех, осли ка ва ју, пре све га, као про блем љу ба ви:

Кри ви ца по чи ње у љу ба ви, не за ми сли ва је без љу ба ви, и са мо 
ће љу ба вљу, ма ка ко то па ра док сал но би ло, мо ћи да се ис це ли. Ме
ђу свим чо ве ко вим да то сти ма кри ви ца је нај го ра, али исто вре ме но и 
она с нај ви ше на де у се би. Кри ви ца је ис ку ство ан тижи во та, ан ти
за јед ни це и ан тиљу ба ви ко ја, као гра ни ца и као пра зан про стор би
ћа, до во ди чо ве ка до тле да оства ри све што је на су прот жи во ту, за
јед ни ци и љу ба ви, су прот но, да кле, све му оно ме што он же ли. Кри
ви ца је „па као“. То је жи вот ко ји жу ди за љу ба вљу. То је жи вот без 
љу ба ви, жи вот из ко је га не ма бек ства (Stein, 1968, p. 14). 
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ДРАГАН КОКОВИЋ1, СТРАХИЊА ДАВИДОВ

ПРО БЛЕМ КРИ ВИ ЦЕ: ОГЛЕ ДА ЊЕ 
У КОН ТЕК СТУ КУЛ ТУР НИХ РАЗ ЛИ КА

Резиме:

 Пр ва пре ми са од ко је у сво јим раз ма тра њи ма ауто ри по ла зе је сте те за о 
нео дво ји во сти пој ма кри ви це од пој ма за бра не. Ова се те за по том су о ча ва са чи
ње ни цом плу ра ли зма, од но сно са иза зо ви ма етич ког ре ла ти ви зма као ње го вом нај
про бле ма тич ни јом им пли ка ци јом.

Да ља раз ма тра ња пред ста вља ју сво је вр сну три ло ги ју бу ду ћи да се по ста вље
ни про блем са гле да ва из три раз ли чи та угла: а) са аспек та Хе фе о вог уни вер за ли
стич ког кон цеп та мо ра ла, б) са ста ја ли шта Рол со ве те о ри је прав де и в) из ви зу ре 
Бу до но ве те о ри је да кри зе вред но сти и мо ра ла у ства ри и не ма.

По вла че ћи па ра ле лу из ме ђу Хе фе о вог и Рол со вог гле ди шта ауто ри при ме ћу
ју гра ду ал но од сту па ње од зах те ва за ду бо ком уко ре ње но ћу схва та ња до брог жи
во та. Док пр во, без на сла ња ња на ре ли ги ју, сво је те ме ље ве зу је за све вре ме ност и 
уни вер зал ност мо рал ног ко дек са, до тле се дру го од ри че и мо ра ла, огра ни ча ва ју ћи се 
на тре нут ни кон сен зус о вред но сти ма ко је су нео п ход не за функ ци о ни са ње да тог 
дру штва. Та ко ђе за кљу чу ју да је и Бу до но во де фан зив но сво ђе ње мо ра ла на кри те
ри јум по ко јем је до зво ље но све што не шко ди дру го ме при лич но про бле ма тич но, бу
ду ћи да је не при мен љи во на мно ге си ту а ци је ко је тра же из ра жа ва ње екс пли цит
ног вред но сног су да. Рад се за вр ша ва ста вља њем у жи жу про бле ма не у год ног пи та
ња из во ра мо рал них пра ви ла, од но сно осе тљи вог од но са из ме ђу мо ра ла и ре ли ги је. 

Кључ не ре чи: кри ви ца, кул тур не раз ли ке, ре ла ти ви зам, имо ра ли зам

На гла ша ва ње при сту па

Тек са уста но вља ва њем пра ви ла – а за игру жи во та по треб на су 
не ка пра ви ла - ства ра ју се усло ви за уво ђе ња пој ма кри ви це. Јер, као 
што ве ли апо стол: „ја гре ха не по знах осим кроз за кон; јер не зна дох 
за же љу да за кон не ка за: не за же ли.“2 Из те чи ње ни це – нео дво ји во-
сти пој ма кри ви це од пој ма за бра не - про из и ла зи по ла зна те за овог 
ра да ко ја, у са же тој фор ми, гла си: кључ но пи та ње у ве зи са про бле-
мом кри ви це је сте пи та ње кри те ри ју ма од но сно ме ри ла ис прав но сти. 

1 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, kokovic@ff.uns.ac.rs
2 Ри мља ни ма по сла ни ца св. апо сто ла Па вла, 7:7.



44 Драган Коковић, Страхиња Давидов

44

Где су, да кле, из во ри ауто ри те та пра ви ла за чи је се не по што ва ње ве-
зу ју пој мо ви као што су кри ви ца, санк ци ја или грех? Сву те шко ћу 
овог про бле ма мо жда нај прег нат ни је оцр та ва сли ка Спа си те ља ко ји, 
на тра же ње да на ре ди бра ћи да по де ле на сле ђе, од го ва ра: „чо ве че! ко 
је ме не по ста вио су ди јом над ва ма?“3

За стра шу ју ћу оштри ну овог пи та ња у ве ли кој ме ри оту пљу је раз-
вој ци ви ли за ци је, чи је је згро чи ни про цес аку му ла ци је (зна ња и му-
дро сти, умет но сти и кул ту ре, као и сва ких дру гих до стиг ну ћа). Ду-
го трај ним кон ти ну и ра ним на но ше њем са да шњег на про шло, ство ре-
не су ком плек сне тво ре ви не ка кве су са вре ме на дру штва. У та квим се 
дру штви ма ди фе рен ци ра ју раз ли чи те вр сте нор ми, ко је тво ре ре ла-
тив но ауто ном не си сте ме. Та ко да нас мо же мо раз ли ко ва ти оби чај на, 
ре ли гиј ска, мо рал на или прав на пра ви ла. Имли ка ци ју ди фе рен ци ра-
ња це ли не дру штве ног си сте ма на мно штво рас пр ше них фраг ме на та 
(ко ји чи не функ ци о нал но ауто ном не под си сте ме) пред ста вља ства ра-
ње мно жи не одво је них спе ци јал но сти, ко је пак под ра зу ме ва ју пар ци-
јал не при ка зе и омо гу ћа ва ју уз др жа ва ње од по ку ша ја би ло ка квог са-
гле да ва ња це ли не. Ми ће мо, ме ђу тим, у тра же њу од го во ра на по ста-
вље ни про блем по ћи дру гим пу тем, пу шта ју ћи да нас страст пре ма 
син те зи во ди пу стим и не си гур ним дру мо ви ма. 

Две прет по став ке, ба рем при вид но, обез бе ђу ју кон цеп циј ску до-
след ност у рас пра ва ма о (не)по што ва њу оба ве зу ју ћих пра ви ла: франг
мен тар ни при ступ и по зи ти ви стич ко ста но ви ште. Дру гим ре чи ма, 
сва ки цвр чак тре ба да цвр чи у свом дво ри шту, а на сва кој „те ри то ри-
ји„ вре де она пра ви ла ко ја су тре нут но при хва ће на као оба ве зу ју ћа. 
На ве де но је ре зо но ва ње, ме ђу тим, ла ко су о чи ти са озбиљ ним, чак не-
пре мо сти вим те шко ћа ма. Јед ну пре пре ку мо же мо про на ћи у ар гу мен-
та ци ји Ха не Арент ко ја, на сто је ћи да ствар из ве де до кра ја, при ме ћу је 

3 Лу ка, 12:13,14. Леп при мер за мр ше но сти овог про бле ма пру жа по ле ми са ње Лу те ра и 
Са ва ра но ле са пап ским ауто ри те том. Лу тер је ис пр ва де ло вао у окви ри ма иде о ло шке струк-
ту ре рим ске цр кве, пре шав ши ру би кон од ба ци ва њем ме ри ла ве ре цр кве твр де ћи да уче ња ко-
ја су са бо ри осу ди ли мо гу би ти исти ни та и да са бо ри мо гу по гре ши ти за то што их чи не са мо 
љу ди. За то он уво ди но ви кри те ри јум ре ли гиј ског са зна ња про по ве да ју ћи да це ло хри шћан-
ство има са мо јед но је ван ђе ље и да је Све то пи смо над ре ђе но чак и па пи у од ре ђи ва њу пра-
вих ре ли гиј ских гле ди шта. Ова Лу те ро ва за ме на ме ри ла, сма тра Поп кин, пред ста вља до бар 
при мер про бле ма кри те ри ју ма ка ко се он по ја вљу је код скеп ти ка Сек ста Ем пи ри ка. Јер, кад 
се јед ном те мељ ни кри те ри јум до ве де у пи та ње, на осно ву че га се мо же ре ћи ко ју од ал тер-
на тив них мо гућ но сти тре ба при хва ти ти? Исти је слу чај и са Са ва ра но лом: овај до ми ни кан-
ски фра тар је од био да при хва ти пап ски ауто ри тет твр де ћи да има про роч ко зна ње ко је оправ-
да ва ње го во ста ја ли ште.
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да је у окви ри ма овог кон цеп та „са свим за ми сли во да би јед ног ле пог 
да на, ве о ма ор га ни зо ва но и ме ха ни зо ва но чо ве чан ство мо гло са свим 
де мо крат ски, на и ме на осно ву од лу ке ве ћи не, за кљу чи ти да би за чо-
ве чан ство у це ли ни би ло бо ље да ли кви ди ра не ке сво је де ло ве.“4 То 
нас не из о став но во ди пи та њу да ли се ле ги ти ми тет оба ве зу ју ћих пра-
ви ла мо же цр пе ти са мо из тре нут ног кон сен зу са да се она при ме њу-
ју, или по сто ји „за кон“ ко ји, ка ко ка же Ци це рон, „је сте и би ће на сна-
зи за све на ро де и сва вре ме на.“5 

Ствар се до дат но ком пли ку је ка да поч не мо тра га ти за ду хов ним 
осно ва ма дру штва и из во ри ма мо ра ла, пра ва или ре ли ги је, јер уви ђа-
мо у ко јој су ме ри ове обла сти ис пре пле та не не ви дљи вим кон ци ма. 
По Рад бру ху, на при мер, ве за из ме ђу мо ра ла и пра ва је та ква да је мо-
рал с јед не стра не свр ха пра ва, и упра во за то, с дру ге стра не, основ 
ње го вог оба ве зу ју ћег ва же ња.6 „Са мо мо рал“ – об ја шња ва Рад брух – 
„мо же обра зло жи ти оба ве зу ју ћу сна гу пра ва. Из прав них про пи са као 
им пе ра ти ва ис по ља ва ња во ље мо же се мо жда из ве сти не ко мо ра ње, 
али ни ка да не ко тре ба ње. О прав ним нор ма ма, прав ном тре ба њу, о 
прав ном ва же њу, прав ним оба ве за ма мо же би ти ре чи тек он да кад по-
је ди нач на са вест снаб де прав ни им пе ра тив сна гом ко ја мо рал но оба-
ве зу је.“7 С дру ге стра не, мо рал на фи ло зо фи ја не мо же по сто ја ти као 
не за ви сна на у ка „ако се по ђе од хи по те зе да је Бог вр хов но Би ће, чи-
ја во ља је основ сва ке мо рал не нор ме. Али“ – уоча ва те шко ћу Пе рел-
ман – „ако се чо век по тру ди да из гра ди јед ну не за ви сну ети ку, од мах 
се по ста вља про блем ње ног осно ва.“8 

На ве де ни се про бле ми још ре љеф ни је оцр та ва ју у усло ви ма се ку-
ла ри за ци је за пад не ци ви ли за ци је и вла да ви не кул тур ног плу ра ли зма, 
од но сно у си ту а ци ји кад је, ка ко ве ли Бо дри јар, „ме ло дра му ис то сти“ 
по ти сну ло „ор ги ја ње у раз ли ка ма“. 

4 H. Arent, The ori gins of To ta li ta ri ansm, San Di e go, Har vest Bo oks, 1977, str. 299.
5 Ци це рон, De re pu bli ca, Ци ти ра но пре ма В. Дју рант, Це зар и Христ, На род на књи га, 

Бе о град, 1996, стр. 463.
6 Г. Рад брух, Фи ло зо фи ја пра ва, Но лит, Бе о град, 1980, стр. 61.
7 Ibid., стр. 61.
8 Х. Пе рел ман, Пра во, мо рал и фи ло зо фи ја, Но лит, Бе о град, 1983. стр. 89.
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Иза зо ви плу ра ли зма

Плу ра ли стич ка дру штва, ка ква су за пад њач ка, под ра зу ме ва ју ко-
ег зи стен ци ју гру па и за јед ни ца са раз ли чи тим прак са ма и уве ре њи ма, 
укљу чу ју ћи и гру пе чи ја су уве ре ња ме ђу соб но ин кон зи стет на. Плу-
ра ли зам је нај пре ар ти ку ли сан кроз кон цепт кул тур не раз ли чи то сти 
од но сно кул тур ног плу ра ли зма. Он под ра зу ме ва не са мо чи ње ни цу да 
су дру ге кул ту ре раз ли чи те, не го да има ју сво ју вред ност по се би и за 
се бе. Ру ди мен ти овог ста но ви шта на ла зе се у sa vo ir vi vre те ма ти ци.9 
Не по сто ји, да кле, „исти на за све“, већ са мо „исти не у окви ру за јед-
ни це“ тј. исти не са ма лим „и“ ко је про ис хо де из за јед нич ког на чи на 
жи во та чла но ва уну тар не ке гру пе.10 Из та кве пер спек ти ве, све мо же 
би ти ва же ће или ва лид но за не ку гру пу љу ди. Раз лог то ме ле жи у чи-
ње ни ци да су људ ска би ћа кул тур но уко ре ње на. Сто га се „не ки на чин 
жи во та не мо же оце ни ти до брим или ло шим без пот пу ног узи ма ња у 
об зир си сте ма зна че ња, тра ди ци ја, тем пе ра мен та и мо рал них и емо-
ци о нал них ре сур са укљу че них љу ди.“11 

Ре ког ни ци јом се, ме ђу тим, не мо же ре ши ти по тен ци јал ни су коб 
из ме ђу раз ли чи тих кул тур них кон це па та са јед на ким пра вом на ва же-
ње. Сто га се у та ко вој по зи ци ји као је ди но ре ше ње на ме ће уза јам на 
то ле ран ци ја. Али, иза тог за сто ра иза тка ног од то ле ран ци је „кул тур-
ног плу ра ли зма“ кри је се вр то гла ви ца ре ла тив но сти: по што не по-
сто је не у трал ни стан дар ди за вред но ва ње кул ту ра, све оне за слу жу ју 
јед на ко по што ва ње. Све пер спек ти ве мо ра ју би ти под јед на ко ва лид не 
и сви ма њи ма се мо ра при зна ти јед нак ста тус и вред ност. Јед но ста-
но ви ште се, пре ма то ме, мо же оце њи ва ти са мо у од но су на не ко дру-
го ста но ви ште (оту да „ре ла ти ви зам“), а не у од но су на не ки крај њи 
стан дард или исти ну.

9 Још су ан тич ки фи ло зо фи при ме ти ли да се грч ки по ли си по свом схва та њу „до брог 
жи во та“ раз ли ку ју од Егип ћа на, Фе ни ча на и дру гих на ро да. При ме ра кул тур не раз ли чи то-
сти, чак би зар них, има мно го: Рај хард се чу дио кад је схва тио да све цр нач ке ра се ко је је упо-
знао сма тра ју да је же на ле па ако ни је стег ну та око стру ка и кад јој је те ло од па зу ха до ку ко-
ва исте ши ри не, а Сер Ен дру Смит је јед ном ви део не ку же ну ко ја је сма тра на ле по ти цом чи-
ја је зад њи ца би ла та ко огром на да ни је би ла у ста њу да уста не ако је се де ла на рав ном тлу, 
па је мо ра ла да се од гу ру је све док не би до шла до не ке ко си не. 

10 К. Гер ген, М. Гер ген, Со ци јал на кон струк ци ја – ула зак у ди ја лог., Zep ter BO OK 
World, Бе о град, 2006, стр. 63.

11 B. Pa rekh, Ret hin king Mul ti cul tu ra lism: Cul tu ral Di ver sity and Po li ti cal The ory, Pal gra-
ve Mac mil lan New York, 2005, стр. 48.
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Кул тур ни ре ла ти ви зам је на че ло ко је ис ти че да се не ка кул ту ра, 
ње не вред но сти, нор ме и оби ча ји не мо гу ме ри ти објек тив но на те-
ме љу не ких оп штих кри те ри ју ма, не го ис кљу чи во на те ме љу њи хо-
ве уло ге у од ре ђе ном дру штве ном и кул тур ном си сте му. Кул тур ни си-
сте ми мо гу се вред но ва ти и оце њи ва ти са мо у од но су на вред но сти са 
ко ји ма су по ве за ни, по тре бе ко је за до во ља ва ју, оче ки ва ња и мо рал не 
нор ме кон крет не кул ту ре. Исто та ко, не мо гу ће је ана ли зи ра ти и раз-
у ме ти дру ге со ци јал не, пси хо ло шке и етич ке фе но ме не из ван кон тек-
ста њи хо ве уло ге у од ре ђе ном со ци јал ном и кул тур ном си сте му.12 

Кул тур ни ре ла ти ви зам je, ме ђу тим, у мо ду увео је дан да ле ко се-
жни ји ре ла ти ви зам: епи сте мо ло шки и мо рал ни, ко ји је због ни хи-
ли зма ко јем ну жно во ди по стао ва жна ли ни ја фрон та у та ко зва ним 
„ра то ви ма око кул ту ре и на у ке“. То је ста ње у ко јем, да се по слу жи-
мо чу ве ном из ре ком По ла Фа јер бен да, „све мо же, све про ла зи“ (any
thing go es). Та кво окру же ње пред ста вља ме сто на ко јем од лич но успе-
ва скеп ти ци зам.13 Али, под се ћа нас Хјум, скеп ти ци зам је бо лест ко ја 
се ни кад не мо же ко ре ни то из ле чи ти, већ нам се мо ра вра ћа ти сва ког 
тре нут ка.14 Да нас је из во ри ште скеп ти ци зма у ве ро ва њу да не по сто-
ји на чин да се објек тив но ус по ста ви или оправ да би ло ко ји вред но-
сни суд: не мо же мо сте ћи ни ка кво са зна ње ни о јед ном мо рал ном пи-
та њу, и још ши ре, ни о јед ном пи та њу ко је укљу чу је вред но сти. Ње-
го во ис хо ди ште је пак у ста ву да раз ло зи за ин ди ви ду ал ну сло бо ду ле-
же у сла бо сти мо рал но сти тј. у на ве де ној не спо соб но сти са зна ва ња 
мо рал них пи та ња. И по што ни ко ни је у ста њу да за и ста по ка же ка ко 
је ње го во гле ди ште бо ље од гле ди шта дру ге осо бе, сва ко тре ба да то-

12 Д. Ко ко вић, Пу ко ти не кул ту ре, Про ме теј, Но ви Сад, 2005, стр. 203. 
13 У бо га том ми ра зу ста ро грч ке кул ту ре на шао се и скеп ти ци зам. Ари сто-

тел се са Пла то ном сло жио са мо у јед ној тач ки: да је мо гу ће до ћи до крај ње исти-
не. Скеп тич ки на пад от по чео је с Пи ро но вом сум њом да су, у по гле ду ове тврд ње, 
обо ји ца по гре ши ла. Свој вр ху нац скеп ти ци зам је до сти гао с Кар не а дом из Ки ре не, 
осни ва чем Но ве Ака де ми је. Он је имао оби чај да на сво јим пре да ва њи ма јед но ју-
тро го во ри у ко рист не ког ми шље ња, а сле де ће ју тро про тив ње га, до ка зу ју ћи и јед-
но и дру го са спрет но шћу ко ја је на кра ју уни шта ва ла оба. Као члан атин ског по-
слан ства шо ки рао је рим ски Се нат ка да је је дан дан го во рио у од бра ну прав де, а већ 
су тра дан је исме вао као нео ства ри ви сан, јер би, у слу ча ју Ри ма, ње но спро во ђе ње 
под ра зу ме ва ло вра ћа ње зе мља ма Ме ди те ра на све оно што је од њих си лом од у зе-
то. Ка тон је ову екс цен трич ност сма трао опа сном по јав ни мо рал, па је по слан ство 
вра тио на траг у Ати ну.

14 Д. Хјум, Рас пра ва о људ ској при ро ди, Ве се лин Ма сле ша, Са ра је во, 1983, стр. 196.
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ле ри ше гле ди ште дру ге осо бе. У та квој ат мос фе ри стре ми се, ка ко ка-
же Раз, „мо рал ној при ва ти за ци ји“ ко ја под ра зу ме ва одва ја ње мо рал-
но сти од др жа ве.15 

Нај про бле ма тич ни ји аспект мо рал ног скеп ти ци зма огле да се у 
то ме што при хва та ње соп стве не по гре ши во сти оправ да ва сма ње ње 
по ве ре ња у соп стве на ве ро ва ња. То нас до во ди на ко рак од нео пре де-
ље но сти и уз др жа но сти. На и ме, „aко два ме ђу соб но ис кљу чу ју ћа ста-
ва има ју под јед на ку ве ро ват но ћу да бу ду исти ни та, он да не ма мо аде-
ква тан раз лог да усво ји мо би ло ко ји од њих. По што чо век не ма раз-
ло га да ме ња кон цеп ци ју ко ју је већ усво јио, он да је нај бо ље да јој 
оста не ве ран, иако схва та да она ве ро ват но ни је ис прав ни ја од оне ко-
ју има не ка дру га осо ба. Овај сла би прин цип не ме ша ња“ – за кљу чу је 
Раз – „ус по ста вља јед ну сла бу ’гле дај сво ја по сла’ прет по став ку, као 
при кла дан став ко ји тре ба има ти пре ма дру гим љу ди ма“16 Пре ма то-
ме, прак тич на по сле ди ца мо рал ног плу ра ли зма „ја сна је као дан: онај 
ко же ли би ти мо ра лан, не зна пре ма че му да се ори јен ти ше, не зна ка-
ко би тре ба ло да во ди жи вот.“17 

Да ре ка пи ту ли ра мо: основ на раз ли ка из ме ђу кул тур ног и етич ког 
ре ла ти ви зма је у то ме што на пи та ње „ко, он да, има пра во?“ пр ви од-
го ва ра: „сва ко“ а дру ги „ни ко“.18 „Етич ки ре ла ти ви зам“ – за кљу чу је 
Хе фе – „раз ли чи те оба ве зно сти сма тра под јед на ко ва же ћим, но из пу-
ког кул тур но ре ла тив ног ва же ња, твр де ћи да не че га та кво га не мо же 
ни би ти. По што се овај пред мет на вод но од ли ку је та ко ве ли ком раз ли-
чи то шћу и не по сто ја но шћу, то се це ло куп ни на вод ни мо рал по ка зу-
је као пу ка људ ска тво ре ви на и про из вољ на хи по те за. На овај на чин, 

15 Џ. Раз, Ети ка у јав ном до ме ну, ЦИД, Под го ри ца, 2005, стр. 111. Ин струк ти ван при-
мер из не тог пред ста вља ства ра ње по кре та „про чи шћа ва ње вред но сти“ ко ји се у САД раз вио 
с ци љем да се за бра ни уче ње вред но сти у шко ла ма, бу ду ћи да из бор вред но сти пред ста вља 
стро го при ват ну ствар због че га сва ко уче ње о вред но сти или мо ра лу по вре ђу је до сто јан ство 
лич но сти (Ви де ти Р. Бу дон, Имо ра ли зам, ЦИД, Под го ри ца, 2005, стр. 22).

16 Ibid., стр.121.
17 О. Хе фе, Уми је ће жи вље ња и мо рал или усре ћу је ли вр ли на?, Ака дем ска 

књи га, Но ви Сад, 2011, стр. 30. Бер гер и Кел нер су уве ре ни да ве ћи на да на шњих 
не во ља аме рич ког дру штва по ти че од ју ри ша мо рал ног плу ра ли зма. Сто га стра ху-
ју да не ма пре пре ке да плу ра ли зам ко ји са да функ ци о ни ше ова ко: “Мо ја ре ли ги о-
зна скло ност је прес би те ри јан ска” или “Окре нуо сам се бу ди зму” поч не да се ис ка-
зу је ова ко: “Мо ја мо рал на скло ност по др жа ва упо тре бу под ме та ња по жа ра као по-
ли тич ке так ти ке” или “Окре нуо сам се уби ја њу се ки ром” (Бер гер П., Кел нер Х., Со
ци о ло ги ја у но вом кљу чу, Гра ди на, Ниш, 1991, стр. 66.) 

18 Ibid., стр. 31.
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етич ки ре ла ти ви зам уз ра ста до по зи ци је раз мо ра ли зо ва ња у бу квал-
ном сми слу, до све о бу хват ног ра стан ка од вас ко ли ког мо ра ла, што се 
де ли мич но на зи ва амо ра ли зам, а де ли мич но (етич ки) ни хи ла зам“.19 

Хе фе о во ре ше ње оцр та ног про бле ма по чи ва на уни вер за ли стич-
ком кон цеп ту мо ра ла. Он на бра ја: го то во све кул ту ре ви со ко це не ре-
ци проч ност уко ли ко је по ве за на са ве ли ко ду шно шћу, све по зна ју за-
бра ну ин це ста и све при хва та ју за бра ну ла га ња и пре ва ре, ува жа ва-
ње ста ри јих, бри гу за де цу и уоп ште ну са о се ћај ност. Основ на прав на 
до бра, као што су те ло, жи вот и сво ји на, на свим ме сти ма су кри вич-
но прав но за шти ће на. За шти ће ним до бри ма при дру жу ју се и основ на 
на че ла про це ду рал не прав де. „Кул тур ни ре ла ти ви зам“, за кљу чу је Хе-
фе, „је са мо до не кле на де лу, та ко да ње го во ши ре ње у прав цу поп-
тпу ног, етич ког ре ла ти ви зма по чи ва на об ма ни“.20Ову об ма ну он от-
кла ња до ка зи ва њем да се пре о ста ле раз ли ке ме ђу кул ту ра ма че сто ти-
чу са мо оних ре ла тив но кон крет них „по вр шин ских нор ми“ ко је су ве-
за не за ка рак те ри стич не ге о граф ске, кли мат ске и еко ном ске чи ни о це. 
Мо рал но од лу чу ју ћа осно ва оба ве зно сти от кри ва се са мо ка да се из 
кон крет них оба ве зно сти ис фил три ра ју кул тур но спе ци фич ни ивич-
ни усло ви, по сле че га пре о ста је оно што се зо ве нор ма тив на осно ва. 
„Чим се осмо три ве оба ве зно сти пре по зна ју као кул тур но спе ци фич на 
обе леж ја оп штих на че ла, раз ли ке не ће де ло ва ти за чу ђу ју ће, већ чак 
као ну жне.“21 А пр ва, ре ла ти ви стич ка ин тер пре та ци ја кул тур не мно-
го стру ко сти, ис по ста ви ће се тек као пер спек ти ви стич ка вар ка. 

Ви ди мо, да кле, да Хе фе по ла зи од те зе да све кул ту ре има ју за-
јед нич ко уте ме ље ње. По ре кло тих „за јед нич но сти“ ма ње је, ме ђу-
тим, ја сно. Он не сма тра да је ре ли ги ја осно ва мо ра ла, али се не ба ви 
ни тра же њем ње го вих ду бо ких из во ра. На про тив, за до во ља ва се са-
зна њем о ду го трај но сти мо рал ног ко дек са, пре пу шта ју ћи по ступ ном 
ути ца ју ма ги је вре ме на да за ма гли по глед на ње го ве да ле ке из во ре.

19 Ibid., стр. 31.
20 Ibid., стр. 32.
21 О. Хе фе, op.cit., стр. 33.
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Гле ди ште прав ни ка

Бу ре плу ра ли зма ни су по ште де ле ни ју ри спру ден ци ју. За да так да 
се об ра чу на с аве ти ма раз ли чи то сти при пао је фи ло зо фи ји пра ва, а 
нај по зна ти ји та кав по ку шај сва ка ко прет ста вља Рол со ва те о ри ја прав-
де. С њом ће мо се ов де упо зна ти пр вен стве но кроз Ра зо ва оспо ра ва-
ња ње не вред но сти. Че ти ри кључ не при мед бе ко је овај аутор им пу ти-
ра Рол со вој те о ри ји прав де је су: огра ни че на при мен љи вост, плит ки 
те ме љи, ауто ном ност и за сни ва ње на епи сте мич кој уз др жа но сти. 

Пр ву ка рак те ри сти ку Рол со ве те о ри је пред ста вља ње на огра ни-
че на при мен љи вост. У пр во бит ној се вер зи ји она од но си ла са мо на 
ба зич ну струк ту ру дру штва. Доц ни је ју је аутор до дат но огра ни чио 
на ба зич ну струк ту ру јед не мо дер не кон сти ту ци о нал не де мо кра ти је. 
По Ра зо вом ми шље њу, до дат но огра ни че ње сми шље но је не са мо за-
то да је учи ни по ли тич ком а не ме та фи зич ком те о ри јом, већ и за то да 
је пред ста ви као ре а ли стич ки ре ле вант ну у са вре ме ним дру штви ма, 
на и ме да укло ни сва ки траг уто пи зма. Ов де Раз прет по ста вља да Ролс 
узи ма да су САД и дру ге мо дер не за пад не де мо кра ти је ба зич но пра-
вед на дру штва. Прет по став ка оту да јер је, по Ра зо вом су ду, то кључ-
ни и нео п хо дан услов ако те о ри ја пре тен ду је при мен љи вост на са вре-
ме на дру штва.22

Иако Ролс на бра ја се дам раз ло га (са вре ме них дру штве них усло-
ва) ко ји оправ да ва ју огра ни че ну при мен љи вост ње го ве те о ри је, Раз 
се у ње ној ин тер пре та ци ји огра ни ча ва на апо стро фи ра ње два, ко ја су 
и за наш кон текст нај ва жни ја. Пр ви, чи је је деј ство цен три фу гал но, 
пред ста вља чи ње ни ца плу ра ли зма. На и ме, по сто ји мно штво су прот-
них, за пра во не по мир љи вих кон цеп ци ја о зна че њу, вред но сти и сми-
слу људ ског жи во та ко је за сту па ју гра ђа ни де мо крат ског дру штва. 
Овај плу ра ли зам трај на је осо би на јав не кул ту ре мо дер них де мо кра-
ти ја. Дру ги, ко ји де лу је цен три пе тал но, ле жи у чи ње ни ци да на ша 
дру штва де ле јед ну до вољ но бо га ту за јед нич ку кул ту ру, ко ја се са сто-
ји од прин ци па и стан дар да чи ја је ва лид ност, упр кос чи ње ни ци плу-
ра ли зма, ван сва ке ди ску си је.

За да так по ли тич ке фи ло зо фи је, по Рол су, је сте ус по ста вља ње 
осе тљи ве рав но те же ко ја по сто ји из ме ђу раз ли чи то сти и спо ра зу ма: 
из град ња кон цеп ци је прав де на осно ву уве ре ња и прин ци па ко ји су 
део на ше за јед нич ке кул ту ре, то јест уве ре ња ко ја на ди ла зе раз ли-

22 Ви де ти Џ. Раз, op.cit., стр. 74.
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чи то сти ко је се ја вља ју у на шој кул ту ри. Та ко од ре ђен циљ от кри ва 
плит ке те ме ље ове те о ри је. На и ме, ње но оправ да ње по чи ва на чи ње-
ни ци да из ве сна уве ре ња чи не оп шту стру ју на ше јав не кул ту ре. Ме-
ђу тим, она не тра га, ка ко при ме ћу је Раз, за ду бо ким те ме љи ма тог 
уве ре ња, и не ба ви ни њи хо вим оправ да њем, ни од су ством тог оправ-
да ња.23

Плит ки те ме љи, по са мом Рол су, ни су по сле ди ца огра ни че не при-
мен љи во сти ње го ве те о ри је већ ње не ауто но ми је и ње не епи сте мич-
ке уз др жа но сти. Ауто но ми ја те о ри је прав де под ра зу ме ва ње ну са мо-
стал ност у од но су на оп шту мо рал ну те о ри ју. Рол со ва те о ри ја, за кљу-
чу је Раз, не пред ста вља при ме ну не ка квог оп шти јег мо рал ног уче-
ња ни ти по ти че од не ког здра вог, об у хват ног мо рал ног уче ња. То је, 
да кле, јед на са мо стал на по ли тич ка те о ри ја ко ја се не оправ да ва пре-
ко од но са ко ји има са не ким ши рим мо рал ним уче њем. Она не ма свој 
по че так у оп штим мо рал ним исти на ма већ у да то сти ма на ше за јед-
нич ке кул ту ре, ко је се узи ма ју као чи ње ни це, не за ви сно од њи хо ве ва-
лид но сти или исти не.24

У са вре ме ној прав ној фи ло зо фи ји, да кле, до ми ни ра схва та ње да 
пут до јед не те о ри је прав де ли бе рал ног ти па во ди у ве ли кој ме ри пре-
ко епи сте мич ке уз др жа но сти. Рол со ва епи сте мич ка уз др жа ност ле жи 
у чи ње ни ци да се он уз др жа ва од тврд ње да је ње го во уче ње о прав ди 
исти ни то. Раз лог то ме је, прет по ста вља Раз, што исти ни тост мо ра да 
по ти че од ду бо ких, ве ро ват но не а у то ном них те ме ља, од не ког, здра-
вог об у хват ног мо рал ног уче ња. Да би јед но уче ње о прав ди, сма тра 
Ролс, ис пу ни ло сво ју дру штве ну уло гу у по гле ду ства ра ња осно ве за 
кон сен зус око фун да мен тал не струк ту ре дру штва – оспо со бља ва ње 
гра ђа на јед ног плу ра ли стич ког дру штва да раз ма тра ју кон сти ту ци о-
нал не прин ци пе њи хо вог дру штва, као и им пли ка ци је ових прин ци па, 
по зи ва њем на раз ло ге ко ји су при хва тљи ви сви ма без об зи ра на њи хо-
ве по ли тич ке, мо рал не или ре ли гиј ске по гле де – оно се мо ра за го ва ра-
ти сто га што на ла же или по сти же кон се зус ста во ва, а не на осно ву 
то га што је оно исти ни то. „Не ко би мо гао ре ћи“ – по ја шња ва Ролс – 
„да је по сти за ње овог ре флек сив ног спо ра зу ма по се би до вољ на осно-
ва да се кон цеп ци ја сма тра исти ни том, или у сва ком слу ча ју ве о ма ве-
ро ват ном. Ме ђу тим, ми се уз др жа ва мо од овог да љег ко ра ка: он ни је 

23 Џ. Раз, op.cit., стр. 75.
24 Ibid., op.cit., стр. 76.
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нео п хо дан и мо же ићи на уштрб прак тич ког ци ља про на ла же ња јед
не до го во ре не јав не осно ве оправ да ва ња (кур зив наш).”25 „Дру штве на 
уло га прав де“ – су ми ра Раз ово уче ње –„мо же се при ба ви ти са мо по 
це ну епи сте мич ке дис тан це.“26 

Рол со ва те о ри ја, да кле, на гла ша ва прак тич ни циљ уче ња о прав-
ди. Чи ни се да је то при род ни пра ти лац епи сте мич ке уз др жа но сти. 
Циљ се не по ста вља та ко да се љу ди усме ра ва ју ка исти ни тим, вред-
ним иде а ли ма, већ је циљ да се по стиг ну из ве сни прак тич ни по ли-
тич ки ци ље ви, на и ме, да се обез бе ди ста бил ност од јед не ге не ра ци-
је до дру ге, да се обез бе де ста бил ност и дру штве но је дин ство, а да се 
то оства ри пу тем кон се зу са о из ве сним кон сти ту ци о нал ним прин ци-
пи ма. „Свр ха прав де као пра вич но сти, као по ли тич ке кон цеп ци је је 
прак тич на“, твр ди Ролс, „то ни је кон цеп ци ја прав де ко ја је исти ни-
та, већ кон цеп ци ја ко ја мо же да по слу жи као осно ва по ли тич ког спо-
ра зу ма.“27 Дру штво ко је је по сти гло кон сен зу сно је дин ство и ста бил-
ност при хва та њем за јед нич ког уче ња о прав ди Ролс на зи ва до бро уре-
ђе ним дру штвом.

Пре ма то ме, „Рол со во ре а го ва ње на плу ра ли зам има два аспек та. 
Он по ку ша ва на два на чи на да из бег не опре де љи ва ње у рас пра ви око 
су ко бље них кон цеп ци ја о до бром. Пр во, опре де љу ју ћи се за плит ке 
осно ве и епи сте мич ку уз др жа ност, он же ли да из бег не да сво је уче ње 
о прав ди за сни ва на кон тро верз ним осно ва ма. Дру го, прак тич не им-
пли ка ци је ње го вог уче ња о прав ди је тре ба ло да из бег ну фа во ри зо-
ва ње јед не кон цеп ци је до бра. Уну тар окви ра ко је по ста вља прин цип 
прав де, сва ко ме је до пу ште но да стре ми ка соп стве ној кон цеп ци ји до-
бра, на свој соп стве ни на чин.“28

По вла че ње па ра ле ле из ме ђу двa оп сер ви ра на гле ди шта, Хе фе о-
вог и Рол со вог, от кри ва гра ду ал но од сту па ње од зах те ва за ду бо ком 
уко ре ње но ћу схва та ња до брог жи во та. Док пр во, без на сла ња ња на 
ре ли ги ју, сво је те ме ље ве зу је за све вре ме ност и уни вер зал ност мо-
рал ног ко дек са, до тле се дру го од ри че и мо ра ла, огра ни ча ва ју ћи се на 
тре нут ни кон сен зус о вред но сти ма ко је су нео п ход не за функ ци о ни-
са ње да тог дру штва.

25 Dž. Rols, Over lap ping Con se sus, ци ти ра но пре ма Dž.Raz, op.cit., стр. 77.
26 Џ. Раз, op.cit., стр.77.
27 Dž. Rols, Ju sti ce as Fa ir ness: Po li ti cal not Me taphysi cal”, ци ти ра но пре ма Dž.Raz, 

op.cit., стр.78.
28 Џ. Раз, op.cit., стр. 94.
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 (И)мо ра ли зам

У сре ди шту овог одељ ка је по ле ми ка са Бу до но вом те зом да гро-
мо гла сно на ја вљи ва на кри за вред но сти и мо ра ла у ства ри и не по-
сто ји. Сво ју је те о ри ју из вео осла ња њем на ре зул те те ан ке та о свет-
ским вред но сти ма ко је су вр ши ли Ин гле харт, Ба са нез и Мо ре но и об-
ја ви ли у књи зи Hu man Va lu es and Be li efs: A CrossCul tu ral So ur ce bo
ok (1998). Ме ђу по да ци ма ко ји се од но се на 40 дру шта ва и 70% свет-
ске по пу ла ци је, Бу дон се фо ку си рао на зе мље за пад не ци ви ли за ци је 
и од го во ре по ве за не са две ва ри ја бле – ста ро шћу и ни во ом обра зо ва-
ња.29 Вред но сти сме ште не у сре ди ште ње го вог ин те ре со ва ња од но се 
се на по ро ди цу, рад, ре ли ги ју, по ли ти ку, мо рал и то ле ран ци ју раз ли-
чи то сти. Ње го ва ана ли за на ве де них по да та ка за вр ша ва се три јум фал-
ном об ја вом да „сми сао вред но сти тра је.“30 Јер, у од но су на ве ћи ну 
вред но сти, за кљу чу је Бу дон, по сто ји по ду да ре ње а сва по ме ра ња иду 
у истом сме ру: ка про ду бља ва њу по што ва ња лич но сти и тра га њу за 
сла би јим ути ца јем вла сти (и ње них раз ли чи тих об ли ка: иде о ло шких, 
ре ли гиј ских, итд.) на по је дин ца. Ма ње се ве ру је у го то ве исти не, али 
се ве ру је у по сто ја ње исти не; ма ње се ве ру је да је ла ко раз ли ко ва ти 
до бро од зла, али се ве ру је да раз ли ка по сто ји. Ра сте то ле ран ци ја пре-
ма мо рал ним раз ли ка ма, али не за то што се из гу био сми сао вред но-
сти већ за то што је то ле ран ци ја схва ће на као цен трал на вред ност. А 
она се не схва та та ко због прин ци па да сва ко мо же сло бод но би ра ти 
сво је вред но сти, не го за то што се са др жи на исти не не сма тра за у век 
да том. Пре се мо же уочи ти раз вој кри тич ког ду ха не го за ме на скеп ти-
ци зма по ве ре њем. Јед на ко је и са ре ли ги јом: она се све ви ше сма тра 
јед ним од мно гих из во ра мо рал ног ауто ри те та. Сво је оп сер ва ци је Бу-
дон за кљу чу је кул ми на ци о ном те зом да ана ли зи ра ни по да ци све до-
че да „раз вој за пад них дру шта ва иде у прав цу јед ног про ду бљи ва ња 
ра ци о на ли зма и ра ци о на ли за ци је вред но сти.“31 Ин те ре сант но је ка ко 
Бу дон ви ди по сле ди це ове ра ци о на ли за ци је на по љу мо ра ла и ре ли ги-
је. По ње му, мо же се иден ти фи ко ва ти на сто ја ње да се са мо ра ла ски не 
сва ки та бу и да се он све де на сво је је згро: по што ва ње дру гог. „Те жи 
се“, по ја шња ва да ље, „мо ра лу уте ме ље ном на глав ном прин ци пу да је 
до зво ље но све што не ште ти дру го ме; да ни јед но по на ша ње не мо же 

29 Р. Бу дон, Имо ра ли зам, ЦИД, Под го ри ца, 2005, стр. 27.
30 Ibid., стр. 31. 
31 Р. Бу дон, op.cit., стр. 31.
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би ти, да кле, осу ђе но ако не мо же би ти до ка за но да ште ти дру го ме.“32 
Слич но је и са ре ли ги јом: стре ми се ње ном осло ба ђа њу од оних ње-
них пој мо ва ко ји су нај те жи за ту ма че ње на сим бо лич ки на чин и ко ји 
ни су по де сни за има нен ти стич ко ту ма че ње.

Ва жан шраф у Бу до но вој кон струк ци ји пред ста вља те за да су 
при род ни и не из бе жни пра ти о ци ових про це са ра ци о на ли за ци је из-
о па че не по сле ди це и пре те ри ва ња, на осно ву ко јих се доц ни је об ли-
ку ју тзв. хи пер бо лич ке те о ри је. Ова кве те о ри је, по Бу до ну, ства ра ју 
осе ћај да су са вре ме на дру штва дез о ри јен ти са на и да су уби ла сва ку 
вред ност, од но сно да не ма ви ше мо ра ла, да не ма ви ше вред но сти. А 
у ства ри се ра ди о об ма ни иза ко је се скри ва ју про це си ра ци о на ли за-
ци је. Са мо што су они те же при мет ни, јер се про цес се лек ци је иде ја 
вр ши успо ре но и јер је са да шњост, ка ко ка же Зи мел, увек те же схва-
тљи ва од про шло сти и да је осе ћај збр ке и рас ки да са про шло шћу чак 
и та мо где по сто ји ра ци о нал ност и кон ти ну и тет.33

Бу до но ва те о ри ја има, ме ђу тим, и не ке про бле ма тич не аспек те. 
Он као да не при ме ћу је да сво ју оп ти ми стич ку те зу гра ди на оста ци ма 
оста та ка мо ра ла и вред но сти. За и ста не ви ди мо пре пре ку да се по ја ва 
ко ју Бу дон на зи ва спо ром и кон ти ну и ра ном ра ци о на ли за ци јом вред-
но сти пред ста ви су мра ком вред но сти и мо ра ла. Упра во тен ден ци је 
ко је сам апо стро фи ра иду у при лог ова квог ста ја ли шта. На и ме, Бу дон 
при ме ћу је да се ево лу ци је кре ћу у истом сме ру, али рит мом ка рак те-
ри стич ним за осо бе но сти сва ке зе мље. Та ко се у Швед ској већ ве ли-
ка не ре ли го зност кон ти ну и ра но по ве ћа ва, док у Ита ли ји - у ко јој је 
знат но ма ње из ра же на – та ко ђе ра сте, али уме ре ни јим тем пом.34 Пре-
ма то ме, сми сао вред но сти мо жда за и ста и да ље тра је, али је то са мо 
за то што су оне то ли ко ду го об ли ко ва не да не мо гу од је да ред да ис че-
зну. Али је тај сми сао већ са да при лич но су же ног оп се га. Осим то га, 
те за о хи пер бо лич ним те о ри ја ма не слу жи ни че му дру гом до дис ква-
ли фи ка ци ји опреч них ми шље ња ко ја, ина че, са др же мно ге пла у за бил-
не ар гу мен те. Под се ти мо се са мо при ме ра из фу сно те: по крет „про чи-
шћа ва ње вред но сти“ ни је ни ка ква хи пер бо ла, не го су ро ва ре ал ност.

По на шем су ду, и гру бо ре ду ко ва ње мо ра ла „на сво је је згро“ та-
ко ђе во ди јед ној вр сти епи сте мич ке дис тан це, као не сум њи во не га-

32 Ibid., стр. 89.
33 Ви де ти Р. Бу дон, op.cit., 2005, стр. 97.
34 Р. Бу дон, op.cit., 2005, стр. 30.
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тив ној по сле ди ци. Вул га ри зо ва ни кри те ри јум ко ји мо рал сво ди на де-
ви зу да је до зво ље но све што не шко ди дру го ме при лич но је флу и-
дан и сто га не при мен љив на мно ге си ту а ци је ко је тра же из ра жа ва-
ње екс пли цит ног вред но сног су да. По што је нај ва жни ји циљ мо ра ла 
увек ре гу ли са ње пол них од но са, ево иза зо ва: да ли је хо мо сек су а ли-
зам мо ра лан? Или, да ли Ир ска, у ко јој је упра во до зво ље но скла па-
ње исто пол них бра ко ва, мо же исто вре ме но би ти и ка то лич ка и хо мо
сек су ал на? 

На траг ре ли ги ји?

Кад мо рал одво ји мо од ре ли ги је, ре кли смо, ауто мат ски се по ста-
вља пи та ње осно ва. Ње га као сен ка пра ти јед на дру га ди ле ма: шта је 
ста ри је, мо рал ни прин цип или мо рал ни суд? Тра ди ци о нал но схва та-
ње сва ком мо рал ном су ду по ста вља пи та ње „за што?“, и на ње га од го-
ва ра осла ња њем на не ко пра ви ло ко је је и са мо из ве де но из не ког оп-
шти јег прин ци па, и та ко ре дом док се не стиг не до прин ци па ко ји се, 
из овог или оног раз ло га, сма тра нео спор ним и да је за до во ља ва ју ћу 
осно ву мо ра лу.35 По тој кон цеп ци ји, сва ки мо рал ни суд је део ге о ме-
триј ског си сте ма за сно ва ног на не у пит ним ак си о ми ма. На тај на чин 
су Спи но за и Лок, угле да ју ћи се на Де кар та, на сто ја ли да за сну ју јед-
ну ра ци о нал ну ети ку.36

Ме ђу тим, пи та ње ода кле ови оп шти прин ци пи цр пе при нуд ни 
ка рак тер чи ни чи та ву кон струк ци ју при лич но кли ма вом. За то се при-
бе гло обр ну тој те зи: ети ка ни је де дук ти ван не го ин дук ти ван си стем.37 
Мо рал ни суд, ко ји се ве зу је за по је ди нач ни слу чај, си гур ни ји је од мо-
рал ног прин ци па, јер он пру жа до каз о аде кват но сти прин ци па а не 
обрат но. Ова кво ре зо но ва ње ком па ти бил но је с Бу до но вом те зом о 

35 Сто и ци зам је пред ста вљао по след њи на пор кла сич не ан ти ке да про на ђе при род-
ну ети ку. По сле ње га, та кво пре ве ли ко по ве ре ње у људ ску при ро ду има ли су фран цу ски фи
ло зо фи. Али ни они, иако све сни да од ба ци ва њем те о ло шких те ме ља мо ра ла има ју оба ве зу 
да про на ђу дру гу ба зу, дру ги си стем ве ро ва ња ко ји ће љу де на ве сти на при стој но по на ша ње, 
уоп ште ни су би ли си гур ни да се чо век мо же кон тро ли са ти без нат при род ног мо рал ног ко-
дек са. Ди дро, ко ји је у дру гој по ло ви ни жи во та раз ми шљао ка ко да сми сли при род ну ети ку, 
при знао је да у то ме ни је ус пео.

36 Ви де ти Х. Пе рел ман, op.cit., стр.89.
37 Ibid., стр. 90.



56 Драган Коковић, Страхиња Давидов

56

про це су ра ци о на ли за ци је у пи та њи ма исти ни тог и пра вед ног. По ње-
му, на и ме, не по сто је оп шти, ап со лут ни кри те ри ју ми ко ји до зво ља ва-
ју да се јед на те о ри ја про гла си бо љом, не го са мо по себ ни, ре ла тив ни 
кри те ри ју ми – ва ри ја бле од слу ча ја до слу ча ја – ко ји то омо гу ћа ва ју.38 
Пре ма то ме, „јед на је иде ја бо ља (исти ни ти ја, оправ да а ни ја, пра вед-
ни ја) с об зи ром на ја сне кри те ри ју ме ко ји је из два ја ју, и има ју објек-
тив ну вред ност, али ко ји се ме ња ју од слу ча ја до слу ча ја.“39

Не мо же мо а да не учи ни мо опа ску да усва ја ње ове кон цеп ци је 
не из о став но во ди ре ла тив ни сти, са свим ње ним им пли ка ци ја ма. То, 
уоста лом, при зна је и Бу дон кад кон ста ту је да да на шњи свет вред но-
сти пред ста вља јед ну вр сту „мен тал ног сва шта ре ња“.40 Та ко се, илу-
стра ци је ра ди, ре ли ги ја од не гда шњег мо но по ли сте на дис курс у мо-
рал ним пи та њи ма, да нас све ла на је дан од под јед на ко рав но прав них 
из во ра ин спи ра ци је за мо рал но про су ђи ва ње. Пре ма то ме, вред но сти 
мо жда и ни су ис че зну ле, али су за це ло ли ше не ду бо ке уко ре ње но сти. 
Мо рал ни су до ви, ко ји се фор ми ра ју од слу ча ја до слу ча ја, не про из-
и ла зе из не ког за о кру же ног ко хе рент ног си сте ма, не го пред ста вља ју 
рас пр ше не од бле ске не ка да не у пит них из ве сно сти.

У та квом је окру же њу не из бе жно по ја вљи ва ње јед ног не у год ног 
пи та ња: за што би се зах тев за по што ва ње до сто јан ства и ин те ре са по-
је дин ца при хва тио као вр хов ни и уни вер за лан? Јер, ако при ро да, као 
што ве ли Дју рант, не зна ни за ка ква пра ва осим за лу кав ство и сна-
гу, а Бо га и бе смрт но сти не ма, за це ло је у пра ву онај што зах те ва да 
се мо рал ни за кон „од мах из ме ни у пот пу ну про тив ност пре ђа шњем 
ре ли ги о зном и се бич ност, ко ја би до шла до зло чин ства, при зна чо ве-
ку као нео п хо дан, нај па мет ни ји и – мал те не - нај бла го род ни ји из лаз 
из ње го вог по ло жа ја.“41 Опет, са дру ге стра не, при кла ња ње те зи да је 
Бож ја во ља основ сва ке мо рал не нор ме осло ба ђа нас му ка пи та ња с 
ко јим се увек мо ра ра чу на ти, а на ко је се ни ка да не мо же за до во ља ва-
ју ће од го во ри ти.

38 Р, Бу дон, op.cit., стр. 85. 
39 Ibid., стр. 86.
40 Ibid., стр. 50.
41 Фраг мент из ро ма на Бра ћа Ка ра ма зо ви Ф. М. До сто јев ског, Рад, Бе о град, 1977, стр. 

90.
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DRAGAN KOKOVIĆ1, STRAHINJA DAVIDOV

PRO BLEM OF GU ILT IN THE 
CON TEXT OF CUL TU RAL DIF FE REN CES

Abstract: 

The first pre mi se be ing con si de red by the aut hors is the the sis of in se pa ra bi lity of 
the no tion of gu ilt and the no tion of pro hi bi tion. This the sis then fa ces the fact of plu ra
lism, i. e. the chal len ges of et hi cal re la ti vism as its most pro ble ma tic im pli ca tion. 

Furt her con si de ra ti ons re pre sent the tri logy of its sort, ha ving in mind that the pro
blem that has been set, can be vi e wed from three dif fe rent an gles: a) from the aspect of 
Höf fe’s uni ver sal con cept of mo ral, b) from the stan ce of Raw les’s the ory of ju sti ce, c) 
from the aspect of Bo u don’s the ory that in di ca tes the ab sen ce of va lue and mo ral cri sis.

Com pa ring the Höf fe’s and Raw les’s vi ew po ints, the aut hors no ti ce gra dual de par
tu re from the de mand for sub stan ti a lity of un der stan ding the con cept of good li fe. Whilst 
the first, wit ho ut le a ning to re li gion, its fo un da tion bonds to uni ver sa lity of the mo ral co
de, the se cond vi ew po int ne ga tes the mo ral as well, li mi ting on cur rent con sen sus of va
lu es that are ne ces sary for fun cti o ning of a gi ven so ci ety. They al so con clu de that when 
Bo u don de fen si vely sets mo ral to the cri te rion in which is al lo wed everything that do es 
not harm the ot her, it is fa irly pro ble ma tic, ha ving in mind it is not ap pli ca ble in many si
tu a ti ons that ask for ex pres sing ex pli cit va lue jud gment. The dis ser ta tion ends with fo cu
sing on pro blem of un ple a sant qu e sti on of the so ur ce of the mo ral ru les, i. e. sen si ti ve re
la tion bet we en mo ral and re li gion.

Keywords: gu ilt, cul tu ral dif fe ren ces, re la ti vism, im mo ra lism
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GEORGE R. WILKES1

KRIVICA BORCA:

ISTRAŽIVANJE DRUŠTVENIH NAUKA KADA SE KULTURNA 
RAZNOLIKOST SUOČI SA GOVOROM ISTINE I PRAVDE

Rezime

Ovaj rad govori o potrebi posvećivanja posebne pažnje društvenoj kompleksnos
ti koja oblikuje moral boraca i tranzicionu pravdu. Tranziciona pravda i moralni sta
tus boraca obično se procenjuju kroz niz suprotstavljenih moralnih i filozofskih diskursa 
koji upućuju na elitističku sociologiju. Društvena očekivanja koja leže na borcima, kao 
i načini na koje se o njima sudi i na koji bivaju stigmatizovani kada se vidi da su iznev
erili ta društvena očekivanja takođe se mogu shvatiti obraćanjem pažnje na niže nivoe 
analize, upotrebom više pluralističkih alata i perspektiva zastupljenih u poststruktural
ističkoj sociologiji. Poklanjanjem dužne pažnje praksi i perspektivama unutar vojske i 
društva može se doprineti razvijanju punije slike o prirodi procesa tranzicione pravde, 
što prevazilazi takmičenje oko ključnih političkih i vojnih odluka kako bi se pružio smis
ao poteškoćama reintegracije boraca, kao i očekivanjima u pogledu priznanja ili izvin
jenja za počinjena zlodela.

Ključne reči: tranziciona pravda, društveni i moralni status boraca, krivica bora
ca, priznanje, religijski ritual u ratovima, sociologija sukoba, odnos vojske i društva, lit
eratura o pravednim ratovima  

Šta čini da se borac oseća krivim? Treba li on da prizna svoje grehe? 
Da li treba da očekujemo da politički vođa preuzme odgovornost i izvini se 
– da li premijer Japana treba da se izvini Koreji, Kini? Nose li pojedinačni 
borci moralnu odgovornost za ono što su počinili, nosimo li mi kolektivnu 
odgovornost za ono što je počinjeno u ratu u naše ime? Može li razgovor o 
krivici pomoći da se iscele rane nakon ubijanja?

Ozbiljnost ovih pitanja ohrabrila je bogat fond odgovora od strane te-
oretičara morala, političkih teoretičara, pravnih teoretičara, antropologa i 
psihologa. Ti odgovori su različiti na mnogo načina i čak nude veoma ra-
zličite normativne perspektive o tome šta se danas vidi kao optimalni ili 
preferirani institucionalni odgovor na krivicu za ratne zločine. Komplek-
snost na tom normativnom nivou počinje sa različitim tipovima uključenih 

1 Univerzitet u Edinburgu, george.wilkes@ed.ac.uk, tekst prevela Danijela Milićević
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aktera: pravda može značiti bavljenje pravima žrtava, potrebama društva 
kao celine, počiniocima i saučesnicima raznih vrsta, ili sa svim tim i sva-
kim od njih ponaosob. Kulturne norme toliko mnogo variraju da ne mo-
žemo prihvatiti ubedljiv odgovor ili koherenetnu teoriju koja se može pri-
meniti svuda u slučaju tranzicione pravde, a isto se to odnosi i na politič-
ke procene o reintegraciji boraca u društvo. Nadalje, okolnosti pod koji-
ma se ratovi vode i završavaju razlikuju se i menjaju tokom vremena. Ta-
kođe, u okviru jedne zemlje, često nije lako generalizovati o kulturno pri-
kladnom političkom i pravnom diskursu prakse osmišljene da se bavi kri-
vicom borca.

Skroman dodatak literaturi koja je ovde ponuđena odnosi se na na-
čin na koji se odnosimo prema borčevoj krivici nakon rata u kontekstu ši-
re društvene dimenzije. Različiti društveni, religijski i kulturni kodovi po-
stavljaju različite zahteve pred borce nakon oružanog sukoba. Priroda bor-
čeve krivice usađena je u veoma različite uglove gledanja na to kako se bo-
rac odnosi prema društvenim normama. U tekstu ćemo se vratiti na razloge 
koji su društveni okvir zbog koga se krivica borca obično razlikuje od po-
litičke ili popularne odgovornosti u razmišljanju o ratovanju. Dodatni po-
litički razlog utiče na literaturu o procesima tranzicione pravde: iz prak-
tičnih razloga, borci se često isključuju iz post-konfliktnih suđenja jedno-
stavno zato što ih je previše (o primeni tranzicione pravde na bivše ratni-
ke, pogledati na primer Waldorfa 2009.) Pa ipak, čak i tamo gde su suđe-
nja predviđena za one koji donose odluke na visokim nivoima, a ne za bor-
ce, dostizanje pravde zavisi od mnoge šire duštvene realnosti nego što se 
to predstavlja u sudnici. Određene društvene institucije ili prakse koje uti-
ču na rasprave o krivici boraca mogu se videti u lokalnim susretima, u na-
vikama udaljavanja i pomirenja, u društvenoj realnosti koja se uklapa u 
„popularan“ okvir, umesto u „elitni“ kontekst koji je prirodno u fokusu za 
teoretisanje o tranzicionoj pravdi (radi uvoda u obimnu literaturu o insti-
tucionalnom pristupu tranzicionoj pravdi odozgo-nadole, Teitel 2000 i da-
lje ostaje dobar izbor).

Velika je dobit u dozvoljavanju konkurentnih uvida zaiteresovanih 
naučnika za ovu širu društvenu dinamiku – sociologa, antropologa, istori-
čara i drugih. Ništa manja nije ni njihova sposobnost da se angažuju razno-
likim iskustvima koja čine iskustvo čoveka u okviru krivice borca i tranzi-
cione pravde u realnosti, ne samo u aspiracionoj teoriji. Na polaznoj tačci, 
možemo podeliti te sociološke pristupe na dva dela, iako vođe mogu vide-
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ti razloge za dalje pod-kategorije i dorade kao rezultat pažljivijeg istraži-
vanja slučajeva koji pokazuju različite načine na koje te društvene norme 
i institucije utiču na rasprave o krivici i praksi priznanja. Prvo, tu su kla-
sični sociološki i antropološki pristupi fokusirani na društvene strukture i 
njihove funkcije. Fokus na političke i javne institucije reflektovaće inte-
rese klasične veberovske funkcionalističke sociologije, na primer. Taj fo-
kus je zaslužan za omogućavanje poređenja koja provociraju na razmišlja-
nje, kao što su ona koja nudi Andrew Rigby u Pravdi i pomirenju (Rigby 
2001). Rigby poredi kontekst u okviru koga tranziciona pravda dokazu-
je da je moguća za one na koje se obrušila osveta, naročito u Evropi posle 
Drugog svetskog rata i posle prelaska na demokratiju u Španiji, Istočnoj i 
Centralnoj Evropi i Latisnkoj Americi. Njegovi zaključci se fokusiraju na 
implicitnu udaljenost između onih koji donose političke odluke i opšte po-
pulacije. Rigbyjeva analiza uklapa veberovski funkcionalistički pristup sa 
političkom ulogom nasilja, što identifikuje nosioce  društvenih i kulturnih 
praksi onako kako ih politički sistem može upotrebiti. 

Izrazito post-moderna verzija ovog elitističkog pristupa, koji se jed-
nako suprotstavlja političkoj moći sa slabim priznanjem učešća populaci-
je, mogla bi započeti pisanjem Mišela Fukoa o priznanju. Fuko predstav-
lja evropsku tradiciju pravnih studija kao društvenu instituciju koja zahte-
va i koristi priznanje kao instrument kojim se pojedinci teraju da priznaju 
političku moć (Fuko 2014). Priznanje se zahteva bez obzira na činjenično 
stanje krivice subjekta, jednostavno kao znak pristanka na legitimnost mo-
ći koja je na snazi. Ovu negativnu perspektivu su delili mnogi kritičari iz-
vlačenja priznjanja, izvinjenja i opraštanja tokom Južnoafričke komisije za 
istinu i pomirenje (pogledati kod, na primer, Brudholma 2008., prvi deo). 

Da bi se dopunio fokus na ustanovljene političke ili pravne instituci-
je i norme, ovaj elitno-centrični pristup analize vidova krivice i priznanja 
često počiva na sposobnosti tih institucija da zagrabe u duboko usađene 
kulture krivice, ili u široko rasprostranjene instinkte o praktikovanju pri-
znanja. Nasuprot tome, druga tendencija u okviru literature nadaleko vi-
še omogućuje te suprotstavljene uticaje grupa i pojedinaca na praksu pri-
znanja i na izjave o načinima na koji krivica utiče na društveni i politički 
život. To bi tipično privuklo post-strukturalne sociologe i antroploge, kod 
kojih se emocije i instinkti o odnošenju prema krivici fomiraju prilično od-
vojeno od odgovora na političku moć ili pravni sistem. John Brewer je vo-
deća figura među sociolozima koji su prihvatili ovakav ugao gledanja, sa 
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zanimljivim rezultatitma naročito iz Severne Irske (Brewer 2010). U Bo-
sni i Hercegovini to je primenio tim predvođen naučnicima sa Stanforda 
koji su se fokusirali na načine na koji poverenje postaje pitanje u procesu 
društvene rekostrukcije (Stover i Weinstein 2004).

Sociološka studija može vrednovati oba ova pristupa. U veberovskom 
okviru, prvi pristup može biti predstavljen kao prikladan višim „nivoima 
analize“, a drugi nižim. Više post-veberijanska sociologija mogla bi pred-
staviti prvi pristup kao „odozgo-nadole“, u kontrastu sa drugim, koji bi ne-
ki nazvali pristupom „izdanaka“ ili „odozdo-nagore“, dok bi drugi govori-
lo o grupama za medijaciju i pojedincima koji su spremni da upotrebe do-
voljno moći da bi izvršili uticaj na najuticajnije društvene i političke insti-
tucije. Tako se kod naučnika koji su usredsređeni na transformaciju konfli-
kata ta posrednička grupa tretira kao kritično važna grupa za uspešne pre-
govore u tranzicionim aranžmanima nakon oružanog sukoba (Lederach 
1995). Pokušaj da se prigrle oba nivoa, koga su predvodili antropolozi vi-
še nego sociolozi u projektu Goldsmiths Koledža iz Londona pod imenom 
„Bosanske kosti i španski duhovi“ fokusirao se na raznolikost diskusija i 
prasi kroz koje se traži tranziciona pravda kako bi se omogućilo višesloj-
no, realistično predstavljanje procesa pomirenja sa prošlošću na čemu ra-
de institucije u Bosni i Hercegovini i u Španiji. Dino Abrazović je prepo-
znao dve dinamike koje su na delu opisujući ograničenja izneta u diskusi-
ji o izazovima u posleratnoj tranziciji u Bosni i Hercegovini kao proizvod 
„tišine“ i „namernog utišavanja“ (Abrazović 2014, 35-36).  

Dve dalje dimenzije društva pogođenog ratom ili pripremama za rat 
igraju živu ulogu u prirodi tranzicionih pravnih procesa i šire debate o kri-
vici i priznanju u tranzicionoj pravdi, kolektivnoj političkoj odgovornosti 
i moralnosti upotrebe oružanih snaga. Prva je odluka koju su doneli akte-
ri društva o tome da li i kako povući liniju između boraca i društva, tako 
da se pitanje krivice boraca odvoji od političkih i društvenih poslova. Dru-
ga nastaje iz onih odlika društva koje prolazi kroz ratovanje i narušava to 
odvajanje. Podela između  šireg društva i vojske može se povući na razli-
čite načine u različitim društvima. Prirodno je analizirati ovu podelu kroz 
strukturalno ili funkcionalno poređenje, prvi tip sociološke perspektive 
koji je naveden. Drugi tip takođe obezbeđuje ulazne tačke za post-struk-
turalističke ili post-funkcionalističke analize. Dalje, ta druga dimenzija je 
ona koja nudi širi obuhvat za gradnju mostova tokom diskusija o krivici 
nakon ratova.
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Granice između borca i društva postavljaju se na različite načine od 
jednog društva do drugog. Te granice mogu reflekovati ustanovljene i du-
gogodišnje društvene strukture i norme koje konzistentna kultura odnosa 
između vojske i društva neguje čak i kroz najradikalnije moderne politič-
ke i društvene transformacije. Veberijanski fokus na određivanje uloge po-
litičke i vojne moći u oblikovanju društvenih normi može biti sposoban da 
stvari postavi na razumni nivo: on stoji iza mnogo pisanja o uticaju krivi-
ce i časti na ponašanje vojske u prošlosti i u današnjem vremenu. Te hi-
jerarhijske vojne i političke strukture centralne su za nastavak opisa o is-
točnjačkim ratničkim kulturama kao onima koje su zasnovane na sramoti 
umesto na časti: ovo verovanje uvela je Ruth Benedict (1946), što je nasta-
vilo da bude uobičajeno u analizama vojnih struktura, iako je sporno me-
đu antropolozima. Ovaj kontinuitet u oblicima odvojenosti i odnosima iz-
među vojske i šireg društva može se takođe videti u ritualima vojničkog 
života, naročito u uključivanju religijskih institucija u vojnu kulturu. Taj 
kontinuitet reflektuje sličnosti između društava koja su odvojila ratnike od 
onih koji to nisu, još odvajkada, do te mere da se generalizacija o statusu 
vojnika može verno predstaviti u literaturi o normama ratovanja: Micha-
el Walzer govori o tome kao o moralnom statusu, ističući odvojeni set mo-
ralnih obaveza i proračuna koji karakterišu vojnike (Waltzer 1977, na pri-
mer 34f). Postoje funkcionalni razlozi za tu razliku, razlozi koji se logično 
razvijaju iz veberovske političke sociologije. Tako odvajanje vojnika od 
društva služi funkciji dobro razvijenih političkih organizacija, ograniča-
vajući rizik za njihova domaća društva i stigmatišući nepravilne snage ko-
je se suprotstavljaju političkom statusu kvo. Društvo koje ne kriminalizu-
je običnog borca nakon borbe u nepravednom ratu ne mora da dovodi sve 
poražene borce na suđenje, pa su izgledi poraza i tranzicije lakši za shva-
tanje. Odvajanje ratnika od normalnog društva takođe omogućava popula-
ciji da se udalji od moralno i psihološki izazvane realnosti kroz koju voj-
nici prolaze. U velikom delu upravo zbog toga što je razlika između vojni-
ka i društva vezana za jake i ustanovljene kulturne i moralne diskurse, pro-
cene autsajdera i poređenja između različitih modela odnosa vojnika i ci-
vila lako postaju sporna. 

Dok društvene ili političke snage ka kontinuitetu predstavljaju upore-
div efekat tokom istorije i u društvima u svim delovima sveta, takođe po-
stoje velike razlike od društva do društva, kao i u okviru datog društva (još 
jedan razlog zbog koga je karakterizacija odnosa vojnik-društvo sporna).  
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U većini društava, borac će već biti odvojen od društva činjenicom da no-
si oružje. U mnogim društvima postoje rituali dok se vojnici pripremaju da 
koriste to oružje, kao priznanje da se odluka o upotrebi smrtonosnog oruž-
ja u drugim okolnostima ne može prihvatiti kao društvena norma. U drev-
noj Grčkoj, to je često označavano ritualima kojima su se borci slali u rat i 
ponovo reintegrisali nakon rata (pogledati, na primer, Pritchetta 1971.). U 
pravoslavnoj hrišćanskoj tradiciji, kako je predstavljeno kanonskim zako-
nom, to je označeno, barem u teoriji ako ne i u praksi, kroz zabranu da se 
borci pričeste (pogledati u LeMasters 2011). Na kraju Prvog svetskog rata, 
sprski vojnici su se vratili u Beograd i okupili u gradskoj crkvi blizu cen-
tralnih baraka u gradu, a Crkva je od njih tražila da priznaju gde su počinili 
ubistvo pre nego što budu reintegrisani u društvo koje je ulazilo u doba mi-
ra. Ispoved može slediti dugačak period uzdržavanja od pričesti, kao odraz 
traga koje ubistvo ostavlja na duh osobe, bez obzira na okolnosti u kojima 
se ono desilo. Tako Crkva održava normu prema kojoj je svako ubijanje 
ubistvo, a institucija rata ne kreira normativnu osnovu za hrišćanski život 
– iako je mobilizacija vojnika shvaćena kao odbrana područja i može biti 
neophodna. (LeMasters 2011).

Ovaj ceremonijalni čin stoji nasuprot ritualima koji se koriste pri de-
mobilizaciji i društvenoj reintegraciji vojnika u UK ili USA, na primer. 
Zaista, ako prebacimo fokus na taj kontekst, pretpostavke na osnovu kojih 
je zasnovana zabrana pričešća i ceremonija posleratnog ispovedanja mo-
gu delovati besmislene. U američkom i britanskom hrišćanskom kontek-
stu, Crkva je ceremonijalno predstavljena kao moralni zakonodavac, odo-
bravajući ili neodobravajući odluke vezane za okolnosti u kojima se na rat 
gleda kao na pravedan ili nepravedan, više nego ona koja  drži granicu oko 
nenasilja kao društvene norme. U tom kontekstu, sveštenici mogu slušati 
ispovedi na individualnoj bazi, iako se ubistvo u ratu ne smatra ubistvom 
ukoliko se borac pri tom pridržavao prihvaćenih zakona ratovanja. Tuma-
či koji istražuju pravoslavno hrišćanstvo upoređuju to sa onim što pred-
laže ratna teorija, u srpskom kontekstu i u ostalim državama sa ortodok-
snom tradicijom, da je Crkva istorijski bila zavisna od države, pa nije ra-
zvila korpus literature u kome se prosuđuje moralnost ratovanja u hrišćan-
skom pogledu (LeMasters 2011). Postoje i neke uobičajene prakse koje su 
objasnili vojnici sa zapadnom i istočnom hrišćanskom pozadinom, kao što 
je odrešenje od greha i blagoslovi sveštenika pre bitke, zasnovani na misi-
ji sveštenstva posvećenoj brigom za duše, a ne na odobravanju dela bora-
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ca. Pa ipak, čak i u tom kontekstu, presude o razlikama u teorijama pred-
stavljaju pravi faktor komplikacije u prosuđivanju u društvenim i politič-
kim normama reflektovanim u tim blagoslovima. Na taj način, važna tema 
u kritičkoj literaturi koju su pisali autsajderi o ulozi hijerarhije Srpske pra-
voslavne crkve 1990ih tretira te blagoslove kao znak da Crkva odobrava 
ubistvo, pod uticajem romantičarskog ili mističnog oblika hrišćanskog na-
cionalizma (Sells 1998). Mnogi insajderi, sa druge strane, gledaju na bla-
goslove i odrešenje od greha u doba rata kao na službu koju je Crkva teo-
loški i politički obavezna da vrši, a ne kao na signal opravdavanja ili po-
drške ubistvima uopšteno, a kamoli priznanje ispravnosti ubijanja za ko-
ja su vojnici optuženi u okolnostima koje su prevagnule. Ne prihvataju svi 
da su ovi rituali nepovezani sa prihvatanjem državne politike ili sa ratnim 
zločinima koje su vojnici mogli počiniti. Van USA i Zapadne Evrope, au-
gustinijanski ili tomistički okvir „samo rat“ nije prvi izvor moralnih glaso-
va sa obe strane debate o temema u okviru Pravoslave crkve.

U literaturi koja se bavi moralnošću borca, pravednim i nepravednim 
ratovima odvojenost ratnika od društva tretira se na drugačiji način. Ta se 
literatura ipak fokusira na uslove u kojima se normativna razlika izme-
đu onih koji donose odluke na visokim nivoima i običnih vojnika ili obič-
nih civila obrušava u lice realnošću rata, ili u lice kompromisa o moralnim 
normama koje su  boračke snage i politički režimi učinili u vreme ratova. 
Walzerovo razlikovanje je još uvek merodavno na kursevima etike koji se 
podučavaju na vojnim akademijama, prema kojima se mora održavati od-
vojeni moralni status vojnika bez obzira na političke uslove u kojima voj-
nici deluju. „Revizorski“ pristup teoretisanju o pravednim ratovima (Mc-
Mahan 2009) je umesto toga zaključio da obični vojnici mogu biti praved-
no i pravno odgovorni za učešće u takvom ratu. Jer oni imaju pravo da od-
biju da se bore ukoliko borba nije pravedna, jer ukoliko ubiju, oni poči-
njavaju ubistvo, bez zaštite pod bilo kakvim specijalnim vojnim statusom. 
Oni bivaju duhovno povređeni učestvujući u nepravednom ratu, čak i ako 
nisu dovedeni pred tribunal i optuženi za svoja dela. I pogled na standar-
de koje zastupa Waltzer i revizorski pogled slažu se da postoji društvena 
norma prema kojoj su vojnici i odvojeni od društva i istovremeno vezani 
za njega, pod uslovom da ubijaju samo pravedno – da bi se suprotstavili 
ili sprečili krvoproliće – i brinu o tome da ne počine nepravedno ubistvo. 
Razlika između ovo dvoje je filozofska, ali ona takođe ukazuje na veoma 
različite političke okvire, prema kojima je status vojnika sačinjen i prema 
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kojima vojnici deluju na populaciju civila na područjima svojih borbi, na-
ročito imajući na umu vojne intervencije koje postaju sve normalniji oblik 
borbe za zapadne vojske. Kada se ratovanje razdvoji od civilnog stanov-
ništva, lakše je generalizovati o moralnosti boraca. U onome što je pozna-
to kao „zapadni način ratovanja“ - izvorno istorijski opis grčkog načina ra-
tovnaja (Hanson 1989) koji je ubrzo prihvaćen kao opis ratovanja zapad-
nih civilizacija koje su ih sledile – ratove vode armije u određenim delovi-
ma, rizikujući samo živote boraca, časno i na bojnim poljima. Ali kako se 
ta shvatanja o pravdi i časti vezanim za zapadni način ratovanja, ili praved-
ni rat, primenjuju kada vojske ne mogu da dobiju odlučujuće bitke, i ka-
da se ratovi vode među civilnim stanovništvom, ratovi iscrpljivanja osmi-
šljeni da kontrolišu resurse? Da bi se pozabavili tom političkom realnošću, 
deo teoretičara morala i politike raskinuo je sa Waltzerovim pogledom na 
normu, stvarajući novi fond literature o nepravednim ratovima i još jedan 
o posleratnim obavezama vojnika i država (Orend 2000), stavljajući pita-
nja o traumi i tranzicionalnoj pravdi u okvire uvida o stalnoj moralnoj od-
govornosti boraca prema stanovništvu na koje deluju.

Moć normativnih pristupa na održavanje i završavanje rata nije jed-
nako primenjiva u svim situacijama. Već i u gore navedenoj prezentaciji 
o promenljivoj debati u pogledu moralnih uslova u kojima se vojnici bore 
jasno je da društveni kontekst za apstrakciju o pravdi i poskonfliktnoj poli-
tičkoj tranziciji zahteva pažnju. Pošto je društveni odnos između vojnika i 
društva začet tako različito u raznim društvima i kulturama, apstrakcije ili 
generalizacije o duhovnoj šteti ratovanja, ili o moralnoj krivici koja će po-
goditi vojnike nakon nepravednog rata, mogu se lako činiti kao da nemaju 
dovoljno dokaza. To vidimo danas u javnim debatama o asimetričnim ra-
tovima, u kojima se za vojske koje se bore u skladu sa etičkim ograničenji-
ma kaže, prema kritičatima politike vojnog uzdržavanja, da se bore sa jed-
nom rukom iza leđa, suočavajući se sa nedostacima koje gerilci ili terori-
sti iskorištavaju. Ukoliko se vojnicima ne naredi da se uzdržavaju u bor-
bi protiv neprijatelja koji ne pokazuje uzdržavanje, onda je moralni status 
vojnika, kako veruje Waltzer, narušen i ne može se primeniti: vojnik je sa-
mo civil sa puškom, a argument da njihova dela nisu kriminalna može biti 
mnogo teže zastupati. U tim uslovima, koji je zahtev za pravdom i profesi-
onalizmom, šta razlikuje vojnike od ubica? Koristan pregled različitih ar-
gumenta možemo naći u filozofskoj literaturi koju je dao Pavlišček (2015). 
Izvan nešto apstraktnijih prosuđivanja u ovoj literaturi o pravdi ili neop-
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hodnosti ratovanja, odgovori se moraju potražiti i u istraživanju društvenih 
pretpostavki o moralnom statusu vojnika: ostaju li oni građani sa oružjem, 
deo nevinog stanovništva pod napadom terorista? U tom slučaju, može se 
reći da imaju manje profesionalu obavezu vis-a-vis neprijateljskih vojnika 
i takođe neprijateljskih civila. Nasuprto tome, što je vojska više sačinjena 
tako da predstavlja odvojeni deo društva u cilju razdvojenosti od ubijanja i 
ratovanja, više će se od tih vojnika očekivati i tražiti da se žrtvuju kako bi 
civili mogli mirno živeti sa pretpostavkom nevinosti.

Sa tim rasponom otvorenih pitanja o statusu boraca i tranzicionom 
pravdom na umu, raspon daljeg akademskog rada o prirodi društvene kri-
vice boraca pojavljuje se u svoj svojoj hitnosti, podložan suprotstavlje-
nim argumentima za moralne glasove i materijalnim ili partizanskim in-
teresima koji pokušavaju da utiču na debate u veoma različitim društvi-
ma. Šira perspektiva o društvenoj krivici bez sumnje će imati normativ-
ne implikacije. Društvena krivica koja je prikazana ovde tek je jednim de-
lom stvar institucionalne politike, a pravilan odgovor na položaj vojnika 
važan je na daleko širem društvenom nivou koji se može postići samo po-
litičkim odlukama. Obnovljeni fokus na društvenu krivicu takođe predla-
že pokret iznad normativnih presuda. To otvara široke bulevare za naučni-
ke koji su zainteresovani za različite pristupe i njihove međusobne odnose, 
ne ukazujući na sklonost ka određenom normativnom pogledu. To bi mo-
glo približiti razmatranje brojnih tema vezanih za krivicu boraca i za pri-
kladnost priznanja u širem društvenom kontekstu, bilo na lokalnim sasta-
jalištima, u javnim performansima popularne kulture ili u izveštajima ma-
sovnih medija. To šire sočivo moglo bi da istraži gde se nalazi zajednič-
ka kulturna predispozicija koja spaja pravnu, političku i moralnu krivicu 
ili odgovornost sa osećanjima sramote i časti, i da li je to dvoje namerno 
suprotstavljeno jedno drugome. Konačno, to omogućava vrstu etnografi-
je u kojoj je moguće ispitati zašto u brojnim društvenim kontekstima kri-
vica i priznanje nisu normativni. U visokopolitičkom kontekstu, politički 
interesi pružiće prirodno objašnjenje. Na javnim raspravama, biće ponu-
đeni razlozi koji mogu biti tek deo društvene stvarnosti. Ali generalizaci-
je o kulturama gde je ćutanje o ubijanju norma takođe se oslanjaju na pro-
suđivanja o običnim društvenim interakcijama. Razlikovanje između kri-
vice i stida počiva na pretpostavci da postoji fundamentalna razlika izme-
đu krivice pojedinca, o čemu se može racionalizovati, razgovarati, nositi 
se sa njome, i društva strukturiranog tako da se odnosi prema časti bez ra-
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cionalizacije, kroz stid, zahvaljujući strahu od poniženja ili instinktivnom 
nivou bez mogućnosti racionalnog propitivanja i javnog ispoljavanja emo-
cija. Javlja se alternativna mogućnost, a to je da postoje mesta na kojima 
je smisleno da se ono o čemu ne treba govoriti ni ne izgovara, i gde se ne 
očekuje da to postane deo javnog priznanja u čije se političke ili šire druš-
tvene motivacije može sumnjati.
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ЈЕЛЕНА ВУКОИЧИЋ1

(НЕ)ПОСТОЈАЊЕ ОСЕЋАЊА КОЛЕКТИВНЕ 
КРИВИЦЕ У ЕТНИЧКИМ СУКОБИМА – 

НАЦИОНАЛИСТИЧКИ ДИСКУРС 
И ДЕХУМАНИЗАЦИЈА „ДРУГОГ“

Резиме

Ет нич ки иден ти тет, ко ји пред ста вља је дан од нај зна чај ни јих об ли ка ко лек
тив ног иден ти те та и до ми нан тан иден ти тет у пе ри о ди ма ет нич ких су ко ба, та
ко ђе је је дан од нај моћ ни јих мо де ла иден ти фи ка ци је у сми слу ства ра ња гра ни ца 
из ме ђу оних ко ји при па да ју и оних ко ји не при па да ју гру пи. У пе ри о ди ма ет нич
ких мо би ли за ци ја и кон фли ка та ове ет нич ке гра ни це умно го ме олак ша ва ју про це
се де ху ма ни за ци је и де мо ни за ци је при пад ни ка „не при ја тељ ске“ за јед ни це, ко ји ма 
се про ду бљу ју раз ли ке и ани мо зи те ти из ме ђу су ко бље них стра на. На ци о на ли стич
ки дис курс ин тен зи ви ра де ху ма ни за ци ју „не при ја те ља“ до крај њих гра ни ца, чи ме 
се исто вре ме но ин тен зи ви ра кон фликт. Јед на од по сле ди ца ових про це са је и ели
ми на ци ја осе ћа ја ем па ти је и кри ви це уче сни ка у ет нич ки мо ти ви са ним су ко би ма, 
ка ко ди рект них по чи ни ла ца зло чи на, та ко и свих оних ко ји ове зло чи не оправ да ва
ју, по др жа ва ју и под сти чу.

Кључ не ре чи: Ет нич ки иден ти тет, ет нич ка мо би ли за ци ја, ет нич ки су ко би/
ра то ви, де ху ма ни за ци ја и де мо ни за ци ја „дру гог“, ем па ти ја, осе ћа ње кри ви це.

Увод

Ет нич ки иден ти тет, ко ји у пе ри о ди ма ет нич ких су ко ба нај че шће 
по ста је до ми нант на вр ста ко лек тив ног иден ти те та, пред ста вља је дан 
од нај моћ ни јих мо де ла иден ти фи ка ци је у сми слу ства ра ња гра ни ца из-
ме ђу „при пад ни ка“ и „стра на ца“.2 Оштра гра ни ца из ме ђу при пад ни ка 
раз ли чи тих за јед ни ца про ду бљу је се ства ра њем кри тич ке ког ни тив-
не пер цеп ци је сва ког по је дин ца дру га чи је ет нич ке при пад но сти као 
„дру гог“. Ово ини ци јал но пси хо ло шко дис тан ци ра ње при пад ни ка раз-
ли чи тих ко лек ти ви те та, ко ји че сто пред ста вља ју до ско ра шње су гра-
ђа не и при ја те ље, олак ша ва про цес де ху ма ни за ци је „дру гог“. Де ху ма-

1 Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, jelenavukoicic1@gmail.com
2 Ви ше о пој му ет нич ког иден ти те та ви де ти у: Ant hony D. Smith, The Et hnic Ori gins of 

Na ti ons, Blac kwell Pu blis hers, Ox ford, 1999; Wal ker Con nor, Et hno na ti o na lism: The Qu est for 
Un der stan ding, Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, 1994.
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ни за ци ја и де мо ни за ци ја „дру гог“ обич но су пра ће не пред ста вља њем 
„на ше гру пе“ као су пер и ор не и пу не вр ли на. Ве ли ки број са вре ме них 
ет нич ких кон фли ка та пот хра њу је упра во на ци о на ли стич ки дис курс 
ко јим се „не при ја тељ“ у пот пу но сти де ху ма ни зу је, чи ме се под сти че 
„рат на грoзница“ и ин тен зи ви ра су коб. Јед на од по сле ди ца (ујед но и 
је дан од ци ље ва) овог про це са је и де ли мич на или пот пу на ели ми на-
ци ја осе ћа ња ко лек тив не кри ви це ди рект них по чи ни ла ца зло чи на, као 
и њи хо вих са у че сни ка и под стре ки ва ча, с об зи ром на то да из до ми-
нант ног дис кур са у пе ри о ди ма су ко ба углав ном про из и ла зи то да мо-
рал не сум ње због уби ја ња или про те ри ва ња ве ли ког бро ја љу ди дру га-
чи је ет нич ке при пад но сти не тре ба да по сто је упра во за то што су ет-
нич ки дру га чи ји. У овом слу ча ју „дру гост“ се углав ном по ве зу је са чи-
та вим ни зом не га тив них ква ли фи ка ци ја, као и исто риј ских и са вре ме-
них оп ту жби за про бле ме, пат ње и стра да ња од ре ђе не ет нич ке за јед-
ни це. Фик тив не и ствар не, по сто је ће и не по сто је ће раз ли ке и оп ту жбе 
по сте пе но до во де до све хлад ни јих од но са и све ве ћег дис тан ци ра ња 
из ме ђу при пад ни ка су прот ста вље них за јед ни ца; сум њи ча вост и ан ти-
па ти ја вре ме ном се пре тва ра ју у отво ре ни ан та го ни зам, а за тим и чи-
сту мр жњу ко ја јед ном, ка да су коб поч не, већ по се ду је до во љан ин тен-
зи тет да иза зо ве на си ље, без об зи ра на по сто ја ње, од но сно не по сто-
ја ње, по себ не про во ка ци је. Не при ја те љи ко ји се мр зе, вре ме ном, као 
при род ну и нор мал ну при хва те си ту а ци ју у ко јој се „гле да ју пре ко ни-
ша на“, не ве за но за то да ли су у не ком прет ход ном пе ри о ду мо жда би-
ли ам би ва лент ни јед ни пре ма дру ги ма, или чак га ји ли ме ђу соб не сим-
па ти је или не ке дру ге по зи тив не емо ци је. Мр жња, опет, гу ши осе ћа ње 
ем па ти је и по ти ску је осе ћа ње кри ви це, што и омо гу ћа ва ма сов но и не-
кон тро ли са но на си ље, нео п ход но ка ко би спо ра дич ни кон фликт за до-
био ши ро ке ди мен зи је и, ко нач но, по стао рат.

Ет нич ка мо би ли за ци ја – јав ни дис курс 
и де ху ма ни за ци ја „дру гог“

Пре тва ра ње „обич них“ љу ди у мон стру о зне уби це, спо соб не да 
са мо стал но и ор га ни зо ва но вр ше не за ми сли во бру тал не зло чи не над 
при пад ни ци ма не при ја тељ ске ет нич ке или на ци о нал не гру пе, ве ро-
ват но, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва не би би ло мо гу ће без про це са де-
ху ма ни за ци је и де мо ни за ци је те исте не при ја тељ ске, дру ге и дру га чи-
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је, за јед ни це. Ови про це си су по пра ви лу нај ин тен зив ни ји у пе ри о ди-
ма ко ји прет хо де ору жа ним су ко би ма, од но сно пе ри о ди ма ет нич ких 
мо би ли за ци ја, али су вр ло че сто кон стант но, у ма њој или ве ћој ме-
ри, при сут ни у јав ном дис кур су без об зи ра на по ли тич ку (не)ста бил-
ност или мо гућ ност из би ја ња су ко ба. Де ху ма ни за ци ја „не при ја те ља“ 
је ком плек сан и ви ше сло јан фе но мен, сло жен про цес ко ји се спро во-
ди у ви ше раз ли чи тих фа за и на ви ше раз ли чи тих на чи на; не кад отво-
рен, ди рек тан, пре те ћи и агре си ван, у дру гим слу ча је ви ма да ле ко суп-
тил ни ји, при кри вен, ко ло кви јал но ре че но, лу кав и пер фи дан.

Да би се „не при ја тељ“ де ху ма ни зо вао до крај њих гра ни ца, од но-
сно да би се „на ша гру па“ пот пу но одво ји ла од „њи хо ве гру пе“, по-
треб но је ис пу ни ти не ко ли ко усло ва:

Нео п ход но је по ву ћи оштру гра ни цу из ме ђу јед не и дру ге ет нич-
ке за јед ни це, то јест „нас“ и „њих“; ет нич ки иден ти те ти мо ра ју да бу-
ду ја сно де фи ни са ни, а све, евен ту ал не, слич но сти из ме ђу на ше и не-
при ја тељ ске гру пе из ме ње не или укло ње не.

Не при ја тељ ска гру па не сме да бу де опи са на као но си лац би ло 
ка квих, при хва тљи вих мо рал них вред но сти. На про тив. Ње ним при-
пад ни ци ма мо ра ју се при пи са ти ис кљу чи во не га тив не осо би не и ква-
ли фи ка ци је, на ро чи то оне ко је се у окру же њу у ко јем се од ви ја сам 
про цес, „на шем окру же њу“, до жи вља ва ју као по себ но не при хва тљи-
ве и ло ше.

Сви ра то ви, су ко би и кон флик ти, ко ји су се у про шло сти де ша-
ва ли из ме ђу два ко лек ти ви те та по ста ју зна ча јан, све при сут ни део јав-
ног дис кур са; ефект не пред ста ве ра та и на си ља, из раз ли чи тих исто-
риј ских пе ри о да, за у зи ма ју јав ни про стор и фу зи о ни шу се са са да-
шњим пе ри о дом и са да шњом „прет њом“.

Не при ја тељ ска гру па се си сте мат ски опи су је као нај ве ћи кри вац 
за ве ли ки број „на ших“ исто риј ских и са вре ме них про бле ма, без об-
зи ра на то да ли су они по ли тич ке, еко ном ске, дру штве не или не ке 
дру ге при ро де и про на ла зе се број ни „до ка зи“ овог суб вер зив ног де-
ло ва ња у раз ли чи тим вре мен ским пе ри о ди ма.

По вла че ње оштре гра ни це из ме ђу су прот ста вље них ет нич ких за-
јед ни ца ни је та ко јед но ста ван за да так ка ко то на пр ви по глед мо жда из-
гле да. Су ко бље не ет нич ке гру пе су, углав ном, упра во оне ко је ве ко ви ма 
де ле исту те ри то ри ју ко ја, на кра ју, и је сте нај че шћи раз лог су ко ба. Без 
об зи ра на ри вал ство, не при ја тељ ство и ани мо зи тет, исто ри ја су жи во та 
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углав ном ре зул ти ра број ним за јед нич ким ет нич ким и кул тур ним ка рак-
те ри сти ка ма. У не ким слу ча је ви ма ове слич но сти има ју при мор ди ја ли-
стич ки ка рак тер, од но сно пред ста вља ју тра го ве ет нич ког је дин ства ко је 
је по сто ја ло у не ком исто риј ском пе ри о ду, пре не го што се део зајд ни це 
од лу чио за ре ли гиј ску и/или ет нич ку кон вер зи ју. У дру гим слу ча је ви ма 
те ри то ри јал на из ме ша ност раз ли чи тих гру па вре ме ном до во ди до при-
хва та ња не ких ет нич ких ка рак те ри сти ка, као што су, на при мер, је зик 
или оби ча ји, јед не од стра не дру ге за јед ни це. Осим то га, на ро чи то у ур-
ба ним сре ди на ма, у ко ји ма се тра ди ци о нал ни обра сци по на ша ња углав-
ном ма ње по шту ју, на чин жи во та раз ли чи тих ет нич ких гру па по не кад 
мо же да бу де „за бри ња ва ју ће“ сли чан.

Све ове ме ша ви не и пре кла па ња иден ти те та не мо ра ју да пред-
ста вља ју про блем у мир ном и ста бил ном окру же њу, у ко јем не ма ме-
ђу на ци о нал них тен зи ја. Ме ђу тим, у пе ри о ди ма ет нич ких мо би ли за-
ци ја пр ви за да так њи хо вих кре а то ра и уче сни ка је сте бри са ње свих 
слич но сти из ме ђу раз ли чи тих на ро да. Ово се ефек тив но по сти же 
стал ним ис ти ца њем ет нич ких раз ли ка и ин си сти ра њем на њи ма као 
на кључ ним еле мен ти ма ко лек тив ног иден ти те та, као и мар ги на ли зо-
ва њем или чак не ги ра њем објек тив них слич но сти. У не ким слу ча је-
ви ма не ка да за јед нич ке кул тур не ка рак те ри сти ке се „на но во ства ра-
ју“ у по себ ном кул тур ном кон тек сту, та ко што им се да ју но ва име на и 
уно се евен ту ал не ко зме тич ке из ме не.3 Циљ ових пре о бли ко ва ња кул-
тур них слич но сти у кул тур не по себ но сти је сте одва ја ње ко лек тив них 
иден ти те та и, са мим тим, одва ја ње за јед ни ца ко је се у тим иден ти те-
ти ма пре по зна ју. Крај њи циљ чи та вог про це са је пот пу но уда ља ва ње 
до ју че ра шњих по зна ни ка, при ја те ља, су се да или, чак, чла но ва по ро-
ди це и њи хо во пре тва ра ње у су пар ни ке и не при ја те ље, са ко ји ма по-
же љан мо дел сва ко днев них од но са ни је су жи вот, већ су коб. 

Ди фе рен ци ја ци ја иден ти те та, у сле де ћој фа зи мо би ли за ци је, под ра-
зу ме ва по себ но, на ци о на ли стич ко пре о бли ко ва ње иден ти те та не при ја-
тељ ске гру пе у скла ду са не га тив ном кул тур но/ет нич ком ма три цом. У 
овој фа зи про тив при пад ни ка не при ја тељ ске за јед ни це за пра во се спро-

3 До бар при мер ове прак се су број ни је зи ци у зе мља ма бив ше Ју го сла ви је ме ђу ко ји-
ма го то во да и не ма раз ли ка, осим што има ју раз ли чи те на зи ве. Лин глви стич ки ни је спор-
но да су срп ски, хр ват ски, цр но гор ски и бо сан ски је дан је зик са ви ше ди ја ле ка та и од ре ђе-
ним, ми нор ним раз ли ка ма, али ова чи ње ни ца не ма мно го зна ча ја у не ци о нал ним дис кур си-
ма ко ји на ве де не је зи ке тре ти ра ју као по себ не еле мен те раз ли чи тих ет нич ких и на ци о нал-
них иден ти те та. 



(Не)постојање осећања колективне кривице у етничким сукобима … 75

во ди кам па ња де ле ги ти ми за ци је, ства ра њем ве ро ва ња ко ја „сро за ва ју, 
обез вре ђу ју при пад ни ке дру ге гру пе по мо ћу не га тив них со ци јал них ка-
те го ри ја, а у ци љу њи хо вог ис кљу чи ва ња из за јед ни це људ ских гру па за 
ко је се ве ру је да де лу ју у окви ру гра ни ца при хва тљи вих нор ми и/ли вред-
но сти“.4 При пад ни ци ма „дру ге“ гру пе при пи су ју се не га тив не осо би не, 
ко је се ујед но де фи ни шу као ин хе рент не ка рак тер не цр те чи та вог на ро-
да. Ове ка рак те ри сти ке, у од ре ђе ној ме ри, за ви се од ло кал ног кул тур ног 
пеј за жа, од но сно по жељ них, то јест не по жељ них осо би на у окви ру од ре-
ђе ног ко лек ти ви те та; уко ли ко се, на при мер, при пад ни ци јед не за јед ни це 
стрикт но при др жа ва ју тра ди ци о нал них мо рал них нор ми у сва ко днев ном 
жи во ту, они ће ве ро ват но оп ту жи ва ти при пад ни ке „дру ге“ гру пе за не мо-
рал и кр ше ње тих истих пра ви ла, са мим тим и за под ри ва ње њи хо вог на-
чи на жи во та и си сте ма вред но сти. На ци о нал ни ка рак тер чла но ва не при-
ја тељ ске гру пе се, у овој фа зи ет нич ке мо би ли за ци је, по пра ви лу опи су-
је чи та вим ни зом из ра зи то не га тив них ка рак те ри сти ка – ње ни при пад-
ни ци по ста ју се бич ни, ле њи, не ис кре ни, пре вр тљи ви, агре сив ни, скло ни 
по ро ци ма, пре ва ра ма и на си љу, а као „до ка зи“ ових тврд њи узи ма ју се 
нај ра зли чи ти ји при ме ри из ра зних вре мен ских пе ри о да, од по је ди нач них 
слу ча је ва по чи ни ла ца кри ми нал них ак тив но сти ко ји до ла зе из „не при-
ја тељ ске за јед ни це“, до по себ но углед них и успе шних при ме ра из „не-
при ја тељ ских“ ре до ва, ко ји се че сто оп ту жу ју за екс пло а ти са ње су пар-
нич ке гру пе и не са ве сно бо га ће ње на њен ра чун; не рет ко, као „до ка зи“ 
не га тив них на ци о нал них ка рак те ра од ре ђе ног на ро да узи ма ју се ур ба не 
ле ген де ко је се не те ме ље ни на ка квим ре ал ним чи ње ни ца ма, али су се 
све јед но одр жа ле у јав ном дис кур су што им, у ова квим слу ча је ви ма, да-
је ви ше не го до во љан кре ди би ли тет. Ин тен зив не кам па ње „бом бар до ва-
ња“ не при ја тељ ске за јед ни це без број ним не га тив ним ква ли фи ка ци ја ма 
раз ли чи тим ка на ли ма јав ног дис кур са, вре ме ном до во ди до про ду бљи-
ва ња ме ђу ет нич ког не по ве ре ња и ани мо зи те та, као и ства ра ња чвр стог 
уве ре ња ве ћи не при пад ни ка јед не („на ше“) гру пе да су (сви) при пад ни-
ци „дру ге“ гру пе за и ста, не са мо дру га чи ји од „нас“, не го и фун да мен тал-
но ло ши, не при ја тељ ски на стро је ни и опа сни за „наш“ на чин жи во та, си-
стем вред но сти, дру штво, др жа ву, кул ту ру и ве ро ва ња, из че га на рав но 
про из и ла зи да су опа сни и за наш жи вот и оп ста нак, као по је ди на ца и ко-
лек ти ви те та, на спор ној те ри то ри ји 

4 Da niel Bar-Tal, Gro up Be li efs: A Con cep tion for Analyzing Gro up Struc tu re, Pro ces ses 
and Be ha vi or, Sprin ger, New York, 1990, p. 93.
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По се бан зна чај сва кој ет нич кој мо би ли за ци ји пру жа ју су ко би и 
ра то ви ко ји су се, у не ком исто риј ском пе ри о ду, од и гра ли из ме ђу су-
прот ста вље них за јед ни ца. Чи ње ни ца је да ет нич ки кон флик ти углав-
ном има ју исто риј ски кон ти ну и тет, то јест, да је наш са да шњи не при-
ја тељ, вр ло ве ро ват но, та ко ђе наш исто риј ски не при ја тељ, не ко са ким 
је „на ша“ гру па већ ра то ва ла у про шло сти. У про це си ма ет нич ких мо-
би ли за ци ја, ко ји, као што је ис так ну то, по пра ви лу прет хо де ору жа ним 
су ко би ма, упра во ра ни ји пе ри о ди ме ђу ет нич ког на си ља има ју од лу чу-
ју ћу уло гу. По вра так исто риј ских ра то ва на са вре ме ну ме диј ску и по ли-
тич ку по зор ни цу пред ста вља при пад ни ке су прот ста вље них гру па, јед-
не дру ги ма, у са свим но вом све тлу. За оне ге не ра ци је ко је мо жда не-
ма ју се ћа ње на од ре ђе на рат на де ша ва ња, ово је на чин да се упо зна ју 
са „мрач ном стра ном“ сво јих, ет нич ки дру га чи јих, су се да, по зна ни ка 
или при ја те ља. Се ћа ње на рат, у ви ду све до че ња, до ку мен тар них за пи-
са, књи га и фо то гра фи ја има по себ ну вред ност и по себ но ме сто у ко-
лек тив ном пам ће њу за јед ни це, и ја ко је ма ло оних ко ји оста ју рав но-
ду шни, су о че ни са пат ња ма свог на ро да и сво јих пре да ка.5 По зи ва њем 
на не ка да шње су ко бе про ду бљу ју се већ по сто је ћи ани мо зи те ти, али се 
ства ра и осе ћај исто риј ског кон ти ну и те та – ако, у не ком тре нут ку, мо-
жда и ни смо би ли до вољ но све сни опа сно сти ко ја нам до ла зи од стра не 
„не при ја те ља“, под се ћа ње на ње го ву уло гу у стра да њу на ше за јед ни це 
за пра во упу ћу је на то да је кон фликт мо жда не ко вре ме био „за мр знут“, 
али да су ра чу ни оста ли не ре ше ни, ан та го ни зми ја ки, па, са мим тим, и 
су коб отво рен и из гле дан. 

Кул ми на ци ју ет нич ке мо би ли за ци је пред ста вља нај ин тен зив ни-
ји про цес де ху ма ни за ци је и де мо ни за ци је „не при ја те ља“, у ко јем се 
„дру га“ ет нич ка гру па оп ту жу је за чи тав низ го ру ћих, али и не ка да-
шњих про бле ма и кри за са ко ји ма се су о ча ва, или се у не ком пе ри-
о ду су о ча ва ла „на ша“ гру па. Еко ном ска кри за, си ро ма штво, не за по-
сле ност, по раст дру штве ног на си ља, и раз не дру ге не га тив не и па то-

5 На си ље је, ка ко при ме ћу ју Ин го Шро дер (Ingо Shro der) и Бе ти на Шмит (Bet ti na 
Schmidt), де ло твор но због мо ћи и ле ги ти ми те та ко ји из ње га про из и ла зе, мо жда чак и ви ше 
не го због сво јих фи зич ких ре зул та та. Дру гим ре чи ма, рат као ду го тра јан про цес са мо с вре-
ме на на вре ме кул ми ни ра на си љем, и на обе стра не по сто ји ве ли ки број по је ди на ца ко ји ни-
су су о че ни са ње го вом ди рект ном прет њом, али се ефи ка сност на си ља као пред ста ве про те-
же кроз вре ме и про стор, ша љу ћи ја сну по ру ку огром ној ве ћи ни љу ди ко ји ни су ди рект но 
по го ђе ни њи ме;  In go W. Shro der and Bet ti na E. Schmidt, “Vi o lent Ima gi na ri es and Vi o lent Prac-
ti ces“, in: An thro po logy of Vi o len ce and Con flict, In go W. Shro der and Bet ti na E. Schmidt (eds.), 
Ro ut hled ge, Lon don, 2001, p. 6.
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ло шке по ја ве у дру штву од јед ном по ста ју, де ли мич но или пот пу но, 
„кри ви ца“ не при ја тељ ске за јед ни це, за шта се про на ла зи чи тав низ 
„до ка за“, у ко је, у са да већ оп штој хи сте ри ји ет нич ке мо би ли за ци је, 
ви ше ни ко у окви ру „на ше“ гру пе ни ма ло не сум ња. Ова фа за ма сов-
них оп ту жби, углав ном и за о кру жу је чи тав про цес ет нич ке мо би ли-
за ци је, од но сно пред ста вља по след њу фа зу у ко јој још увек по сто ји 
функ ци о нал но дру штво, у са мо пред ве чер је ра та. То је, ујед но, и по-
след ња фа за про ду бљи ва ња дис тан це и утвр ђи ва ња гра ни це из ме ђу 
два ко лек ти ви те та ко ји су са да мак си мал но уда ље ни, без ика квог до-
ди ра и раз у ме ва ња, и са кри тич ном до зом ме ђу соб не мр жње. Пе ри од 
мо би ли за ци је овим се и за вр ша ва; бе со муч на кам па ња под сти ца ња и 
ин тен зи ви ра ња ме ђу ет нич ких ан та го ни за ма до жи ве ла је сво ју кул ми-
на ци ју и вре ме је за сле де ћу фа зу кон флик та, од но сно рат.

Рат, на си ље и (не)по сто ја ње осе ћа ња 
ме ђу ет нич ке ем па ти је и кри ви це

 Пра ве ефек те ет нич ке мо би ли за ци је мо гу ће је ви де ти тек он-
да ка да поч не ору жа ни су коб.6 Ин тен зи тет кон флик та за пра во по ка зу је 
ко ли ко су стра те зи про це са де ху ма ни за ци је „не при ја тељ ске гру пе“ и 
про ду бљи ва ња ме ђу ет нич ке мр жње би ли успе шни. Осе ћа ји ем па ти је 
и кри ви це, од но сно не по сто ја ње истих, су штин ски од ре ђу ју ка рак тер 
су ко ба – ма сов но на си ље и ве ли ки број уче сни ка ра та на обе или ви-
ше стра на ни су мо гу ћи уко ли ко про це сом ет нич ке мо би ли за ци је ни су 
ума ње ни или уни ште ни осе ћа ји ем па ти је и кри ви це, ко ји ве ћи на обич-
них љу ди има у сва ко днев ном жи во ту и „ре дов ним“ окол но сти ма.

 У кон тек сту по гле да на свет ко ји се на ме ће про це сом де ху ма-
ни за ци је, са мо се по се би под ра зу ме ва да ће мо – ако већ раз ли чи те ет-
нич ке ко лек ти ви те те тре ти ра мо као раз ли чи те вр сте – на на ше су на-
род ни ке гле да ти као на оне ко ји при па да ју људ ском ро ду, а на при пад-
ни ке дру гих (на ма су прот ста вље них) ет нич ких гру па као да при па да-
ју ро ду ко ји ни је људ ски. Нај че шће је то не ки жи во тињ ски род.

Ако пак на при пад ни ке дру гог ет нич ког ко лек ти ви те та гле да те 
као да ни су људ ска би ћа, он да они, нај бла же ре че но, не за слу жу ју 
људ ски трет ман, он да се они мо гу, па чак и мо ра ју тре ти ра ти као жи-

6 Ви ше о ди на ми ци ет нич ких су ко ба ви де ти у: Ro bin M. Wil li ams Ju ni or, The Wars Wit
hin: Pe o ples and Sta tes in Con flict, Ma nas Pu bli ca ti ons, New Del hi, 2004.
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во ти ње. Он да вам се не мо же за ме ри ти да сте се од но си ли не ху ма но 
пре ма дру гим људ ским би ћи ма. Још ма ње не ко има пра во да вас оп ту-
жу је за зло чин про тив ху ма но сти.7

Де ху ма ни за ци ја су штин ски „пост ва ру је“ љу де, од у зи ма им све 
оне осо би не и ква ли те те ко ји се сма тра ју по зи тив ним, од но сно, ко ло-
кви јал но ре че но, „људ ским“. Је дан чи тав на род, ко ји мо же да бро ји 
ми ли о не чла но ва, сво ди се на је дин стве ну „прет њу“, „те рет“, „стра-
ни еле мент“, ко је тре ба укло ни ти и/или уни шти ти ка ко би се „осло бо-
дио“ про стор за жи вот и бу дућ ност „на ше“ гру пе. С об зи ром на то да 
се ет нич ком мо би ли за ци јом при пад ни ци две су прот ста вље не за јед-
ни це пр во „хи рур шки“ одва ја ју јед ни од дру гих бри са њем свих еле-
ме на та за јед ни штва, а за тим се јед ној гру пи, од стра не дру ге, при пи-
су је низ уро ђе них, екс трем но не га тив них ка рак те ри сти ка, за јед но са 
оп ту жба ма за суб вер зив но по ли тич ко де ло ва ње, ма сов не зло чи не у 
про шло сти и при пре ма ње истих у бу дућ но сти, ре ше ње про бле ма са-
мог по сто ја ња „не при ја те ља“ мо же да бу де са мо ње го ва ели ми на ци ја, 
ет нич ким чи шће њем или уби ством. Ова ели ми на ци ја, у јав ном дис-
кур су ко ји пра ти про цес мо би ли за ци је, пред ста вља се и до жи вља ва 
као на ци о нал на оба ве за и хе рој ски под виг, на ко је уче сни ци у ет нич-
ком су ко бу мо гу (и тре ба ју) да бу ду по но сни.

Са мим тим што је ова кво на си ље, у ет нич ком дис кур су, нео п ход-
но и оправ да но, оно не под ле же санк ци о ни са њу пу тем кон вен ци о нал-
них прав них нор ми, а „ви ши циљ“ ње го ве по чи ни о це осло ба ђа осе-
ћа ња мо рал не од го вор но сти па, са мим тим, и осе ћа ња кри ви це. Они 
ко ји при хва те по ру ке овог ду скур са сло бод ни су да их ин тер пре ти ра-
ју она ко ка ко то њи ма од го ва ра, од но сно у скла ду са сво јим лич ним 
си сте мом мо рал но сти и вред но сти. Та чи ње ни ца за пра во и од ре ђу је 
лич не и ко лек тив не по ступ ке уче сни ка у ра ту, од но сно раз ли ку из ме-
ђу ча сног бор ца и са ди стич ког на сил ни ка.

Сва ки, ет нич ки мо ти ви са ни су коб, без об зи ра на „све тле епи зо-
де“, ви со ко мо рал не чи но ве и хе рој ска де ла, ко јих је кроз исто ри ју у 
ра то ви ма увек би ло, ка рак те ри ше и ма сов но бру тал но на си ље над ци-
ви ли ма и рат ним за ро бље ни ци ма, са ди стич ка тор ту ра над „не при ја-
тељ ским“ ста но в ни штвом за то че ним у ло го ри ма, уни шта ва ње имо-
ви не, кул тур них и вер ских спо ме ни ка, си ло ва ња, звер ска му че ња и 
уби ства. За раз ли ку од мир но доп ских пе ри о да, ка да се бру тал ни зло-

7 Ду шан Кец ма но вић, Ет но на ци о на ли зам, Clio, Бе о град, 2014, стр. 254. 
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чи ни углав ном вр ше спо ра дич но, од стра не по ре ме ће них по је ди на ца 
или изо ло ва них, ма лих гру па кри ми на ла ца ко ји, у ве ћи ни слу ча је ва, 
би ва ју оп ту же ни и осу ђе ни за сво ја не де ла, у ра ту ре ла тив но ве ли ки 
број љу ди, од ко јих мно ги ра ни је ни је по ка зи ва ли екс трем но на сил не 
скло но сти, узи ма уче шће у вр ше њу мон стру о зних зло чи на ко је је те-
шко за ми сли ти, а не мо гу ће оправ да ти.

Ко лек тив на пси хо за, ко ја за хва та ве ли ки број при пад ни ка јед не 
за јед ни це у пе ри о ду су ко ба, до во ди до ма сов ног, ра ци о нал ног и ира-
ци о нал ног, на си ља у ко јем уче ству је ве ли ки број љу ди, а још мно-
го ве ћи број га по др жа ва и оправ да ва. Осе ћај кри ви це, ко ји би ве ћи-
на људ ских би ћа об да ре них ем па ти јом тре ба ло да има у ова квим тре-
ну ци ма, за се њу је и мар ги на ли зу је осе ћај оба ве зе и ду га пре ма чи та-
вој за јед ни ци, због ко јег ње ни при пад ни ци ве ру ју у то да „ви ши“ на-
ци о нал ни ци ље ви не мо гу да бу ду оства ре ни без жр та ва, њи хо вих, а 
на ро чи то не при ја тељ ских. То што је „дру га“ гру па, у пе ри о ду ко ји је 
прет хо дио ра ту, већ пре тво ре на у крв ног не прија те ља и нај ве ћег крив-
ца за све „на ше“ ко лек тив не про бле ме тран сфор ми ше пер цеп ци ју са-
мог на си ља, из не чег што је не га тив но и не до пу сти во, у не што што је, 
из мно го раз ло га и у крај њој ли ни ји, нео п ход но.

Ова про ме на све сти, ко ја од мир них гра ђа на, у ре ла тив но крат-
ком вре мен ском пе ри о ду и про ме ње ним окол но сти ма, на пра ви су ро ве 
зло чин це, не би мо гла да се до го ди и об ја сни без ути ца ја ет нич ке мо-
би ли за ци је. Ет нич ка мо би ли за ци ја, на и ме, до во ди то то га да чла но ви 
јед не ет нич ке за јед ни це по чи њу да не ги ра ју ин ди ви ду ал на и људ ска 
свој ства при пад ни ци ма ри вал ске гру пе. По што су их де пер со на ли зо-
ва ли и де ху ма ни зо ва ли, они лак ше, јед но став ни је и та ко ре ћи при род-
ни је по ста ју ме та њи хо ве агре си је. Јед но став но, ка да уби ја ју при пад-
ни ке дру гог ет нич ког ко лек ти ви те та, њи хо ви ет нич ки су се ди у њи ма 
не ви де ни по је ди нач не људ ске ег зистенци је, ин ди ви дуе, ни љу де, па 
уто ли ко лак ше вр ше зло чин.8

Оно што, у са мом ра ту, сва ка ко олак ша ва и убр за ва про це се де ху ма-
ни за ци је и де мо ни за ци је „не при ја те ља“, са мим тим сма њу ју ћи и осе ћај 
кри ви це, је су на си ље, жр тве и пат ња на свим стра на ма. Дру гим ре чи ма, 
ка да „по те че крв“ при пад ни ка јед не ет нич ке за јед ни це, њи ма по ста је не-
у по ре ди во лак ше да раз у ме ју, оправ да ју или по чи не зло чи не про тив не-
при ја тељ ске гру пе, без осе ћа ја кри ви це и гри же са ве сти, чак и ако то ра-

8 Ду шан Кец ма но вић, Ет но на ци о на ли зам, Clio, Бе о град, 2014, стр. 255.
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ни је ни је био слу чај. На си ље упот пу њу је и за о кру жу је чи тав про цес ет-
нич ке мо би ли за ци је – њи ме се, на нај е фек тив ни ји мо гу ћи на чин, пру жа 
до каз сви ма они ма ко ји су мо жда сум ња ли у то, да је дру га гру па за и ста 
опа сна и бру тал на, и да ју је за то нео п ход но ели ми ни са ти. Осе ћај кри-
ви це, у то ку су ко ба, умно го ме за ви си ка ко од лич но сти по је дин ца, та ко 
и од ње го вих лич них ис ку ста ва. Љу ди ко ји су са ми жр тве на си ља и ра-
та, или су то по ста ли чла но ви њи хо вих по ро ди ца, сва ка ко ће би ти ма ње 
ем па тич ни пре ма они ма ко је сма тра ју од го вор ним за сво је пат ње.

Ло ги ка ет нич ких су ко ба за пра во иде прав цем ко јим, на кра ју кра-
је ва, во ди „уну тра шња кон зи стент на ло ги ка не по ве ре ња пре ма они-
ма ко ји ни су на шег ро да (јер са мо се на ши ма мо же ве ро ва ти), да кле, 
не бе сми сле ном уни шта ва њу, не го сми шље ном, од брам бе ном и вр ло 
ци ља ном на си љу, на си љу чи ја је ме та све ве ћи број љу ди…Ка да уби-
ја ње јед ном за поч не, оно све ви ше ука зу је на то ко ме се са да, не сме, 
ве ро ва ти.9

Иден ти фи ка ци ја зло чи на ца и жр та ва са чи та вим њи хо вим на ро-
ди ма, ко ја пра ти ет нич ки мо ти ви са не су ко бе, ни је са мо по сле ди ца 
про це са ет нич ке мо би ли за ци је у ко јем се при пад ни ци „дру ге“ гру пе 
хо мо ге ни зу ју у не га тив ном кон тек сту. Она је и ло ги чан пра ти лац са ме 
при ро де ових ра то ва – сва ки рат, сам по се би, пред ста вља ко лек тив ну 
фор му по ли тич ког на си ља; ет нич ки мо ти ви сан рат је, пре ма то ме, рат 
из ме ђу две ет нич ке за јед ни це, из ме ђу два на ро да, ко ји се бе, у кон тек-
сту са мог кон флик та, и не мо гу да по сма тра ју ни ка ко дру га чи је не го 
као ко лек ти ви те те. На тај на чин по је ди нач но пре пу шта ме сто ко лек-
тив ном и, вр ло че сто, не ка да по зи тив на лич на ис ку ства ме ђу ет нич ких 
од но са усту па ју ме сто не при ја тељ ским од но си ма два су прот ста вље на 
ко лек ти ви те та. По ред то га, са мо на си ље се по ста вља у ши ри кон текст 
по ли тич ког и дру штве ног су ко ба – ет нич ко чи шће ње, му че ња, си ло ва-
ња, уби ства, уни шта ва ње имо ви не, кул тур них и вер ских спо ме ни ка и 
оста ли об ли ци на си ља и кри ми на ла ви ше ни су (са мо) по је ди нач ни па-
то ло шки и кри ми нал ни чи но ви. Ови бру тал ни зло чи ни, ко ји би у мир-
но доп ским усло ви ма и уре ђе ном прав но-по ли тич ком си сте му, на и ла-
зи ли на осу ду и згра жа ва ње ши ре јав но сти и прав не санк ци је про тив 
по чи ни ла ца, у ра ту се че сто „уз ди жу“ на је дан ви ши ни во, об ја шња-
ва ју и прав да ју нео п ход но шћу за шти те по себ ног на ци о нал ног ин те ре-

9 An na Si mons, “De moc ra ti za tion and Et hnic Con flict: The Kin Con nec tion“, Jo ur nal of 
Na ti ons and Na ti o na lism 3, 1997, p. 273-289.
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са или пра вед ном ре три бу ци јом за иста или слич на не де ла по чи ње на 
над при пад ни ци ма „на ше“ гру пе у истом или не ком дру гом исто риј-
ском пе ри о ду. На сли чан на чин, ве о ма че сто, по чи ни о ци ових зло чи-
на, ко ји би у ми ру би ли сма тра ни са ди стич ким зло чин ци ма и од ба че ни 
од стра не сво је за јед ни це, у ра ту, у очи ма сво јих су на род ни ка, по ста-
ју „хе ро ји“, бор ци за „ви ши“ циљ, чи је се кр ше ње рат ног пра ва оправ-
да ва упра во ци љем са ме бор бе ко ји не сме да се до ве де у пи та ње. Ова 
ро ман ти за ци ја кон флик та, ко ја по пра ви лу пра ти ет нич ки мо ти ви са-
не ра то ве, пру жа до дат ни под стрек ње го вим уче сни ци ма да ис тра ју у 
сво јој бор би не оба зи ру ћи се на евен ту ал ну гри жу са ве сти, ко ја се мо-
жда, код не ких од њих, по ја вљу је у од ре ђе ним тре ну ци ма.

„За ча ра ни круг“ ет нич ког на си ља, што сам су коб ду же тра је, све 
је те же пре ки ну ти; ду го трај ни ет нич ки кон флик ти вре ме ном до би ја ју 
са мо об на вља ју ћи ка рак тер и ства ра ју па ра лел ну дру штве ну ре ал ност 
ко ја гу би сва ку ве зу да дру штвом и дру штве ним од но си ма ко ји су по-
сто ја ли пре по чет ка су ко ба. Лич на и ко лек тив на пси хич ка тра у ма, ко-
ја по га ђа уче сни ке ових су ко ба, фун да мен тал но ме ња њи хо ве си сте-
ме мо рал но сти и вред но сти, њи хо ве ка рак те ре и пер цеп ци је. Су ро ви 
усло ви жи во та у ра ту, не ми ло ср дан си стем ели ми на ци је, ха ос и на си-
ље, мо гу да оја ча ју или осла бе сва ког по је дин ца, у за ви сно сти од ње-
го ве лич но сти и ис ку ста ва. Не ве за но за то да ли се „ло ме“ или ја ча-
ју, сви они ко ји се на ла зе у сре ди шту су ко ба вре ме ном гу бе спо соб-
ност ра ци о нал ног ра су ђи ва ња; но ва, рат на ре ал ност све ви ше се при-
хва та као нор мал на, при пад ни ци су ко бље них за јед ни ца по сте пе но се 
на ви ка ва ју на рат не стра хо те, на си ље и ха о тич не дру штве не при ли-
ке, а осе ћа ји ем па ти је и кри ви це, ка ко по чи ни ла ца зло чи на, та ко и па-
сив них по сма тра ча, све ви ше сла бе и не ста ју под при ти ском су ро вих 
рат них окол но сти.

За кљу чак

Ма сов но на си ље и ма сов но уче шће при пад ни ка су прот ста вље-
них за јед ни ца у ет нич ки мо ти ви са ним ра то ви ма не би би ло мо гу ће 
без про це са де ху ма ни за ци је и де мо ни за ци је „дру гог“, то јест „не при-
ја те ља“, за хва љу ју ћи ко ји ма до ју че ра шњи су се ди, по зна ни ци, при ја-
те љи или ро ђа ци, по ста ју крв ни не при ја те љи, спрем ни да јед ни над 
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дру ги ма по чи не не за ми сли во бру тал не зло чи не без ика квог осе ћа ја 
кри ви це. Про цес де ху ма ни за ци је су штин ски на ме ће ет нич ку по де лу 
ко ја се те ме љи на иде ји да смо „ми“ љу ди, а да „они“ ни су. У том сми-
слу, на су ко бе из ме ђу љу ди раз ли чи тог ет нич ког и на ци о нал ног по ре-
кла не би тре ба ло гле да ти као на на си ље ко је је усме ре но на при пад-
ни ке исте вр сте. Ка да при пад ни ци јед не за јед ни це, у ет нич ки ин спи-
ри са ним су ко би ма, вр ше ма сов не зло чи не, они не ви де људ ска би ћа у 
сво јим жр тва ма; то, у њи хо вим очи ма, оправ да ва не де ла ко је чи не.10

Де ху ма ни за ци ја „не при ја те ља“ мо же да бу де ин те грал ни део јав-
ног дис кур са не ке ет нич ке гру пе, не ве за но за по ли тич ку и без бед но-
сну си ту а ци ју на те ри то ри ји на ко јој је она на ста ње на, али овај про-
цес углав ном до би ја на ин тен зи те ту и ва жно сти у пе ри о ди ма ет нич-
ких мо би ли за ци ја, ка да у од ре ђе ној др жа ви или у не ком ње ном де лу 
већ по сто ји озбиљ на по ли тич ка кри за и ка да по сто је ве ли ки из гле ди 
да ће до ћи до ору жа ног су ко ба из ме ђу су прот ста вље них за јед ни ца. 

Вре ме ном, ова не га тив на кам па ња до во ди до све ве ћег дис тан ци ра-
ња су ко бље них ко лек ти ви те та, као и до ства ра ња не га тив не пер цеп ци је 
„дру гог“, ко ја ви ше не ма мно го упо ри шта у ре ал но сти, већ је уте ме ље-
на на ве ро ва њи ма и убе ђе њи ма, емо ци ја ма и стра хо ви ма. До ју че ра шњи 
по зна ни ци и при ја те љи, су се ди и ро ђа ци, по ста ју стран ци и су пар ни ци, 
а за тим не при ја те љи. При пад ни ци „дру ге“ гру пе ви ше се не до жи вља-
ва ју као осо бе, лич но сти ко је има ју сво је, до бре и ло ше, осо би не, сво је 
по ро ди це, по сло ве, при ја те ље, же ље, на да ња, стра хо ве, сно ве и жи во те, 
већ као прет ња; они се, за пра во, ви ше не ви де као по је дин ци, као љу ди, 
већ као не при ја тељ ски ко лек ти ви тет ко ји пред ста вља нај ве ћу опа сност 
за бу дућ ност и оп ста нак „на ше“ гру пе, на ше исто ри је, кул ту ре, зе мље 
и на чи на жи во та. Он да ка да ова прет ња по ста не до вољ но „ствар на“ за 
јед ну или обе су прот ста вље не за јед ни це, из фа зе ет нич ке мо би ли за ци је 
пре ла зи се у фа зу ет нич ког су ко ба, од но сно ра та ко ји за циљ има „осло-
ба ђа ње“ од ре ђе не те ри то ри је од не же ље не, стра не и пре те ће гру пе. У 
овој фа зи за пра во се и ме ри успех са мог про це са ет нич ке мо би ли за ци је 
– она је успе шни ја што је број уче сни ка у су ко бу ве ћи, су коб ин тен зив-
ни ји, а осе ћај кри ви це због све га што се до га ђа ма њи.

У то ку ет нич ких су ко ба ства ра се „па ра лел на“ ре ал ност, пот пу но но-
ви и дру га чи ји си стем дру штве них од но са, ко ји ви ше не ма ни ка кав кон-
ти ну и тет са оном ре ал но шћу и са оним од но си ма ко ји су по сто ја ли пре 

10 Ду шан Кец ма но вић, Ет но на ци о на ли зам, Clio, Бе о град, 2014, стр. 255.
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из би ја ња ра та, ни ти је у би ло ка квој ве зи са оним што се де ша ва на су-
сед ним те ри то ри ја ма ко је ни су за хва ће не су ко бом. Ову но ву дру штве ну 
ре ал ност ка рак те ри ше не у ре ђен и ха о ти чан си стем, у ко јем ви ше углав-
ном не ма вла да ви не за ко на и по што ва ња дру штве них нор ми, или их има 
мно го ма ње не го у пе ри о ди ма ми ра и уре ђе ног др жав ног по рет ка. Уче-
сни ци су ко ба, би ло да има ју ак тив ну или па сив ну уло гу у ње му, по сте-
пе но се на ви ка ва ју на но ве окол но сти, а јед ну од пр вих „жр та ва“ ме ђу-
ет нич ких ору жа них кон фли ка та пред ста вља ју са ми ме ђу ет нич ки од но-
си – су прот ста вље не стра не, су о че не са зло чи ни ма дру ге и стра да њи ма 
сво је гру пе, убр за но гу бе све по зи тив не емо ци је, ук љу чу ју ћи ем па ти ју и 
осе ћај кри ви це, у од но су на „дру гу“, од но сно не при ја тељ ску за јед ни цу.

Што је су коб ду жи, а на си ље ма сов ни је и ин тен зив ни је, то су и не-
га тив не емо ци је ја че; ан ти па ти ја пре ма при пад ни ци ма „дру ге“ за јед ни-
це, као и страх и стреп ња од њих, пре тва ра ју се у сна жну, за слеп љу ју-
ћу мр жњу ко ја оне мо гу ћа ва би ло ка кво са о се ћа ње са пат ња ма и бо лом 
„не при ја те ља“.11 У ова квим пе ри о ди ма, код по је ди на ца и чи та вих за-
јед ни ца за хва ће них су ко бом, ја вља се сна жна же ља за осве том за соп-
стве не жр тве, али и на гон за са мо о др жа њем и оп стан ком, ко ји се за до-
во ља ва ју но вим ци клу си ма на си ља. Иако ет нич ке су ко бе пра те сна жни 
из ли ви раз ли чи тих емо ци ја, од ко јих на рав но ни су све не га тив не, по-
зи тив на осе ћа ња љу ба ви, бри ге, ем па ти је и спрем но сти на жр тво ва ње, 
го то во ис кљу чи во су усме ре на на при пад ни ке „на ше“ гру пе са ко ји ма 
се, уоста лом, и ми са ми иден ти фи ку је мо и чи ју суд би ну, на кра ју кра је-
ва, де ли мо. Спо соб ност да се иден ти фи ку је мо са пат ња ма „не при ја те-
ља“ мно го је ма ња због стра ха, бе са, мр жње и не мо ћи; са мим тим, ма-
ња је и ве ро ват но ћа на стан ка осе ћа ја кри ви це због жр та ва ко је се ја-
вља ју на не при ја тељ ској стра ни. Чвр сто уве ре ње у не мо гућ ност мул ти-
ет нич ког су жи во та, ко је се уте ме љу је у пе ри о ди ма ет нич ких мо би ли за-
ци ја, а по себ но до ка зу је у ет нич ким су ко би ма, у ве ли кој ме ри „прав да“ 
ет нич ко раз два ја ње, од но сно ет нич ко чи шће ње, док де ху ма ни за ци ја и 
де мо ни за ци ја при пад ни ка „дру ге“ гру пе на сли чан на чин оправ да ва ју 
на сил ну по ли ти ку „ко нач ног об ра чу на“ са не при ја тељ ском за јед ни цом, 
од но сно зло чи не ко ји пра те ору жа не ме ђу ет нич ке су ко бе. 

11 По гле да ти: Bryan Wed ge, “Psycho logy of the Self in So cial Con flict“, in: In ter na ti o nal 
Con flict Re so lu tion: The ory and Prac ti ce, Edvard F. Azar and John V. Bur ton (eds.), Whe ats he af  
Bo oks, Brig hton, Sus sex, 1986, pp. 56-62.
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JELENA VUKOIČIĆ1

(NON)EXI STEN CE OF THE FE E LING 
OF COL LEC TI VE GU ILT IN ET HNIC 

CON FLICTS – NA TI O NA LI STIC DI SCO UR SE 
AND DE HU MA NI ZA TION OF „THE OT HER“

Abstract:

Et hnic iden tity, which re pre sents one of the most im por tant types of col lec ti ve iden
tity and do mi nant iden tity in the pe ri ods of et hnic con flicts, is al so one of the most po wer
ful mo dels of iden ti fi ca tion in the sen se of cre a ting bor ders bet we en tho se who be long and 
tho se who do not be long to the gro up. In the pe ri ods of et hnic mo bi li za ti ons and con flicts 
the se et hnic bor ders fa ci li ta te, to a lar ge ex tent, pro ces ses of de hu ma ni za tion and de mo
ni za tion of the mem bers of an „enemy” com mu nity, which de e pen dif fe ren ces and ani mo
si ti es bet we en con fron ted par ti es. Na ti o na li stic di sco ur se in ten si fi es de hu ma ni za tion of 
the enemy to the li mit, which, at the sa me ti me, in ten si fi es con flict. One of the con se qu
en ces of the se pro ces ses is the eli mi na tion of fe e lings of em pathy and gu ilt of the par ti ci
pants in et hni cally mo ti va ted con flicts, both the per pe tra tors of the cri mes and all tho se 
who ju stify, sup port and en ci te tho se cri mes.

Keywords: Et hnic iden tity, et hnic mo bi li za tion, et hnic con flicts/wars, de hu ma ni za
tion and de mo ni za tion of „the ot her“, em pathy, fe e ling of gu ilt.
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ZORICA KUBURIĆ1, TAMARA OSTOJIĆ

SOCIJALNI PROBLEMI KRIVICE 
IZMEĐU OSVETE I PRAŠTANjA

Rezime:

 U ovom radu predstavljeno je osećanje krivice kao psihološki i sociološki pojam 
koji posreduje u odnosu između počinioca i žrtve. Dinamika odnosa podrazumeva re
fleksiju patnje koja se prepoznaje neposredno putem empatije. Dimenzionalnost osećan
ja krivice predstavljena je u njenoj funkcionalnosti za društveni razvoj i opstanak, dok 
su krajnosti u njenom nedostatku isto kao i u bolesnom ispoljavanju. Pažnja je usmerena 
na sociopsihološke osnove, uzroke i posledice, sa osvrtom i na krivicu vernika i načine 
njenog razrešenja. U radu se govori o krivici drugog prema kojoj se odnosi žrtva koja 
prolazi kroz konflikt između osvete i opraštanja. Biblijski koncept osvete u etničkom i po
rodičnom kontekstu ima za cilj pravdu i upućuje na sliku o Bogu osvetniku, koji oprašta 
isključivo onima koji i sami praštaju. Religijski i psihoterapijski saveti upućuju na potre
bu praštanja, kao mehanizmu olakšanja kako sopstvenih unutrašnjih nemira i borbi, tako 
i međuodnosa sa drugim pojedincima. U uskoj vezi sa praštanjem stoji i spominje se po
kajanje, a naročito efekti koje ono izaziva u svesti vernika. 

Ključne reči: krivica, empatija, odgovornost, osveta, praštanje, pomirenje

„Ako znamo da smo načinili zlo, 
a odbijemo da to priznamo, 

krivi smo dvostruko“ 
(Kineska narodna izreka).

Osećanje krivice u kontekstu strukture ličnosti i vrednosnog sistema

Problem krivice zaokuplja svest kako pojedinca tako i društvenih gru-
pa, predstavljen je u brojnim književnim žanrovima, analiziran iz različitih 
naučnih disciplina, smešten u celinu različitih psiholoških teorija. Iz psi-
hodinamske perspektive, Sigmund Frojd u svojoj psihoanalitičkoj teoriji, 
osećanje krivice povezuje sa strukturom ličnosti koja se iz svoja tri dela, 
id, ego i superego, oslanja na superego. Superego je moralna komponenta 
ličnosti koja u sebi inkorporira socijalne standarde. Dobro i loše ponašanje 

1  Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, zoricakuburic@gmail.com
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uči se procesom socijalizacije još u ranom detinjstvu i vremenom se inter-
nalizuje (Weiten, 2004:491).

Prlja (2009:365) govori o objektivnoj krivici, u smislu nečijeg stvar-
nog stanja pred zakonom ili sličnim autoritetom, s naglaskom da je oso-
ba kriva pred tim autoritetom, dok je subjektivno osećanje krivice emoci-
ja koju osećamo. Krivica kao emocija nije ni pozitivna ni negativa; ona je 
posledica neuspešnog življenja ili sleđenja neke norme ili ideala. Za po-
stojanje krivice neophodno je pretpostaviti postojanje nekog višeg autori-
teta; za vernika je to prvenstveno Bog, potom idu ovozemaljski autoriteti, 
od kojih su roditelji univerzalno bitni.

Vladeta Jerotić smatra da je hrišćansko stanovište da nema čoveka 
bez savesti, kao „urođenog Božijeg glasa“ u nama. Međutim, to ne odriče 
činjenicu da je ta urođena savest u čoveku prisutna u različitoj meri; ona 
može da bude prejaka, normalno jaka, slaba, a od nedavno pitamo se sve 
češće da li ima i ljudi bez savesti. (Jerotić, 2013:151).

Osećanje krivice spada među najsloženija i najindividualnija ljud-
ska iskustva zato što čoveku nije moguće „pobeći od osude vlastite sa-
vesti.“ (Syentmartoni, 1990:184). Osećanje krivice je neprijatan doživljaj 
koji prati saznanje o kršenju ili narušavanju moralnih normi i pravila po-
našanja. Javlja se kada osoba prekrši usvojene norme koje čine njenu sa-
vest (Milivojević, 1993:279). „Kada subjekt procenjuje da je nekim svo-
jim postupkom neopravdano izazvao štetu i nečija neprijatna osećanja, on 
tada oseća osećanje krivice (ili samoljutnje)“ (Milivojević, 2003:537).

Kreč i Kračfild (1978) osećanje krivice i kajanja analiziraju u okviru 
emocija koje se odnose na samoocenu. Osećanje uspeha ili neuspeha da se 
postigne postavljeni nivo aspiracije povezano je sa osećanjem ponosa ili sra-
ma. Međutim, krivica je osećanje rđavog delanja, prekršaja moralnih zahte-
va. Ponekad se krivica objektivizira i pripisuje „lošim delima“, dok se u dru-
gim prilikama ona subjektivizira i pripisuje lošem „ja“, što čini da se ose-
ćanje krivice meša sa osećanjem srama, ukoliko osoba opazi da rđavo de-
lo predstavlja neuspeh da se živi u saglasnosti sa zahtevima idealnog „ja“. 

Osećanje krivice ima svoje realne, racionalne i iracionalne kapacite-
te. Krajnosti se nalaze u moralnom perfekcionizmu, koji je povezan sa in-
tenzivnim osećanjem krivice i moralnom nihilizmu, koji obezvređuje sve 
vrednosti. Frojd je verovao da se ljudski život odvija u dinamici stalnih 
konflikata između seksualnog i agresivnog nagona s jedne strane, i normi 
civilizovanog društva. 
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Osim jasnog uočavanja postupka kojim se krši određeni zahtev i jav-
ljanja osećanja krivice, postoji i „slobodno – lebdeće“ osećanje krivice, 
isto onako kao što postoji „slobodno – lebdeća“ anksioznost; situacija u 
kojoj čoveku nije jasno ni šta je pogrešio ni to kako da modifikuje svoje 
ponašanje da bi sprečio osećanje krivice, poput zatvorenika u Kafkonom 
Procesu, koji ni ne zna za koji je prestup optužen. U slučajevima neodre-
đenog osećanja krivice, postoji tendencija da se krivica opaža povezano sa 
samim bićem čoveka, a ne sa njegovim pojedinim delima, što doprinosi 
zaključku da je „on sam rđav čovek“. Svakako, lakše je osloboditi se ose-
ćanja krivice koje je periferno, više objektivizirano, koje se odnosi na po-
jedinačni akt, nego onog koje se doživljava kao zla priroda, kao greška čo-
vekovog „ja“ (Kreč i Kračfild, 1978: 251).

Iskušenja pred kojima pojedinac posustaje često su toliko jaka, da u 
procesu postizanja zadovoljstva u datom trenutku zaseni moralne zahteve. 
Međutim kasnije, u sećanjima na tu situaciju, jačina tih impulsa neće se 
u potpunosti reprodukovati, što omogućava pojavu kajanja i samoosude, 
usled sagledavanja posledica sopstvenih dela. Stoga je kajanje uznemire-
na savest zbog loših dela u prošlosti, mnogo neprijatnije nego i samo ose-
ćanje krivice (Kreč i Kračfild, 1978: 251).

Međutim, nisu samo iskušenja i slabo čovekovo „ja“ izazov da se pre-
krše moralne norme, i potom doživljava krivica kao neprijatno osećanje. 
Budući da su moralne norme izraz društvene moći i spoljašnjeg autorite-
ta, kršenje pravila doživljava se i kao uspešno prkošenje spoljašnjem au-
toritetu, što izaziva prijatno osećanje kao izraz autonomije i snage vlasti-
tog „ja“. 

Zoran Milivojević (2003) ističe činjenicu: da bi neko mogao da ose-
ti osećanje krivice, mora imati one psihičke strukture koje to omogućuju, 
a koje u sebi sadrže socijalne norme i vrednosti. Kako ove strukture nasta-
ju tokom procesa socijalizacije, propusti u vaspitanju deteta mogu dove-
sti do defekta u njegovom formiranju, tako da osoba nije u stanju da oseti 
osećanje krivice, pa se kao takva ponaša kao samoživi pojedinac, koji ne-
ma obzira prema drugim ljudima, prema kojima ne pokazuje elementar-
no ljudsko saosećanje, jer ih doživljava kao konkurentne u surovoj borbi 
za opstanak. Prema tome, osećanje krivice je svojevrsno socijalno ili kul-
turno osećanje, zasnovano na odnosu identifikacije s drugim, na principu 
saosećanja, na predstavi da je drugi vredno ljudsko biće i da je važno ka-
ko se oseća.
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Kada razmatramo osećanje krivice u kontekstu strukture ličnosti, za-
ključujemo da krivicu oseća onaj deo ličnosti koji trpi samoljutnju. Kada 
osoba proceni da je neopravdano izazvala štetu, odnosno da je neopravda-
no uzrokovala ili nije sprečila tuđu patnju, tada se jedan deo ličnosti ljuti, a 
drugi, koji trpi ljutnju, oseća krivicu. Cilj samoljutnje i samokažnjavanja je 
promena sopstvenog ponašanja. Kada osoba oseća samoljutnju, a ne i kri-
vicu, tada govorimo o identifikovanju s tužiocem, a ne s optuženim (iden-
tifikacija s agresorom) (Milivojević, 2003:537–540).

Osećanje krivice igra značajnu ulogu pre svega u socijalnom životu, a 
njegova funkcija je da, kao neprijatno osećanje, motiviše da se u sadašnjo-
sti prekine, a u budućnosti ne angažuje u ponašanjima koja ga izazivaju. 
U sadašnjosti, krivica motiviše da, ukoliko je to moguće, nadoknadi dru-
gome štetu koju je prouzrokovala svojim postupkom, odnosno, ako to nije 
moguće, da se samo izvini, čime izražava saosećanje sa oštećenim. Nado-
knada štete nije dovoljna sama po sebi, već je deo mnogo važnije funkcije 
saosećanja sa oštećenim. Ako prekršilac arogantno, bez saosećanja, ošte-
ćenom nudi novac, time još više podstiče njegovu agresivnost i želju za 
kažnjavanjem ili osvetom. Dakle, ističući krivicu kajanjem, čovek poka-
zuje da nije zao, čime sprečava mržnju, smanjuje agresivnost i poziva dru-
gog da mu oprosti (Milivojević, 2003:540–541).

Problem određivanja zdravog i bolesnog osećanja krivice

Najznačajniji kriterijumi po kojima se definiše zrelost pojedinca jeste 
pre svega kontrola sopstvenih nagona, kontrola impulsa, potom, sposob-
nost podnošenja emocija, a posebno bola i patnje, sposobnost da se voli, 
kako sebe tako i drugog, posedovanje savesti, sposobnost da se bude neza-
visan i adaptibilan u društvenom kontekstu (Jerotić, 2013:35). 

Jedna od mogućnosti definisanja zdravog osećanja krivice jeste pre-
ko intenziteta pojavnosti u odnosu na prosek. Intenzitet osećanje krivice 
posmatramo dimenzionalno, od nedostatka do obilja, od lakših oblika gri-
že savesti do agonije mučenja savesti. Normalno ili funkcionalno osećanje 
krivice, nalazi se u sredini spektra, predstavlja značajnu komponentu u re-
gulaciji socijalnih odnosa, reflektuje viđenje drugog putem empatije i od-
merava se racionalno u odnosu na usvojene vrednosti i norme. Nedosta-
tak osećanja krivice iskaz je individualne patologije, koja je prouzrokova-
na ranim nedostatkom stabilnog i toplog emotivnog oslonca u značajnom 
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drugom i/ili nedostatak stabilnog vrednosnog sistema u procesu socijali-
zacije, što se reflektuje na nemogućnost uspešnog socijalnog funkcionisa-
nja, nemogućnost emotivnog vezivanja i razvijanja odgovornosti za dru-
gog. Nefunkcionalno – patološko osećanje krivice, javlja se usled preplav-
ljenosti ličnosti osećanjem krivice koje je prevelikog intenziteta i onemo-
gućava psihološko funkcionisanje.

Dve paradigme odstupanja od normalnosti posedovanja zdravog ose-
ćanja krivice ukazuju na dva obrasca funkcionisanja ljudi. Jedan je bav-
ljenje tuđom krivicom i osudom drugog, a neuviđanje sopstvenih grehova; 
drugi obrazac je zasenjenost vlastitom krivicom i kajanjem pred Bogom, u 
traženju spasenja. U kontekstu hrišćanskog poučavanja, susrećemo poru-
ku opravdanja onoga ko je svestan svojih grehova, ko ih priznaje, ostavlja 
i nadoknađuje nanetu štetu (Luka 19:8), dok, s je, druge strane, jasna po-
ruka osude onih koji svoje grehe ne vide, nego uništavaju druge. Ove dve 
krajnosti nedostatka osećanja krivice i njegovog prevelikog prisustva sli-
kovito je prikazano u Biblijskoj priči o fariseju i cariniku: 

„A i drugima koji mišljahu za sebe da su pravednici i druge uništava-
hu kaza priču ovu: Dva čovjeka uđoše u crkvu da se mole Bogu, jedan fari-
sej i drugi carinik. Farisej stade i moljaše se u sebi ovako: Bože! Hvalim Te 
što ja nijesam kao ostali ljudi: hajduci, nepravednici, preljubočinci ili kao 
ovaj carinik. Postim dvaput u nedjelji; dajem desetak od svega što imam… 
A carinik izdaleka stajaše, i ne šćaše ni očiju podignuti na nebo, nego bija-
še prsi svoje, govoreći: Bože! Milostiv budi meni grješnome! Kažem vam 
da ovaj otide opravdan kući svojoj, a ne onaj. Jer svaki koji se sâm podiže, 
poniziće se; a koji se sâm ponižuje podignuće se“ (Luka 18:9–14).

Osim kvantitativnog načina razumevanja nijansi osećanja krivice, 
moguće je govoriti i o kvalitetu osećanja krivice. Adekvatno osećanje kri-
vice javlja se kada je moralna norma, koju je osoba prekršila društveno 
određena, tako da je krivica razumljiva drugim ljudima, ili ukoliko posto-
ji konkretna štetna posledica, koja je rezultat lošeg postupka. Neadekvat-
no osećanje krivice posledica je iskrivljenog tumačenja realnosti ili previ-
sokih kriterijuma koje osoba sebi postavlja (Milivojević, 2003:281–282).

Zdravo osećanje krivice pomaže da se čovek ponaša u skladu ss norma-
ma koje su u interesu boljeg vlastitog života, kao i života drugih. Osećanje 
krivice pomaže da čovek prepozna kada je zgrešio protiv nekoga, da se izvi-
ni i preduzme korake u ponovnom obnavljanju odnosa. Zdravo osećanje kri-
vice pomaže da se prihvati kazna, traži ili iskaže izvinjenje i nadoknadi šteta 
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za neki postupak. Nezdravo osećanje krivice guši ličnost i izaziva u njoj ose-
ćaj srama, neadekvatnosti i nesposobnosti, i navodi na samokažnjavanje, sa-
moodbacivanje i razvijanje različitih strahova od odbacivanja. Zato je bolje 
u porodici negovati iskren i pošten razgovor, pun empatije, uz davanje slo-
bode u odlučivanju, ali i informacija o posledicama tih odluka, jer će to više 
uticati na promenu ponašanja nego izazivanje osećanja krivice (Pilja, 2009).

Problem izazivanja osećanja krivice kod drugoga

Manipulisanje krivicom drugoga uobičajeno je u ponašanju osoba ko-
je je same ne osećaju, ali prepoznaju da je efikasno sredstvo u postiza-
nju cilja. Međutim, osim psihopatskog manira iznuđivanja vlastite kori-
sti od žrtve, izazivanje osećanja krivice kod drugog je osetljiv posao pro-
roka i stoga je značajno pitanje kako prepoznati njene pozitivne strane. U 
sferi religijskih pouka o ljudskoj grešnosti i pozivanju na pokajanje, važ-
no je obratiti pažnju na motivaciju, da ne bi bilo zloupotreba, ali i na na-
čin dopiranja do svesti onoga ko je učinio koji greh. Primer proroka Nata-
na je upečatljiv:

„I posla Gospod Natana k Davidu; i on došav k njemu reče mu: u jed-
nom gradu bijahu dva čovjeka, jedan bogat a drugi siromah. Bogati imaše 
ovaca i goveda vrlo mnogo; a siromah nemaše ništa do jednu malu ovčicu, 
koju bješe kupio, i hranjaše je, te odraste uza nj i uz djecu njegovu, i jeđaše 
od njegova zalogaja, i iz njegove čaše pijaše, i na krilu mu spavaše, i bija-
še mu kao kći. A dođe putnik k bogatome čovjeku, a njemu bi žao uzeti iz 
svojih ovaca ili goveda da zgotovi putniku koji dođe k njemu; nego uze ov-
cu onoga siromaha, i zgotovi je čovjeku, koji dođe k njemu. Tada se David 
vrlo razgnjevi na onoga čovjeka, i reče Natanu: tako živ bio Gospod, zaslu-
žio je smrt onaj koji je to učinio. I ovcu neka plati učetvoro, što je to uči-
nio i nije mu žao bilo. Tada reče Natan Davidu: ti si taj (2. Sam. 12:1–7).

Kada je reč o motivaciji za izazivanje osećanja krivice kod druge oso-
be, govorimo o pozitivnom i negativnom izazivanju osećanja krivice kod 
sagovornika. U slučaju kada je cilj izazvati osećanje krivice zbog štete ko-
ju je ta druga osoba nanela nekome sa željom da se provocira popravka te 
štete, govorimo o pozitivnom postupku, koji je motivisan osećanjem ljuba-
vi i brige za drugoga, kako bi pojedinac promenio svoje ponašanje. Među-
tim, ukoliko je motiv za izazivanje osećanja krivice kod sagovornika želja 
da se dobije nešto od te osobe što ona ne bi na drugi način dala, onda go-
vorimo o nezdravom obliku izazivanja krivice kod drugoga.
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„Nije neurotično, npr. biti u strahu, brizi i proživljavati krivicu, jer bez 
ovih egzistencijalija, kako ih je nazvao Hajdeger, nema za čoveka napretka, 
individuacije, stvaralaštva i slobode. Neurotično je i bolesno, međutim, kada 
čovek odbaci stvarnu krivicu, pa se zadovolji samo doživljavanjem osećanja 
krivice, kada odbaci egzistencijalnu brigu, pa počne da brine o komforu i ka-
rijeri, kada nema snage da se sukobi sa strahom, pa počne da se boji svakog 
šušnja u travi i svakog podozrivog pogleda svoga bližnjeg“ (Jerotić, 2007b).

Razvijanje osećanja krivice i porodični kontekst

Porodica je posrednik između šire društvene zajednice i ličnosti koja 
se procesom socijalizacije uvodi u društvo. Značaj porodice za formiranje 
zrelog osećanja krivice ogleda se s jedne strane u usvajanju vrednosnog si-
stema koji je integriše, i, s druge strane, prenošenje obrazaca ponašanja na 
svoje potomstvo, koje, da bi bilo zdravo, treba da su ispunjeni toplom po-
rodičnom atmosferom, u kojoj se razvija osećanje prihvaćenosti.

Pitanje odgovornosti i krivice je veoma složeno, a još složenije kada su 
u pitanju deca i njihov razvoj. Jasno je da je roditeljska uloga veoma značaj-
na u razvijanju zdravog odnosa prema životu u procesu socijalizacije, pu-
tem prihvatanja deteta onakvog kakvo jeste i porodičnim povezivanjem pu-
tem razvijanja osećanja pripadanja. Život se samo nastavlja, prihvaćena de-
ca iznaći će načine nošenja sa vlastitim bićem; odbačena deca suočavaće se 
na različite načine sa vlastitom patologijom (Kuburić, 2009b). 

Neka deca pokušavaju da izbegnu osećanje krivice tako što se ukla-
paju u sve roditeljske zahteve, kako bi postigli da ih roditelji prihvate i vo-
le. Oni postaju savršeni u svojim aktivnostima, kako bi izbegli bilo kakvu 
grešku. Postaju preterano uslužni prema roditeljima i drugim ljudima, po-
staju jaki kroz otpisivanje sopstvenih potreba. U situacijama u kojima ni-
su u stanju da zadovolje roditeljska očekivanja, oni budu preplavljeni ose-
ćanjem krivice. Kod ovakvih osoba u stvari nije problem osećanje krivice, 
već bazično osećanje bezvrednosti, koje se prezentuje kao osećanje krivi-
ce (Milivojević, 2003: 551–552).

Prva faza usvajanja zabrane u razvojnom putu deteta je svesnost o to-
me šta je zabranjeno, kao i svesnost da će biti kažnjeno ukoliko ga rodite-
lji „uhvate“ u zabranjenom ponašanju. U ovoj fazi internalizacije, dete će 
se angažovati u zabranjenom ponašanju, naročito ako je sigurno da rodi-
telj za to neće saznati. Ukoliko bude uhvaćeno, pokazaće specifično oseća-
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nje, koje razvojno prethodi osećanju krivice, a to je strah od kazne. Zato su 
iskustva uhvaćenosti u kršenju zabrane bitna za pospešenje internalizacije 
zabrane. Kada dete usvoji roditeljsku zabranu kao deo sopstvenog vredno-
snog sistema, tada je njena internalizacija potpuna, što znači da se dete ne-
će angažovati u zabranjenom ponašanju, bez obzira da li postoji ili ne po-
stoji mogućnost da roditelji za to saznaju. Ukoliko ipak, iz nekog razloga, 
prekrši internalizovanu zabranu, tada ono ne oseća samo strah od kazne, 
nego i pravo „osećanje krivice“ (Milivojević, 2003).

Milivojević ističe da osobe koje se hronično angažuju u devijantnim i 
antisocijalnim ponašanjima, obično imaju defekt vrednosnog sistema, kao 
i defekt osećanja krivice, tako da u situaciji kada su uhvaćene u prekršaju, 
upravo pokazuju strah od kazne, umesto osećanje krivice. To potvrđuje da 
kod njih nije došlo do potpune internalizacije moralnih normi, odnosno da 
oni imaju samo informaciju o tome šta je loše i kakva je kazna za prekršaj, 
ali ne i usvojenu normu koja bi delovala na njihovu motivaciju. Kod ovih 
osoba se može primetiti drastični obrt: kada su uhvaćene, pokazuju strah 
od kazne i ponašanje koje liči na kajanje, ali kada su puštene bez kazne, ta-
da nema ni traga osećanju krivice, jer odmah postaju zadovoljne i srećne 
što su se „izvukle“ (Milivojević, 2003: 542–244).

Infantilna krivica je karakteristična za decu, jer se oni poistovećuju sa 
svojim postupcima. Zbog toga dete ne može shvatiti da osuda ponašanja 
nije i osuda bića. Tek kada dete postane sposobno da razlikuje sebe od svog 
ponašanja, ono je postalo može da razlikuje roditeljsku ljutnju od roditelj-
skog prezira, odnosno osećanje krivice od osećanja inferiornosti. Za razliku 
od infantilne krivice, zrelo osećanje krivice nije odnos prema sopstvenom 
biću, već prema sopstvenom ponašanju. Odrasla osoba koja je ostala fiksi-
rana na razvojnom stadijumu infantilne krivice, ne može ni osetiti emoci-
onalni sklop samoljutnja-krivica, već oseća sklop samoprezir-inferiornost. 
Zato je važno da roditelji pomognu detetu da iz stadijuma nediferencirane 
infantilne krivice pređe u stadijum diferencirane odrasle krivice, tako što će 
detetu pokazivati ljubav, a kada se kažnjava, tada se roditelj usmerava na 
ponašanje uz očekivanje da je dete dobro i da će se ubuduće drukčije po-
našati. Naravno, važno je da roditelj ne kažnjava odbacivanjem, ignorisa-
njem, pretnjama, odbacivanjem, da kaznu ne povezuje s neljubavlju, da ne 
etiketira negativno detetovo biće i da ne poziva osećanja usmerena na biće 
jer svi ovi postupci potkrepljuju detetovo fiksiranje na stadijumu infantilne 
krivice (Kuburić, 2009b; Milivojević, 2003: 544–546).
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Kada neko pokazuje odsustvo socijalnih normi u svom vrednosnom 
sistemu, tada nije u mogućnosti da oseti krivicu u onim situacijama u ko-
jima bi je drugi ljudi osetili. Milivojević ističe da ova „bezosećajnost“, ili, 
preciznije „bezsaosećajnost“, može nastati tokom procesa socijalizacije na 
tri tipična načina:

– Prva mogućnost jeste da je dete odraslo u porodici koja ima devijan-
tne vrednosti i moralne norme u odnosu na širi društveni kontekst. Ono što 
društveni moral zabranjuje, porodični moral podstiče, a kako dete druš
tveni moral ne usvaja direktno, već posredno, preko porodice, ono će 
usvojiti devijantne porodične vrednosti. 

– Druga mogućnost je da je dete odraslo u moralno normalnoj po-
rodici, ali da su roditelji propustili da mu prenesu neke norme i vredno-
sti. Kao da je detetu ostavljeno da samo zaključi da li je nešto dobro ili lo-
še. Pošto je osnovna funkcija normi koje postavljaju roditelji socijalizaci
ja detetovih nagona, postoji velika verovatnoća da će dete popustiti pred 
nagonskim impulsima. Kod ovakvih osoba se bezosećajnost ispoljava sa-
mo u nekim aspektima života, dok su sposobni da osete krivicu u drugim 
aspektima.

– Treća mogućnost je da je dete, koje je usvojilo određene norme, te 
iste odbacuje, zbog poremećaja u odnosu sa roditeljima. Kada roditelj 
svojim postupcima izazove mržnju deteta, dete odbacuje svaku mo-
gućnost da liči na roditelja i kod sebe suzbija svaku karakternu slič-
nost s roditeljskom figurom. Time dete ne isključuje samo negativne as-
pekte roditelja, već i sve druge pozitivne aspekte u koje spadaju i mo-
ralne norme (Milivojević, 2003: 556–557).

Dakle, osećanje krivice razvija se odrastanjem, razvijanjem svesti o 
sebi i svom ponašanju, javlja se onda kada se svojim delovanjem povre-
di neko drugi. Razvoj osećanja krivice odvija se kroz nekoliko faza. Hof-
man predlaže četiri faze: od dojenačkog doba, kada bebe nemaju dovoljno 
razvijen identitet niti osećanje krivice, preko ranog detinjstva, kada mla-
đa deca još uvek nemaju razvijeno razumevanje unutrašnjih stanja i sta-
vova drugih ljudi, te stoga često osećaju krivicu samo kada povrede ne-
koga fizički, ali ne osećaju krivicu za nanetu emocionalnu bol; potom u 
trećoj fazi, u periodu detinjstva, deca razvijaju sposobnost razumevanja 
drugoga, te doživljavaju emociju krivice kada je nekim njihovim postup-
kom nanesena emocionalna bol drugome. Tek u adolescenciji kognitivni 
razvoj je već na dovoljnom nivou da dopušta shvatanje apstraktnih kon-
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cepata vezanih uz identitet i patnju, pa omogućava osećaj krivice i za ne-
ke opšte koncepte kao što je glad u svetu, siromaštvo, potlačenost (Hoff-
man, 1982:218–231).

Dakle, normalni razvoj osećanja krivice podrazumeva preuzimanje 
odgovornosti za vlastite postupke i onda kada oni nisu u skladu sa vlasti-
tim očekivanjima, kada se javi osećanje krivice i potreba da se nešto pro-
meni, nadoknadi šteta, izvini, saoseća, ili, makar ne osuđuje drugi koji na 
isti način greši. Međutim, lako je zloupotrebiti tuđe osećanje krivice i stvo-
riti mogućnost manipulacije. 

U kontekstu emocionalnog nasilja u porodici, zlostavljač često uve-
rava svoju porodicu kako ih kažnjava za njihove prekršaje „jer su to za
služili“ te im nameće osećanje krivice i srama, ponižavajući ih na različi-
te načine, što ugrožava njihovo dostojanstvo. Cilj ovakvog ponašanja jeste 
postizanje kontrole nad porodicom ili pojedincem (Kroeger, 2001:79–80).

Religija i osećanje krivice

Pitanje „da li religija doprinosi moralnosti“ je značajno za naučna 
istraživanja, posebno u burnim društvenim promenama, poput uspostav-
ljanja novih ideologija. U periodu ateizacije socijalističkih društava putem 
razvijanja „naučnog pogleda na svet“ u obrazovnom sistemu, religija je bi-
la marginalizovana i optuživana. Međutim, njen povratak je upravo bio s 
ciljem vraćanja tradicionalnim vrednostima i povećanja moralnosti mla
dih (Kuburić, Moe 2004; Kuburić i Zuković, 2010). 

Istraživanja pokazuju da adolescenti koji su više povezani s religijom 
i crkvom u porodičnom kontekstu, imaju znatno više moralne standarde, s 
jedne strane, i naglašenije osećanje krivice, s druge strane. Naime, stavovi 
prema moralnom ponašanju i odgovornost prema drugome znatno više su 
razvijeni kod adolescenata koji su odrastali u homogenoj religioznoj po-
rodici, u odnosu na opštu populaciju. U isto vreme, oni imaju negativniji 
stav prema svojim agresivnim i seksualnim nagonima, što se može nazva-
ti „negativniji odnos prema svom telu“, koje uvodi u iskušenje kršenja za-
brana (Kuburić, 1995; Kubuirć, 2008; Kuburić, 2015).

Međutum, pored upotrebe religije koja u društvu ispunjava brojne 
funkcije (Šušnjić, 1988), moguća je i njena zloupotreba. Tako, verske za-
jednice koje podstiču vernike manipulativnom teološkom logikom na kri-
vicu u kojoj im se nameće sram u ime duhovnosti, pravednosti ili nekog 
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drugog duhovnog ideala, mogu produbljivati ozbiljne psihičke probleme 
kod vernika (Prlja, 2009:368).

Vladeta Jerotić (1995:200-201) smatra da strah i krivica stoje u te-
snom i zavisnom međusobnom odnosu. Jednom je strah taj koji izazo-
ve krivicu, drugi put krivica dozove strah. Pošto je osećanje krivice često 
pratilac straha, zaključujemo da religiozni ljudi, koji imaju strah od Bo-
ga, i trude se da Ga svojim delima umilostive, uviđajući istovremeno da 
to često ne uspevaju i da zbog toga iznova doživljavaju razočarenje, imaju 
osećanje krivice.

Skot Pek navodi slučaj jedne pacijentkinje koja je došla na terapiju 
zbog teškog osećanja krivice. Ona se preterano osećala krivom zbog svake 
pogrešne misli, za koju je smatrala da je tako strašna, da će je Bog kazni-
ti zbog toga. Vaspitanje koje je primila u religioznoj porodici učinilo je da 
ima preveliki strah od Boga i osećanje grešnosti, jer Bog sve zna i sve ču-
je, od Njega se ne može ništa sakriti i zbog toga svaka greška, bila ona uči-
njena u mislima, rečima ili u delu, biće kažnjena od strane Boga. Na osno-
vu ovog iskustva, Skot Pek je izjavio da ponekad kaže ljudima da ga Kato-
lička crkva snabdeva pacijentima i da bi to mogao reći i za Baptističku cr-
kvu, Luteransku, Prezbiterijansku ili bilo koju drugu (Pek, 1993). 

„Osećanje krivice danas uništava mnoge ljude – telesno, duševno i 
duhovno. Svet je pun obeshrabrenih, poremećenih ljudi, koji mrze sebe ili 
ono što su učinili. Njihov život je pakao, koji već sad postoji, jer su nespo-
sobni da sebi oproste“ (Cooper, 1987:65).

Da pogrešan stav prema Bogu dovodi do stvaranja neuroze, poka-
zao je i Žan Delimo, koji je zapisao da verovanje u strašnog Boga ko-
ji je više sudija nego otac, zatim izjednačavanje Božje pravde sa osvetom, 
ubeđenje da će broj spasenih biti mali i da će gotovo celokupno stanov-
ništvo zaslužiti pakao zbog prvobitnog greha; izbegavanje svake razono-
de i svakog popuštanja prirodi, jer smanjuju mogućnost spasenja, ukazu-
ju na hrišćansku neurozu. Delimo dalje piše da čoveka, dok čita bezbrojne 
nekadašnje tvrdnje o malom broju izabranih i surovosti božanskih osveta, 
zapanjuje uporedno postojanje dve međusobno oprečne slike Boga, od ko-
jih jedna ističe Njegovu pravdu, druga Njegovo milosrđe, tako da ta dva 
osećanja dele između sebe savest: potisnuta ali prisutna mržnja i snažna 
ljubav prema Progonitelju (Delimo, 2013; Bodiroga, 2004:71–72).

Žan Delimo, pišući o grehu i strahu, o izazivanju osećanja krivice na 
Zapadu, zaključuje da je u svakom slučaju rezultat bilo propovedništvo, 
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koje je govorilo više o Spasiteljevom Stradanju nego o Vaskrsenju, više 
o grehu nego o oproštenju, više o Sudiji nego o Ocu, više o paklu nego o 
Raju. Bilo je u tome pravog izopačenja u odnosu na tvrdnju apostola Pav-
la, prema kojoj gde se umnožava greh, onde se još većma umnožava blago
dat (Rim. 5:20). Delimo predlaže našu upitanost nad takvom vrstom pro-
povedi. „Nije li odbacivanje ionako tegobne pastirske besede predstavlja-
lo jedan od uzroka dehristijanizacije Zapada?“ (Delimo 2013:426). Da je 
negativna slika o Bogu povezana sa napuštanjem religije kao vrednosnog 
sistema, pokazuju i savremena istraživanja (Kuburić, 2009a).

Šta je lek za osećanje krivice?

Robert Her (2010) u svojoj knjizi Bez savesti: zastrašujući unutraš
nji svet psihopata oko nas, smatra da normalni ljudi imaju osećanje krivice 
i da su iz tog iskustva u stanju da uče i da se menjaju. Međutim, psihopa-
te mirno izjavljuju da ne osećaju nikakvu krivicu, da im nije žao zbog bo-
la i patnje koju su prouzrokovali i da ne vide razlog zbog kog bi to trebalo 
njih da se tiče, a ključna reč jeste potpuni nedostatak svake empatije. Lek 
za nedostatak osećanja krivice, prema Robetu Heru, još ne postoji. Što se 
tiče prisustva osećanja krivice koje proizlazi iz učinjenih prestupa, najsta-
rija poruka glasi: „Ko krije prestupe svoje, neće biti srećan; a ko priznaje 
i ostavlja, dobiće milost“ (Priče 28:13).

Miloš Vesin u knjizi Raskršća krivice, upoređuje psihoterapijski i te-
ološki pristup krivici i kaže: „Krivica je, između ostalog, i jedan od biblij-
skih sinonima za greh. Teološki, ali ne manje i filosofski, psihološki, an-
tropološki, sociološki, umetnički i pedagoški pristup grehu, a onda i kri-
vici, ili, pak, negiranje istih, određuju, po našem mišljenju, da li je reč sa-
mo o osećanju krivice, ili i o stanju krivice. Razlika u praktičnoj primeni 
između, na primer, teologije, kroz svetotajinski metod duhovnog života i 
psihologije, kroz neki od psihoterapeutskih pravaca, jeste u tome što paci-
jent ili klijent, kako god da ga nazovemo, ne može da se, izišavši iz ordi-
nacije psihoterapeuta, pohvali svome prijatelju i kaže: Psihoterapeut me je 
razrešio krivice. A ne može, jer psihoterapeut, ma kome pravcu da pripa-
da, može klijenta samo delimično da oslobodi od preteranog osećanja kri-
vice u vezi sa određenom konfliktnom situacijom, ali ne i krivice kao mno-
go šireg egzistencijalnog, a pogotovo ne kao ontološkog stanja bića“ (Ve-
sin, 2013:246–247).
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Vladeta Jerotić smatra da u religioznom doživljaju čovek ima estet-
sko, etičko, i razumevajuće simboličko doživljavanje liturgije. Za vreme 
liturgije vernici se prisećaju svojih greha, pa pokušavaju da te svoje greš-
ke u toku liturgije bolje osveste, ne bi li se – kada izađu iz crkve malo bo-
lje osećali, odnosno malo manje grešili, što Jeroitć naziva etičkim čišće
njem (Jerotić, 2013:163).

Psiholog Srećko Lazić2 na svom sajtu objavio je savete u vezi rešava-
nja problema krivice, koristeći biblijske izvore. On naglašava da je u sva-
kom slučaju naporno živeti sa osećajem krivice, i navodi neke načine izle-
čenja, osvrćući se na Dekalog, gde je jedna od zapovesti: Ne laži! To po-
nekad znači i – ne sakrivati istinu o sebi. Ne samo zato da bi druge zaštiti-
li od sebe, nego i da bi sebe zaštitili od sebe. Osim iskrenosti, važan je od-
nos reciprociteta. Novozavetna poruka glasi: Ne sudite, da vam se ne sudi 
(Luka 7:1). A značenje bi moglo biti: ne procenjivati druge ljude; ne kriti-
kovati tuđe slabosti, bez obzira koliko bile istaknute, jer kritika je sama po 
sebi agresivna i ne ide za tim da nekome pomogne, već da neko bude ka-
žnjen; ne kvalifikovati i ne diskvalifikovati druge osobe.

Drugi savet odnosi se na tekst: Koji te udari po obrazu, okreni mu i 
drugi (Luka 6:29). Značenje, kaže Srećko Lazić, nije da se preda i kapitu-
lira, već je potrebno prepoznati deo svoje odgovornosti za nastali konflikt, 
izviniti se i obavezno ne nastavljati ono što čini protivnik, jer je upravo to 
ono što sigurno vodi u degradaciju.

Takođe je lekovito saznanje, koje nudi Biblija, da su svi ljudi sagrešili 
i da su izgubili slavu Božiju, te da nema ni jednog pravog i da će se oprav-
dati zabadava blagodaću njegovom, otkupom Isusa Hrista (Rim. 3:23.24). 
Istina o spasenju po veri, te hrišćansko zajedništvo, koje omogućava ver-
niku da iskusi ljubav Božiju, razumevanje o tome šta se dogodilo na krstu, 
da je to spasenje od greha, posebno pozitivno utiču na osobu dajući joj 
novu priliku da popravi svoje ponašanje i svoj odnos prema Bogu i sebi, te 
da se oslobodi osećanja krivice tražeći od Boga oproštenje.

Vladeta Jerotić naglašava da je suočavanje sa grehom uvek muč-
no i čak nepodnošljivo za čoveka, a tek za jedan ceo narod! „Osvetol-
jubivost, hrišćanski gledajući, najgori je greh, jer negira postojanje Isu-
sa Hrista i Njegovu krsnu žrtvu. Osveti nema nikada kraja. Paganska je, a 
ne hrišćanska izreka: Ko se ne osveti, ne posveti se! Kako bez unutarnjeg 

2 https://sites.google.com/site/sreckolazic/psihologija/osecaj-krivice (Pristupljeno 
7.5.2015).
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preumljenja shvatiti istinu: Želite li biti srećni jedan trenutak? Osvetite se! 
Želite li biti srećni uvek? Oprosite!“ (Jerotić, 2013:119).

Osveta u kontekstu etničkih i porodičnih sukoba

Priča o Samsonu i Dalidi (Sud. 16:4–31) više je poznata po izneve-
renoj ljubavi, nego po osveti kojom se završava tragična sudbina čove-
ka čija se snaga krila u njegovoj kosi, a slabost u nemogućnosti da sakri-
je tajnu svoje snage pred ženom koju je zavoleo. Počelo je tako što je on 
zavoleo devojku, a potom „dođoše k njoj knezovi Filistejski i rekoše joj: 
prevari ga i iskušaj gdje mu stoji velika snaga, kako bi smo mu dosadi-
li da ga svežemo i svladamo; a mi ćemo ti dati svaki po hiljadu i sto sre-
brnika“ (Sud. 16:5). Dvadeset godina bio je sudija koji ima moć, a ko-
ji je onemoćao pred devojkom koja je uspela da ga dovede u stanje da 
poželi smrt, ili da joj kaže svoju tajnu. Onda mu se dogodila izneverena 
ljubav, skupo plaćena iskrenost, zarobljeništvo, poniženje, mučenje, gu-
bitak očiju.

Dok su Filisteji likovali, možda u nekoj gdišnjici proslave dana pobe-
de, što je savladan moćni neprijatelj i uživali u njegovom ponižavajućem 
izgledu i javnom prikazivanju, on je smišljao osvetu. Paradoks njegove 
moći bio je u tome što je, kao vojnik, najviše pobeđivao onda kada je bio 
najslabiji. Ključni stih koji nam nešto govori o osveti jeste: „Tada Samson 
zavapi ka Gospodu i reče: Gospode, Gospode! Opomeni me se, molim te, 
i ukrijepi me, molim te, samo sada, o Bože! Da se osvetim jedanput Filis-
tejima za oba oka svoja“ (Sud. 16:28).

Borbe ovakve vrste broje mrtve. Bilo ih je na terasi preko 3.000 
muškaraca i žena, čiji se dah zaustavio zajedno sa Samsonovim. Snaga os-
vete u kosi, Bogu, želji, gde god da se krila, dogodila se jednom. Da li se tu 
zaustavilo neprijateljstvo dva naroda? Da li se osvetom otvorilo novo pre-
brojavanje mrtvih? Ko dobija osvetom? Da li je Božija osveta bolja, jača, 
pravednija? Ko su osvetnici koji u Božije ime dele pravdu drugome? Žrt-
ve su izgleda uvek nevine kada su u pitanju etničke osvete, jer oni na koj-
ma se svete osvetnici, uglavnom nisu direktno odgovorni.

Međutim, u Bibliji je zapisana porodična osveta među sinovima ca-
ra Davida, koja je bila upućena na tačnu adresu počinioca (2. Sam. 13:1–
39). Počelo je neobuzdanom seksualnom željom prema lepoj Tamari, ko-
ju je Amnon dobio na prevaru, „A poslije omrze na nju Amnon veoma, te 
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mržnja kojom mržaše na nju bješe veća od ljubavi kojom je prije ljubl-
jaše. I reče joj Amnon: ustani, odlazi. A ona mu reče: to će biti veće zlo 
od onoga koje si mi učinio što me tjeraš. Ali je on ne htje poslušati“ (2. 
Sam.13:15.16). Ključni stih za osvetu pronalazimo u izveštaju koji je pre-
dat caru o smrti Amnona: „A Jonadav sin Same brata Davidova progovo-
ri i reče: neka ne govori gospodar moj da su pobili svu djecu, careve sino-
ve; poginuo je samo Amnon, jer Avesalom bješe tako naumio od onog da-
na kad Amnon osramoti Tamaru, sestru njegovu (2. Sam.13:15.32).

Životne priče koje čitamo u Bibliji toliko su paradigmatične i upečat-
ljive, da se mogu iz generacije u generaciju koristiti za prenošenje siste-
ma vrednosti. Međutim, osim istorijskih događanja, pozitivnih i negativ-
nih primera, jasno se može naći i uputsvo za život vernika i po pitanju 
međuljudskih odnosa. Takođe je jasno opisana i slika o Bogu, kakav on 
jeste i šta sve očekuje. Dve predstave o Bogu, jedna koja zastrašuje i dru-
ga koja smiruje, predstavljaju celinu kojom se pravda i milost sjedinjuju u 
liku Boga. Poput dvostruke slike, Boga vidimo u jednom trenutku sa stra
hom i drhtanjem, u drugim sa nadom i verom u spasenje. No, čini se u is-
to vreme da je reč o tome da jedni konstantno vide u Bogu lice Onoga ko
ji spasava, dok drugi onog od koga treba pobeći.

U Novom Zavetu čitamo: „Jer je sluga Božiji tebi za dobro. Ako li 
zlo činiš, boj se; jer uzalud ne nosi mača, jer je Božiji sluga, osvetnik na 
gnev onome koji zlo čini“ (Rim. 13:4). U Starom Zavetu čitamo: „Bog je 
revnitelj i Gospod je osvetnik; osvetnik je Gospod i gnjevi se; Gospod se 
sveti protivnicima svojim, i drži gnjev prema neprijateljima svojim. Gos-
pod je spor na gnjev i velike je moći; ali nikako ne pravda krivca; …Do-
bar je Gospod, grad je u nevolji, i poznaje one koji se uzdaju u nj“ (Naum 
1:2.3.7).

Na kraju ovog dela o odnosu monoteističke religije prema krivici i 
osveti, pokrećemo pitanje značenja zabrane da se čovek osveti za sebe: 
„Ne osvećujte se za sebe“ (Rim. 12:19). Čini se da je poruka da čovek 
može biti osvetnik za zlo delo učinjeno nekome drugome, ali ne i za zlo 
koje je njemu samome naneseno. Da li to znači da je prepoznata slabost 
žrtve, da se ona u svakom slučaju i ne može osvetiti za sebe, ona je u zaš-
titi drugoga, do samoga Boga, kome se prepušta osveta. Ili je poruka mo-
noteističke religije ta, da ona povezuje ljude međusobno u dobrim delima 
i odbrani od zla, da je vera relaciona i da ne postoji niko „sâm“ ko može 
bez „drugog“. 
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Osveta i praštanje iz ugla psihoterapije

Značaj opraštanja podjednako se naglašava u psihoterapiji, religiji 
i oblasti duhovnog razvoja. Traženje oproštaja ukazuje da je pojedinac 
postao svestan štete koju je naneo i da želi da je popravi, i proizlazi iz ka-
paciteta za kajanje i saosećanje sa žrtvom.

Renata Senić3 na svom sajtu prenosi najvažnija saznanja o procesu 
opraštanja. U kliničkim i u društvenim okolnostima, tri su bitna faktora za 
razumevanje puta od traumatizacije do opraštanja: osveta, reparacija (po-
pravljanje štete) i ponovno razmatranje. Osveta je prva spontana i nagon-
ska reakcija koja žrtvi vraća osećaj vladanja situacijom i poboljšava samo-
poštovanje. Osveta, bilo realna ili zamišljena, dozvoljava žrtvi da oseti za-
dovoljtvo „poravnanja“ i preraspodeli odnos ljubavi i agresije u odnosu s 
nekom važnom osobom, od koje je pretrpela povredu. Posle osvete žrtva 
više nije nevina, a počinitelj nedela nije jedini okrutan; obe strane su i na-
nele i doživele bol. Međutim, neko je primetio da onaj koji smera osvetu 
čini zlo samom sebi, jer postaje zao. Hrišćanski odgovor bio bi da nije do-
zvoljeno čoveku da se osvećuje za sebe samog, te da bi spontana reakcija 
osvete bila moguća samo u poravnanju za drugoga.

Sledeće što olakšava opraštanje je reparacija, potreba da se počinjena 
šteta popravi. Da bi se osoba oporavila od štete koja joj je nanesena, veoma 
je bitno da „počinitelj“ prizna da je naneo štetu, piše Herman. Priznanje poni-
štava destruktivne posledice. Ako povredimo nekog, a onda dovodimo u pita-
nje njegovo viđenje povrede, činimo duplu štetu, veliki napad. Priznanje da je 
šteta naneta poboljšava testiranje realnosti i olakšava žaljenje. Priznanje, da-
lje, ukazuje da počinitelj pokazuje znakove žaljenja, izvinjenja i nudi da emo-
tivno i/ili materijalno popravi štetu. To potvrđuje realnost žrtvinog bola i lek 
je za ranu. Primljeno izvinjenje (i reparacija) poboljšava pecepciju žrtvinog 
Ega („Bio sam u pravu kada sam opazio da nešto nije u redu“). Izvinjen-
je dozvoljava žrtvi da preuzme aktivnu ulogu u odlučivanju da li će, ili neće 
oprostiti, što poboljšava samopoštovanje, koje olakšava proces žaljenja.“4

Prema Renati Senić, Ahtar, psihoanalitičar koji se bavio ovom te-
mom, prepoznao je nekoliko problema u sposobnosti da se dâ ili primi 
oproštaj. Pre svega, navodi se da neki ljudi nemaju sposobnost da opro
ste. Oni ostaju kivni mesecima, godima, a ponekad i celog života, postaju 

3  http://psihoterapijsketeme.rs/2012/renata-senic/ (pristupljeno 7.5.2015)
4 http://psihoterapijsketeme.rs/2011/oprastanje-i-psihopatologija-oprastanja/(pristupljeno 

7.5.2015).
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gunđala i prepuštaju se hroničnoj mržnji, iako ne moraju da budu otvore-
no osvetoljubivi. Kada otvoreno žele da se osvete, ove osobe su destruktiv-
ne bez granica. S druge strane, ima pojedinaca koji prerano opraštaju dru-
gima, jer bi u suprotnom morali da se suoče sa osećanjima povređenosti i 
besa. Preterano opraštanje karakteristično je za žrtve sklone mazohizmu. 
One ponavljano opraštaju nepravde svojim mučiteljima i izgledaju kao da 
nikada ne uče iz iskustva. Žive u stanju zavisnosti sa sadistima, ponavlja-
no im se potčinjavaju i tolerišu poniženja i mučenje. Zavisni partner osta
je beskrajno optimističan u pogledu mučne veze u kojoj se nalazi, i nada 
se da će svojim preteranim opraštanjem popraviti tu vezu.

U veoma bliskoj vezi sa osobama koje se preterano izvinjavaju su 
osobe koje se osećaju progonjeno mesecima i godinama, i to uprkos činje-
nici da su im drugi oprostili. Izgledaju nesposobne da prihvate izvinjenje 
i muče se sa osećanjima krivice, depresivnosti i proganjajućom savešću. 
Ovaj fenomen je lepo ilustrovan u Čehovljevom delu „Činovnikova smrt“.

Osobe kojima nedostaje saosećajnost, često ne traže oproštaj. Izgle-
da kao da zaboravljaju nepravde i povrede koje su izazvale. Takav zabo-
rav je često proizvod ozbiljnih deficita u savesti, nedostatka ljubavi pre-
ma drugima i nesposobnosti da se zažali. U drugim slučajevima, može bi-
ti posledica upornog poricanja sopstvenih mana. Takvo poricanje se posti-
že zahvaljujući paranoidnim anksioznostima (strahom da će osoba biti ja-
ko osramoćena ukoliko se izvini) i služi očuvanju samopoštovanja. Ahtar 
i Kernberg se slažu da su antisocijalne i narcistične osobe sklone ovakvim 
ponašanjima.“5

Osvetom biva kažnjen neko „drugi“ za prouzrokovanu bol. Međutim, 
ogorčenje predstavlja drugi vid nepraštanja, način kako pojedinac kažn-
java sâm sebe zbog toga što je dozvolio nekome da ga povredi. Tako žrt-
va deli odgovornost sa počiniocem, i u procesu njenog oporavka nastoji 
da ojača.

Svi ljudski gresi imaju jedan način da se prevaziđu, a to je razume-
vanje principa reciprociteta u razvijanju sposobnosti da se ponudi izvin-
jenje i primi oproštaj. Sve ostalo je psihopatologija, koja je „očigledna ka-
da postoji veliki rascep između mogućnosti da se izbalansira opraštanje 
drugima i samom sebi. Narcistične, paranoidne i antisocijalne osobe su 
spremne da se oslobode svake odgovornosti za štetu koju su počinile. One 

5 http://psihoterapijsketeme.rs/2011/oprastanje-i-psihopatologija-oprastanja/(pristupljeno 
17.5.2015).
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ili poriču ili opravdavaju svoja nedela. Lako opraštaju sebi, ali ne i drugi-
ma. Mazohistične osobe su sklone da urade suprotnu stvar – zatvaraju oči 
pred nedelima koja su im počinjena i ostaju posvećene svojim mučitelji-
ma. Opraštaju drugima, dok same sebe beskrajno kažnjavaju.“6

Opraštanje iz ugla hrišćanske vere

Krivica i praštanje su ključne reči hrišćanske vere. Sve je počelo kri-
vicom jednog, koji je izazvao pobunu i otpočeo rat na nebu (Ot.12:7–11), 
potom padom prevarene „žene“ ili Adama i Eve (1. Moj. 3:1–15), i njiho-
vih sinova Kaina i Avelja (1. Moj. 4:9), pa i ceo pretpotopni svet nosi pru-
ku krivice, da bi se posle potopa pojavila duga kao simbol Božije milosti 
(1. Moj. 9:12.13).

Hrišćanstvo je efikasno primenjivalo ispovedanje kao oblik pomaga-
nja ljudima da se oslobode osećaja krivice za nešto što su uradili ili nisu 
uradili. Ispovedanje ima velike učinke na mentalno zdravlje ljudi, zahva-
ljujući primeni Isusove vrline bezuslovnog praštanja, u kojoj nema ni sen-
ke kritike, prekora, pretnje ili kazne za dela koja su ispovedali. Kasnije se 
izvitoperila ideja ispovedanja do bizarnosti otkupa greha, a nakon toga lju-
di su ponovo počeli da kriju svoja loša dela i od sebe i od drugih.7

Hrišćanstvo poučava da je Bog uklonio našu krivicu, da je Hristova 
smrt oprala ljudske grehe, te da je svojom smrću pobedio sâmu smrt. Naj-
raširenija teorija, koja objašnjava način na koji je Hristos svojom smrću 
uklonio grehe i pobedio sâmu smrt je ona, koja koja govori da je ljudima 
oprošteno zato što je Hristos dobrovoljno prihvatio da bude kažnjen ume-
sto grešnika. Taj posrnuli, običan čovek, nije nesavršeno biće koje bi tre-
balo usavršiti – on je pobunjenik koji mora položiti oružje. 

Jedini način da se izvuče jeste u tome da položi oružje, da se preda, 
izvini, shvati da je krenuo pogrešnim putem i da se pripremi za novi poče-
tak. Ovaj čin predaje je ono što religiozni ljudi nazivaju pokajanjem. Poka-
jati se može samo dobar čovek. Ovde nailazimo na problem – loš čovek 
bi se trebao pokajati, a samo dobar čovek to može učiniti (Lewis, 1996).

Otac Tadej (2010) je naglašavao da je pokajanje jedino iskupljenje za 
greh. Pokajanje znači potpuno okretanje prema apsolutnom dobru: srcem, 

6  http://psihoterapijsketeme.rs/2011/oprastanje-i-psihopatologija-oprastanja/(pri-
stupljeno 17.5.2015).

7  https://sites.google.com/site/sreckolazic/psihoterapija (pristupljeno 17. 5. 2015).
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osećanjima, mislima i celim svojim bićem, sjediniti se u ljubavi sa svojim 
stvoriteljem. Pravo pokajanje je kad se čovek ispovedi za sve mane i po-
greške i promeni način života, više se nikada ne vraća na staro i ne greši 
više to što je ispovedio. Pokajanje je najveća vrlina jednog čoveka i jed-
nog naroda. „Sećanje na učinjen greh ne znači da greh nije oprošten, to se-
ćanje je samo povremena opomena da se ne bi opet pogordili. U stvari, čo-
vek je taj koji sebi ne oprašta, a ne Bog, i to opet zbog gordosti. Inače, si-
guran znak da je greh oprošten, jeste da se on ne ponavlja i da je čovek u 
duši miran. Nije nevažno kako živimo poslednjih godina našeg života, Bo-
gu ugodan život u starosti poništava mladalačke grehe, pa i nehrišćani ko-
ji su živeli čestitim i pobožnim životom biće primljeni od Boga posle smr-
ti“ (Tadej, 2010:96).

Postoje dve prakse vršenja Svete tajne pokajanja i ispovesti danas. Obe 
ove prakse, što se tiče samog obreda su identične, ali iako su identične, 
ostavljaju različite doživljaje u svesti vernika. Ukoliko obratimo pažnju sa-
mo na vreme kada se vrši ova Sveta tajna, razlikujemo sledeće: 1) ispovest 
se obavlja u okviru liturgije, neposredno pred pričešće – od vernika se oče-
kuje da se ispovedaju svaki put kada bi hteli da se pričeste. Prednosti ova-
kve prakse su te, da onaj koji se ispoveda jednom nedeljno, preispituje sebe 
i, ukoliko je učinio neki greh, ovakva praksa mu daje mogućnost da se u što 
kraćem vremenu vrati na pređašnji način života, kada taj greh nije ni uči-
njen. Sa ispovedanjem svojih grehova, gresi koji su se počinili se anulira-
ju, a onaj koji se ispovedao može da uspostavi novi način života. 2) po po-
trebi, tj. ostavlja se mogućnost, da se vernik sâm ispoveda onda kada ose-
ti potrebu, u dogovoru sa sveštenikom i u vreme kada se ne vrši liturgija – 
u ovom slučaju vernik se ispoveda kod jednog sveštenika u konkretnoj za-
jednici, parohiji kojoj pripada. Dešava se da se vernici ispovede kod jednog 
sveštenika, a onda možda iz straha od njegove „kritike“, ako bi mogli tako 
reći, nalaze drugog, trećeg sveštenika radi ispovesti (Aras, 2009).

U svojoj dugogodišnjoj praksi ispovedanja, Miloš Vesin posebnu pa-
žnju posvetio je poučavanju roditelja i nastavnika kako da se odnose pre-
ma deci u razumevanju krivice i tajni ispovesti, insistirajući na tome da se 
ne opterećuju veštački izazivanjem krivice, nego da u sebi razvijaju moć 
samoispitivanja i unutrašnje provere, koja je povezana sa svakodnevnim 
dešavanjima, da se razvije veština suočavanja sa realnošću svoga života 
(Vesin, 2013: 43). Autor polazi od tvrdnje da je čovekov osnovni problem 
greha i krivice (Vesin, 2013:24), i svojim istraživanjem pokušava da raz-
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dvoji zdravo osećanje krivice, koje služi za pokajanje i popravljanje, od 
bolesnog osećanja krivice, koje se pretvara u kajanje i destrukciju.

Zaključak

Osećanje krivice je složen fenomen, koji je teško potpuno obuhvati-
ti jednim radom, knjigom, disciplinom, posebno kada se posmatra u soci-
jalnom kontekstu i religijskoj perspektivi. Najveći paradoks jeste to što je 
osećanje krivice najmanje prisutno kod onih koji su najviše krivi. Oseća-
nje krivice povezano je sa odgovornošću i zrelošću, sa vrednostima i nor-
mama, sa osećanjem za drugog.

Sa osećanjem krivice započinje priča o Adamu i Evi, utemeljuje se 
monoteizam u Dekalogu. Božije zapovesti konkretizuju najveće vredno-
sti, poput ljubavi, vernosti, iskrenosti, života, poslušnosti, slobode, pošto
vanja drugoga. Ta usmerenost na drugog trebalo je da se zaustavi do rav-
nopravnosti, do reciprociteta, do ljubavi i zajedništva. Međutim, to nežno 
i duboko osećanje sebe pred sobom samim i uzvišenim vrednostima, čini 
čoveka krivim i povijenim. Uspravljanje ide teško, posebno zato što u to-
me nema mnogo pomoći. Više je bilo onih koji su bili spremni da iskori-
ste dobru priliku i prodaju koju oproštajnicu greha, izgrade koju još crkvu, 
dobiju na ličnoj pravednosti u upoređivanju sa onima koji su se ogrešili. 
I dobra dela su često ravnoteža osećanju krivice. Tada alturuizam posta-
je produkt bolnog osećanja krivice, a ne radosnog saosećanja i ljubavi pre-
ma drugome. Ni sâm pojedinac nije previše milostiv ni prema sebi sâmo-
me kada sebe kažnjava, kada se razboleva, kada mu patnja dođe kao lek.

Linija razdvajanja zdravog i bolesnog osećanja krivice nije sasvim ja-
sna, ali se nazire razlika. Život s krivicom je svakodnevna pojava. Šta ljudi 
rade s krivicom? Kako deca odrastaju? Šta čine negativni komentari i pri-
govaranja? Kako se odnositi prema dečijim prvim lažima? Kako prihvati-
ti greške koje deca čine, a videla su ih od roditelja? Kako i koliko kažnja-
vati da bi se izbegla patologija, bilo nedostatka, bilo preteranog osećanja 
krivice? Da li zrelost ličnosti podrazumeva nošenje tereta života i sa njim 
i krivicu?

Krivica u socijalnom kontekstu ima svoje putanje razrešenja. Spon-
tana reakcija na krivicu jeste osveta, poravnavanje računa bilo sa sobom 
ili sa drugima. Osim pravde, koja se može „zadovoljiti“ izvinjenjem, na-
doknadom štete, saosećanjem, hrišćanstvo nudi reč „opraštanje“. Reč ko-
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ja ima mnogo značenja. U hrišćanstvu opraštanje ima hijerarhijski smisao 
i uslovnost, jer je poruka da Bog oprašta samo onima koji opraštaju: „Ako 
li pak vi ne opraštate, ni otac vaš koji je na nebesima neće oprostiti vama 
pogrješaka vašijeh“ (Marko 11:26).
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 In this paper, the feeling of guilt is presented as a psychological and sociological 
concept that mediates a relationship between a perpetrator and a victim. Dynamics of the 
relationship assumes reflection of suffering that is recognized directly through empathy. 
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DANIJELA GRUJIĆ1

METAFIZIČKA KRIVICA SAVREMENOG ČOVEKA

Rezime

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

Ključne reči: metafizička krivica, savremeno doba, globalizacija, svetsko siromaštvo.

Uvod

Dug istorijski razvoj predstava i poimanja krivice, od antičkih Home-
rovih i Hesiodovih početaka, kada je krivica značila dugovanje, ono što je 
skrivljeno u smislu odgovornosti ili propusta da se nešto učini2, do danas 
bio je pod uticajem uspona različitih oblasti ljudske duhovnosti i postepe-
nog duhovnog sazrevanja evropskog sveta. Tokom razvoja različitih sta-
novišta o krivici ona su se sve čvršće vezivala za nameru, razlikujući se 
od nesretnih slučajeva i slučajnih i nenamernih grešaka, što je među prvi-
ma istakao još Aristotel. Uspon prava i razvoj pravne svesti u Rimu doveo 
je do nastanka specifičnog shvatanja pravne krivice. Uobličavanje moral-
ne krivice nastalo je razvojem morala i moralne svesti, te razvojem etič-
kih stanovišta, posebno stoičkih, još u Antici. Kasnija dominacija religije 
u ustrojstvu srednjovekovnog sveta ostavila je takođe vidnog traga na po-
javu i shvatanje religijske krivice, kao i njeno bliže vezivanje za greh. Ova 
tri tipična pogleda na krivicu odredila su i novovekovno shvatanje krivice, 
koje se vremenom pod uticajem prirodno-pravnih teorija sekularizovalo. 

1 Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj“, Novi Sad, danigrujic@gmail.com
2 Vidi: M. Perović, Etika, str. 466.



108 Danijela Grujić

108

Ključnu ulogu u oblikovanju modernog shvatanja krivice imali su 
Kant i Hegel, Kod njih se može govoriti, pored već spomenutih oblika kri-
vice, i o pojavi specifičnog ontološkog poimanja, koje se javlja u Kanto-
vom shvatanju radikalnog zla i Hegelovom promišljanju čovekove izvorne 
krivosti. U savremenom filozofskom diskursu o krivici već na samom po-
četku doprinose su pružili Kjerkegor i Niče. Šelerovi napori išli su u prav-
cu borbe protiv psihologističkih tendencija u posmatranju krivice, čvršće 
je vezujući za područje morala. Posebno je interesantno Šelerovo upući-
vanje na značaj solidarnosti sa drugim ljudima i suodgovornosti sa celim 
moralnim svetom, koji vode podsticajnoj misli o „ukupnoj krivici vreme-
na“. Hajdeger, pak, traga za još dubljim izvornijim slojevima krivice, za 
egzistencijalnim pojmom krivice posmatranim iz bitkovnog načina gubit-
ka.3 Na ovim misaonim podsticajima razvija se naposletku Jaspersovo us-
postavljanje pojma metafizičke krivice.

Pojam metafizičke krivice

U prvom kursu svojih predavanja na univerzitetu u Hajdelbergu na-
kon Drugog svetskog rata, kasnije objavljenim u omanjoj knjižici, u stanju 
beznađa u još porušenoj zemlji, Jaspers je svoja razmatranja posvetio pro-
blemu krivice, rekavši: „Moje izlaganje niklo je iz razgovora koji svi mi 
vodimo, svako u svom krugu.“4 Neposredan povod predstavljale su svaka-
ko silovite spoljašnje optužbe, ali i unutrašnja potreba da se preispita od-
govornost Nemaca i Nemačke za zločine počinjene tokom rata, potreba 
koju je Jaspers sažeo sledećim rečima: „Mi u Nemačkoj moramo duhovno 
prići jedni drugima. Mi još uvek nemamo zajedničko tle i tek pokušavamo 
da se međusobno sretnemo.“5 O toj potrebi svedoče i sledeće misli Hane 
Arent: „Već mnogo godina srećemo Nemce koji izjavljuju da ih je sramo-
ta što su Nemci. Često sam dolazila u iskušenje da odvratim da me je sra-
mota što sam ljudsko biće.“6 Upravo to dublje osećanje sramote koju ose-
ćamo povodom svoje ljudskosti predstavljalo je bazu misaonog uobličava-
nja pojma metafizičke krivice.

3 Vidi: M. Perović, Etika, str. 468-469.
4 K. Jaspers, Pitanje krivice, str. 9.
5 Isto, str. 9.
6 H Arent, Organizovana krivica i univerzalna odgovornost, Časopis za književnost 

i kulturu, i društvena pitanja, str. 35.
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Treba odmah reći da je svojim dometima Jaspersov rad posvećen kri-
vici daleko prevazišao konkretnu situaciju i vreme nastanka. U neposred-
noj razradi problema krivice Jaspers je na četiri nivoa analizirao problem, 
posmatrajući tako četiri različita vida krivice, od ranije poznate pravnu, 
političku i moralnu krivicu, te naposletku sasvim osobenu metafizičku kri-
vicu. Univerzalnost ovog Jaspersovog spisa, u kojem se prvi put razrađu-
je pojam metafizičke krivice, ističe Žana Herš rečima: „u toj knjižici na-
lazi se, mislim, sklop trajne vrednosti koji omogućuje da se stvari izvedu 
na čistinu.“7

Smatrajući da su filozofija i teologija pozvane da osvetle pitanje o kri-
vici, u traganju za njenim najdubljim slojevima8, Jaspers kaže da je uvo-
đenje distinkcije potrebno da bi se ona shvatila i objasnila. To ga je nave-
lo da razlikuje četiri pojma krivice, među kojima za nas posebnu vrednost 
ima metafizička krivica. Prema prvom Jaspersovom određenju: „Postoji 
slolidarnost među ljudima kao pripadnicima ljudskog roda koja svakog či-
ni saodgovornim za svaku krivdu i nepravednost u svetu, a posebno za zlo-
čine počinjene u njegovom prisustvu ili s njegovim znanjem.“9 U daljem 
obrazloženju Jaspers kaže da se metafizička krivica javlja kod nas kao pri-
padnika ljudskog roda povodom toga što nismo uradili sve što je u našoj 
moći da sprečimo nedelo i da to gotovo magličasto ali neizbrisivo oseća-
nje krivice „nije ni pravno, ni politički, ni moralno adekvatno“10 pojmljivo, 
mada će ga neki kasniji autori posmatrati u moralnom kontekstu. Ono nas 
naposletku dovodi do granice pred kojom moramo izabrati: „ili bezuslov-
no založiti svoj život, mada bez svrhe jer izgledi za uspeh ne postoje, ili 
zbog nemogućnosti uspeha izabrati da se ostane u životu.“11 Tu se, prema 
Jaspersovom sudu, suočavamo sa onom bezuslovnošću koja čini najdublji 
osnov našeg bića, zbog čega i možemo govoriti o spremnosti da se živi sa 
ovom krivicom ili ne živi uopšte.

I dok je instanca krivične odgovornosti sud sa pravnim postupkom, 
instanca moralne krivice sopstvena savest čoveka, političke krivice sila 
i volja pobednika, metafizička krivica za svoju instancu ima jedino Bo-
ga, tvrdi Jaspers. Međutim, „Niko ne mora priznati svetskog sudiju u pita-
njima moralne i metafizičke krivice.“ To naposletku znači: „Ono što važi 

7 Ž. Herš, Istorija filozofije, Svetovi, Novi Sad, 1998, str. 356.
8 Vidi: K. Jaspers, Pitanje krivice, str. 19.
9 Isto, str. 21-22.
10 Isto, str. 22.
11 Isto, str. 22.
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pred Bogom, ne važi i pred ljudima“12. Nema Božjeg zastupnika na zemlji, 
kaže Jaspers, ni u vidu crkvene službe, ni u vidu javnog mnjenja. Moralna 
krivica je stvar savesti pojedinca, ali se o njoj ipak da govoriti sa solidar-
nim ljidima u „ljubavlju prožetoj borbi“, što prema Jaspersovom uverenju 
čini suštinu komunikacije. Međutim, „Metafizička krivica možda može bi-
ti predmet otkrovenja u konkretnoj situaciji ili u delima pesnika i filozo-
fa, ali u međusobnom razgovoru teško. Najdublje su je svesni oni koji su 
jednom dosegli bezuslovno, ali kroz to odmah iskusili odsustvo očitova-
nja bezuslovnog u odnosu na sve ljude.“13 Ona ostaje kao tamna sena, kao 
sram u čovekovoj duši. Stvar je potpune samoće svakog pojedinca, one ko-
ja preobražava samosvest i iznova utemeljuje dušu.

Treba imati u vidu, kaže Jaspers u duhu dijalektike, blisku vezu među 
razlikovanim stvarima, pa prema tome i međusobnu srodnost i međuuticaj 
ovih oblika krivice. Tako, „Kada ljudi ne bi nosili nikakvu metafizičku krivi-
cu, bili bi anđeli, i preostala tri pojma krivice postala bi bespredmetna.“14 Na 
sličan način moralni propusti čine osnovu političke i pravne krivice. No, ono 
što je ovde posebno interesantno, jeste temeljnost koju Jaspers pridaje upra-
vo metafizičkoj krivici kao izvornom obliku krivice. Ona se vezuje za čove-
ka kao uopšte voljno biće koje postoji u određenom vremenu i zahvaljujući 
svojoj volji može da dela u svetu gde se nedela vrše od strane ljudskog roda.

Kada je reč o posledicama krivice, Jaspers kaže da pravna krivica za 
posledicu ima kaznu, politička krivica obeštećenje i gubitak ili ograničenje 
političke moći i prava, moralna krivica okajanje posle čega nastupa prepo-
rod, dok metafizička krivica „za posledicu ima preobražaj ljudske samosve-
sti pred Bogom.“15 Sasvim kratko Japsers ističe da ovaj unutrašnji samo-
preobražaj čoveka dovodi do slamanja njegovog ponosa, te da može proi-
zvesti u njemu „novi izvor aktivnog života“. Iako je ova misao više uzgred-
no izrečena, za nas može imati poseban značaj s obzirom na nagoveštaj so-
cijalnih implikacija metafizičke krivice. Nešto kasnije Jaspers tvrdi da čo-
vek u metafizičkom iskustvu „nesreće doživljava preobražaj svoje svesti o 
bivstvu i svoje samosvesti.“16 U formi pročišćenja, kao jednog unutrašnjeg 
događanja samopostajanja, odvija se stvarnost naše slobode, odakle niču 
ozbiljnost i odluka. Jednom spoznata krivica ne dozvoljava da se život da-

12 Isto, str. 31.
13 Isto, str. 22-23.
14 Isto, str. 23.
15 Isto, str. 25.
16 Isto, str. 59.
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lje prosto i bezazleno vedro živi. Trenuci sreće se doduše mogu i dalje po-
vremeno ugrabiti, gotovo u predahu i zaleđu sete, dok preovladava delanje 
sa znanjem da je „U bitnome, život pružen da bi se proživeo na zadatku.“

Nastanak svesti o metafizičkoj krivici Japsers vezuje za nemoć da se 
dela u situaciji koja prevazilazi samo moralnu odgovornost. Ona se jav-
lja u vidu nezatomljivog zahteva, koji u suočavanju sa zločinom ne uvaža-
va oprez u brizi za vlastiti život, već ide dalje od ovozemaljske brige sve 
dotle da „u sebi čujem glas koji mi govori da je to što još uvek živim mo-
ja krivica.“17 Upravo zbog toga, razmatrajući konkretnu nemačku krivicu, 
Jaspers zaključuje: „Oni, pak, koji u potpunoj nemoći nesumnjivo nisu ni-
šta od toga mogli da spreče učinili su korak ka svom preobražaju postaju-
ći svesni metafizičke krivice.“18

Na ove razmatranja nadovezuju se refleksije Hane Arent izložene u nje-
nom spisu „Organizovana krivica i univerzalna odgovornost“. Od poseb-
nog značaja za našu temu je to što Hana Arent pronalazi uporište za sve 
oblike krivice u ideji čovečanstva. „Jer, ideja čovečanstva, očišćena od sva-
kog sentimentalizma, nosi vrlo ozbiljnu konsekvencu da u jednoj ili drugoj 
formi čovek mora preuzeti odgovornost za sve zločine koji čini čovek, i da 
svi narodi dele teret zla počinjenog od strane svih drugih.“ – kaže Arentova 
upućujući očigledno na metafizičku krivicu. Ono što je posebno vredno hva-
le u ovom omanjem spisu jeste misao da se ideja čovečanstva suprotstavlja 
svakoj imperijalističkoj zamisli i aroganciji svojstvenoj razvijenom svetu, 
što predstavlja unutrašnji potencijal koncepta metafizičke krivice. „Svakoga 
dana postaje sve teže slediti neimperijalističku politiku i čuvati nerasistička 
uveranja, zato što svakoga dana postaje sve jasnije koliko je čovečanstvo 
težak teret za čoveka.“19 – kaže Hana Arent. To znači da metafizička krivica 
u svojoj srži nosi univerzalnu brigu za ljudsku sudbinu, ali i sasvim konkret-
nu brigu za sudbinu čovečanstva u vremenu u kojem živimo.

Socijalni aspekti metafizičke krivice

Početna filozofska razrada pojma metafizičke krivice, iako je bila ve-
zana za konkretna dešavanja iz Drugog svetskog rata, još uvek nije ukazi-

17 Isto. str 57.
18 Isto, str. 58.
19 H. Arent, Organizovana krivica i univerzalna odgovornost, str. 35.
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vala na dalekosežnije socijalne aspekte. Kao i kada je u pitanju pojam zla 
i njegova diferencijacija, mogli bismo i kada je reč o pojmu krivce sledi-
ti Hefeove misli: „No, ova razlikovanja ostavljaju otvorenim pitanje, da li 
tako nečega zaista ima u stvarnosti.“20 I pored ovih skeptičnih ograda, tre-
ba reći da je Drugi svetski rat predstavljao svojevrsnu istorijsku prekretni-
cu u konstituciji modernog praktičkog života – završila se era međunarod-
nog poretka nacionalnih država, do tada dominantna ideja pravnog poziti-
vizma doživela je svoj debakl u nacističkim zloupotrebama21 i tome može-
mo dodati nastanak jednog produbljenog ljudskog osećanja za metafizič-
ku krivicu.

Ubrzo nakon potresnih iskustava iz Drugog svetskog rata javljaju se 
ideje o međunarodnoj solidarnosti, za koju Hana Arent kaže da „još uvek 
nije dobila adekvatan politički izraz“22 i gotovo proročki na samom kraju 
svog rada o krivici govori: „Ovo je, međutim, izvesno: na njih i samo na 
njih, ispunjene iskrenim strahom od neizbežne krivice ljudske rase, može-
mo se pouzdati da će se neustrašivo, beskompromisno i svuda boriti protiv 
neizrecivog zla koje je čovek sposoban da proizvede.“23 Naime, u vreme 
kada su ove misli zapisane još se nije mogla nazreti i naslutiti nadolaze-
ća era globalizacije, koja je u pozitivnoj ideji, i pored svih svojih negativ-
nih elemenata i učinaka, donela globalizaciju ljudske solidarnosti kroz de-
lovanje raznovrsnih vladinih i nevladinih organizacija na međunarodnom 
nivou i sve življe aktivnosti pojedinaca podstaknute solidarnošću. „Svet je, 
stoga, stvarno a ne samo potencijalno moralna zajednica, čak i ako je ose-
ćaj za to slabo razvijen kod većine ljudi. Mi smo globalni građani, čak i 
ako još nismo stekli globalnu svest.“24 – kaže krajem prošlog veka Najdžel 
Douver. Na taj način se, uporedo sa razvojem svesti o globalnom karakte-
ru društva, u različitim sferama života organizovala internacionalna borba 
protiv brojnih oblika nečovečnog delanja i teških uslova života kao što su 
međunarodni kriminal, razni oblici diskriminacije pojedinaca i grupa, si-
romaštvo i glad, posledice elementarnih nepogoda. 

Prisetimo se, takođe, da mnogi autori danas smatraju da je i pored ci-
vilizacijskog napretka čovek dvadesetog veka počinio najveće surovosti 

20 O. Hefe, Umijeće življenja ili moral, str 351.
21 Vidi: H. Perelman, Pravo, moral i filozofija, Nolit, Beograd, 1983, str. 68
22 H. Arent, Organizovana krivica i univerzalna odgovornost, str. 35.
23 Isto, str. 35.
24 N Douver, Svetsko siromaštvo, Singer, Piter (pr), Uvod u etiku, Izdavačka knjižarnica 

Zorana Stojanović, Novi Sad, 204, str. 403.
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protiv čovečanstva. Tako Hefe kaže: „Dvadeseto stoljeće pojačava gro-
zote do ogromnih razmjera, posebno onih koji su bili politički odgovorni. 
Užas milionskih ubistava za koje su odgovorni Hitler, Staljin, Mao Cetu-
ng, organizatori mnogih genocida – ne utihnjuje ni nakon njihovog zavr-
šetka. Veliki i mali tirani, vojskovođe („gospodari rata“) i počinioci bez-
brojnih terorističkih napada, bodro nastavljaju da izrazito protivreče neo-
spornom, intektualno priznatom moralu. A pošto se ta protivrečja dešava-
ju prečesto i u velikom stilu, to i zlo ostaje prisutno u javnom životu. To 
da je njegova količina znatno opala u pojedinačnom življenju sa drugima 
– niko se ne usuđuje da tvrdi.“25 Ovakva istorijska situacija u kojoj se čo-
večanstvo tokom prošlog veka našlo podstakla je takođe razvoj jednog du-
bljeg unutrašnjeg – metafizičkog stanovišta o krivici, a zatim i pojavu nje-
govih socijalnih aspekata.

Problem svetskog siromaštva 

Drugu polovinu dvadesetog veka i početak dvadeset prvog veka, upo-
redo sa pojačavanjem tempa i usložnjavanjem globalizacijskih procesa, 
obeležio je porast interesovanja za globalne probleme i stvaranje jedne 
svetske javnosti zainteresovane za njihovo rešavanje. Jedan od najistaknu-
tijih problema savremenog čovečanstva predstavlja svetsko siromaštvo. 
Poper o njemu kaže: „naše doba je postavilo moralni credo koji je uzdignut 
upravno do moralne samorazumljivosti. Mislim na stav da niko ne sme bi-
ti gladan, sve dok među nama ima dovoljno hrane. Nadalje, ono je donelo 
prvu odluku da se borba protiv siromaštva ne prepusti slučaju, nego da se 
smatra za osnovnu dužnost svih – posebno onih koji žive u materijalnom 
bogatstvu.“26 Konačno, ovaj stav je naveo oko 100 000 ljudi da se okupi u 
Parizu 1987. godine na otkrivanju spomenika posvećenom borbi protiv si-
romaštva. Od tada se, odlukom Ujedinjenih nacija, u celom svetu obeleža-
va 17. oktobar kao Svetski dan borbe protiv siromaštva. 

U svom tekstu posvećenom ovom problemu, Singer devedesetih go-
dina iznosi neke činjenice: „400 milijuna ljudi nedostaju kalorije, protei-
ni, vitamini i minerali potrebni za održavanje njihova tijela i umova zdra-
vim. Milijuni su stalno gladni; drugi pate od neishranjenosti i zaraza na 

25 O. Hefe, Umijeće življenja ili moral, str 352.
26 K. Poper, U traganju za boljim svetom, D, Paideia, Beograd, 1999, str. 212.



114 Danijela Grujić

114

koje bi uz bolju prehranu bili otporni. Najgore su pogođena djeca. Prema 
jednoj studiji, 14 milijuna djece mlađe od pet godina svake godine umi-
re od kombiniranih učinaka neishranjenosti i zaraza.“27 Ovakvo siromaš-
tvo danas se, prema terminu koji je uveo bivši predsednik Svetske banke 
Robert McNamara, naziva apsolutnim siromaštvom, jer predstavlja život 
na samoj granici opstanka, nasuprot drugim vidovima relativnog siromaš-
tva koji se obično sreću u razvijenijim zemljama. Ono tišti gotovo četvr-
tinu svetske populacije čovečanstva koja živi u ’zemljama u razvoju“, ovi 
ljudi se svakodnevo suočavaju sa glađu, bolestima, neishranjenošću, viso-
kom smrtnošću, lošim životnim uslovima, nemogućnošću da se obrazuju i 
životom u stalnoj neizvesnosti i strahu.28 Jednom rečju, govorimo o živo-
tu koji nije dostojan čoveka.

Problem svetskog siromaštva, koje se javlja u formi apsolutnog si-
romaštva ogromne populacije čovečanstva, nameće pitanje odgovornosti 
ljudi iz razvijenog dela sveta i metafizičke krivice koju osećaju povodom 
toga. Naravno da tu nije reč o pravnoj, političkoj i moralnoj odgovornosti, 
mada se i one mogu javiti, posebno ako govorimo o odgovornosti vlada 
razvijenih zemalja koje su svojom aktuelnom politikom i ekonomskom 
delatnošću ili možda pređašnjom kolonijalnom politikom onemogućile ili 
usporile razvoj nerazvijenih delova sveta. To bi mogao biti i jedan od ra-
zloga zašto se toliko malo medijskog prostora posvećuje ovom iznuruju-
ćem trajnom problemu, za razliku od nesreća poput poplava, suša i ze-
mljotresa, kada mediji na zapadu aktivno podstiču solidarnost. Ipak, za ve-
liku većinu stanovnika bogatih zemalja može se reći da danas mogu isku-
siti samo osećaj metafizičke krivice zbog života koji provode u blagosta-
nju a često i u uživanju koje prevazilazi životne potrebe i predstavlja luk-
suz, nasuprot ljudima koji, iako oni sami za to nisu krivi, žive na ivici pre-
življavanja i kojima je neophodna njihova pomoć.

No, da ona nije ostala samo tamna sena u dušama današnjih ljudi, ne-
ubličena i neopipljiva teskoba, govore brojne i razgranate aktivnosti razvi-
jenog sveta usmerene ka ovom problemu. „Kao odgovor na ovo, postoje 
različite vrste programa, od kojih, neke organizuju vlade (sa ili bez strane 
pomoći), a neke privatne dobrotvorne ustanove. Ovi programi, na prvom 
mestu, nastoje da siromašnima pomognu da izbegnu svoje siromaštvo ili 
da osiguraju da ovi ljudi ne dođu u situaciju ekstremnog siromaštva. Ovi 

27 P. Singer, Praktična etika, KruZak, Zagreb, 2003, str. 166.
28 Vidi: N. Douver, Svetsko siromaštvo, str. 393.
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programi su manje glamurozni nego hitna pomoć, ali je njihovo dejstvo 
znatno veće.“29 – kaže Douver. Oni, prema našem mišljenju, predstavlja-
ju socijalne aspekte metafizičke krivice. Spomenimo samo neke od svet-
ski poznatih dobrovoljnih organizacija uključenih u borbu protiv apsolut-
nog siromaštva: Oxfam, Care, War on Want, Freedom from Hunger, Com-
munity Aid Abroad. To znači da o njima i njihovoj humanitarnoj delatnosti 
možemo govoriti kao o aktivnostima proisteklim iz dužnosti prema ljud-
skom rodu na temelju metafizičke odgovornosti.

Ne zalazeći u pitanje pravde i poštene raspodele svetskog bogatstva, 
što izmiče delokrugu naše teme, kao i pitanje distribucije zvanične pomoći 
koju agencija UN za razvoj pruža određenim vladama i distribucije pomo-
ći dobrotvornih agencija, ovde se ograničavamo na razmatranje pitanja ko-
je Douver formuliše na sledeći način: „Zašto onda imamo dužnost da po-
mognemo smanjivanju siromaštva u drugim zemljama?“30 Kao argumen-
te ovaj autor navodi postojeće resurse koje bogate zemlje imaju i moralnu 
hitnost i ozbiljnost problema svetskog siromaštva, dolazeći naposletku do 
dužnosti koju imamo prema drugima, kao specijalnu dužnost da se ubla-
ži patnja drugih ili dužnost dobročinstva, dužnost ostvarivanja prava, duž-
nost implementacije socijalne pravde – dužnost da se brinemo za udaljeno 
siromaštvo. Ona, prema Douveru, u krajnjoj liniji predstavlja izraz moral-
ne odgovornosti, ali prema našem shvatanju svoj dublji koren ima zapravo 
u metafizičkoj odgovornosti.

Na ovom mestu važno je reći da socijalni aspekti metafizičke krivice 
kada je u pitanju problem svetskog siromaštva, i pored toga što predstav-
ljaju tek pionirske korake ka rešenju problema svetskog siromaštva, sežu 
i do institucionalnih rešenja. „Samo su Švedska, Nizozemska i Norveška, 
kao i neke arapske države izvoznice nafte, ostvarile umjereni cilj Ujedinje-
nih naroda od 0,7% bruto nacionalnog proizvoda (BNP). Velika Britani-
ja daje 0,31% svojeg BNP-a za službenu pomoć u razvoju te mali dodatni 
iznos za neslužbenu pomoć dobrovoljnih organizacija… Druge još bogati-
je zemlje, daju malo više: Njemačka daje 0,41%, a Japan 0.32%. Sjedinje-
ne Države daju tek 0.15% svojeg BNP-a.“31 – piše Singer početkom deve-
desetih godina prošlog veka. Dakle, ova institucionalna rešenja još uvek 
nisu dovoljna da dovedu do stabilizacije siromaštva u zemljama u razvo-

29 N. Douver,  Svetsko siromaštvo, str. 394.
30  Isto, str. 399.
31  P. Singer, Praktična etika, str. 169.
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ju. Singer smatra da bi povećanje vladine pomoći bio najsigurniji način da 
se dođe do znatnijih rezultata u borbi sa apsolutnim siromaštvom. Prema 
našem mišljenju, potrebno ih je podupreti još aktivnijim internacionalnim 
ustanovama, među kojima bi izuzetno vredna pažnje bila besplatna među-
narodna socijalna i zdravstvena zaštita dece, jer su upravo deca najteže po-
gođena problemom svetskog siromaštva. Ovakvi vidovi zaštite mogli bi 
dati dugotrajne efekte, za razliku od sadašnjih koji uglavnom samo krat-
koročno ublažuju završna razmatranja

Završna razmatranja

U ovom radu učinjen je jedan pokušaj da se pojam metafizičke krivi-
ce razvije u njegovim filozofskim određenjima, a potom dovede u najpri-
sniji odnos sa problemima savremenog sveta, te na taj način kroz analizu 
jednog konkretnog problema, problema svetskog siromaštva pokaže nje-
gova danas već bogato razvijena socijalna dimenzija. Upravo su načini na 
koje se ovaj problem u savremenosti prezentuje i uspostavlja u svojim po-
kušajima rešavanja i ublažavanja indikativni kada je reč o njegovoj direk-
tnoj upućenosti na metafizičku krivicu. To nije značajno samo sa, da tako 
kažemo, deskriptivne tačke gledišta, nego i sa normativne, jer nas upućuje 
na još nereflektovane povesne mogućnosti savremenog sveta. Upućuje nas 
na tragalačke puteve da se problemu svetskog siromaštva pristupi sa insti-
tucionalno višeg nivoa. Naime, razvoj svesti o prisutnosti metafizičke kri-
vice kod velikog dela svetskog stanovništva razvijenog sveta povodom po-
stojanja apsolutnog siromaštva u gotovo jednoj četvrtini aktuelnog čove-
čanstva može dovesti do kvalitetno drugačijih i dugoročnijih pokušaja da 
se ovaj problem reši. Takođe, ona može dovesti i do jednog savesnijeg od-
nosa savremenog sveta prema humanom i dostojanstvenom opstanku sva-
kog čoveka, koji bi bio u stanju da stavi opšti interes čovečanstva ispred 
slepe i egoistične dinamike ekonomskog i nacionalno-političkog interesa. 
Tada bi na delu zaista bio jedan preporod čovečanstva na temelju ‘’novog 
izvora aktivnog života’’ – metafizičke krivice.
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DANIJELA GRUJIĆ1

METAPHYSICAL GUILT OF THE 
CONTEMPORARY MAN 

Abstract:

Over time, development of understating guilt, its significance and role in the society 
from Antiquity to the present day, along with civilizing historical maturity of the practical 
life, resulted in shaping moral, legal and political guilt as the main forms of guilt. Each 
for itself, they came a long way of establishing themselves, of developing different defini
tions and different influences on the social life in its entirety. Today, we are witnesses of 
the formation of a new, contemporary form of guilt, which Jaspers named, in the mid20th 
century, metaphysical guilt. In its center, it keeps an idea of the human race and the re
sponsibility that we feel for all actions that a man does anywhere in the world today and 
for all people that are exposed to suffering. Although social aspects of this guilt were not 
immediately visible, which made it intangible and ethereal at first, the second half of the 
20th century and the beginning of the 21st century were marked by an increase in interest 
in global problems and the creation of the world public interested in solving them. Among 
these, the issue of world poverty takes a special place. 

Keywords: Metaphysical Guilt, Contemporary Age, Globalization, World Poverty

1 Gymnasium “Jovan Jovanović Zmaj“, Novi Sad, danigrujic@gmail.com
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TANJA GOLIĆ1

PROBLEM KRIVICE 
U HEGELOVOJ FILOZOFIJI

Sloboda ne leži niti u određenosti, 
niti u neodređenosti, nego je oboje

Hegel

Rezime: 

Hegelovu filozofiju je jedino moguće razmatrati u skladu sa njegovim zahtevom, u 
odnosu na sam sistem i celinu njegove misli. Nije neophodno razmatrati svaki pojedina
čan deo sistema u odnosu na pitanje krivice u istoriji, već istaći ključne istorijske momen
te za moderno razumevanje ovog problema. Pokazaće se da se čovek oduvek zbog „zle“, 
„prirodne“ strane svoje slobodne ličnosti pitao o problemu krivice. Pokazaće se razlika 
između moralnog i pravnog odnosa prema ovom pojmu. Iz toga se izvodi odnos formalnih 
i neformalnih zajednica, njihove sličnosti i razlike. Na kraju ćemo videti na koji način se 
sam Hegelov sistem, ako ga ne shvatimo dogmatički, već u njegovom razvoju, odnosi pre
ma savremenom pitanju krivice, pre svega Jaspersovoj podeli na četiri vrste krivice (mo
ralnu, pravnu, političku i metafizičku), i da se ona može svesti na na moralnu i pravnu.

Ključne reči: krivica, moral, odgovornost, pravo, saznanje

Uvod

Pojam krivice, kao bilo koji drugi pojam u Hegelovoj filozofiji treba 
razmatrati u odnosu na celinu njegove misli. Svaka ličnost koja se pita o 
postavljanju svrha mora da se pita i o zloj strani čovekove prirode, ne mo-
žemo se pitati samo o onome dobrom. Zbog toga bi jedna prava istorija tre-
bala da bude pre svega teodiceja, koja bi trebala da ima u vidu i zlu stra-
nu, i da pokuša da je objasni. Hegel kaže: „Naše saznanje teži sticanju uvi-
da da je ono čemu je smerala večna mudrost postignuto kako u oblasti pri-
rode tako i u oblasti postojećeg, aktivnog duha. Naše razmatranje jeste, u 
tom pogledu, teodiceja, opravdanje Boga, koje je Lajbnic pokušao metafi-
zički da izvede na svoj način, to jest pomoću još – nedoređenih, apstratnih 
kategorija, tako da bi se zlo u svetu moglo shvatiti, a misleći duh pomiri-

1 Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, katedra za filozofiju, tanjagolic@hotmail.com
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ti sa činjenicom da zlo postoji.“ 2 Dakle, najbolji svedok zle strane bila bi 
sama istorija u kojoj se ona strana u odnosu na samu sadržinu na različite 
načine ispoljavala. I religija govori o tome. Konkretno u hrišćanstvu, Isus 
kada strada kaže „Bože oprosti im, ne znaju šta čine.“ Već tu se vidi veza 
saznanja sa onim što bi predstavljalo zlo. U filozofiji je sa Sokratom i so-
fistima došlo do takvih rasprava, koje su se posredstvom religije nastavi-
le pre svega kod hrišćanskih mislilaca, Avgustina, Tome Akvinskog, ali u 
modernim filozofijama. Autori poput Dekarta, Spinoze, Lajbnica, koji pi-
še svoje čuveno delo „Teodiceju“, pokušavaju da objasne, opravdaju zlo u 
svetu i odgovore na čuveno pitanje kako je ono moguće ako je Bog dobar 
i milosrdan. Oni, svako na svoj način, odgovor pokušavaju da pronađu u 
ljudskom saznanju, koje je konačno, a kao takvo se odnosi prema sadrža-
ju i greši u zaključivanju. 

Naveli smo samo neke autore, iako Hegel u svojim istorijama referi-
še i na mnoge druge filozofe, jer je celina moguća samo ako se referiše na 
konkretan sadržaj i u njemu pokažu momenti koji su ključni za sam razvoj 
misli. To ne znači da treba prepričati svaki segment njegove misli, već ista-
ći ključne konstituitivne momente i pokazati da krivica postoji u domenu 
praktičkog koje ima svoj specifičan logocitet može da se odredi. Svako od 
nas ima predstavu o tome šta je ispravno, a šta krivo uverenje i delo, me-
đutim ne može svaka predstava pretendovati na opšte važenje. Šta je kri-
terijum određenja? Sama povest koja ispostavlja zbilju. Treba se znati ce-
lina u svojim ključnim momentima da bi se postavilo određenje, ograniče-
nje krivice. Ne može se usvojiti bilo kakvo određenje. Hegel kaže: „Polo-
vična filozofija odvodi od Boga.“3 Kriterijum mora biti saznanje. Ono mo-
ra biti dato u celini. Ono mora da ispita povest i ispostavi rezultate. Sazna-
nje je ono koje postavlja granice i određuje. Saznanje treba da odredi šta 
je to krivica šta nije. Pokazaće se da krivica nije samo ono unutrašnje, da-
to kao osećaj krivice, niti samo ono spoljašnje, krivično delo, već da je da-
ta u složenoj strukturi posredovanja od subjektivnih uverenja, svrha do op-
štih važenja. Odgovor ne možemo tražiti u neposrednosti. I religija je ta 
koja nudi zbiljske predstave i referiše na konekretne događaje, ličnosti, sa-
držaje. Hegel zbog toga kritikuje filozofije neposrednosti, Jakobija, Šelin-

2 G.W.F. Hegel, Filozofija istorije, Božidar Zec. Beograd, 2006. god. str. 21.
3 G.W.F Hegel, Osnovne crte filozofije prava, Danko Grlić, „Veselin Masleša“ – Svetlost, 

Sarajevo, 1989. god., str. 19.
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ga4 koji uviđaju neku logiku samog procesa slobodnog delanja, ali ne po-
kazuju konkretan način kako se ona realizuje u zbilji. Pokazaćemo kako 
se problem krivice ispostavlja u modernom društvu, nećemo se baviti sva-
kim pojedinačnim delom istorije jer bi to bilo jako dugačko, već ćemo ra-
zraditi momente koji su ključni da bi se razumeo moderni i savremeni od-
nos prema krivici. 

Krivica u području (ne)slobode

Hegel preuzima od Šelinga ideju da je sloboda ne predstavlja samo 
princip za dobro, već i „tamni temelj“, odnosno mogućnost zla. Hegel će 
pokazati kako se ova ispravna tvrdnja realizuje u konkretnim odnosima. 
Tako će se sloboda za modernog čoveka pokazati kao mogućnost da on 
sam sebi, ali uvek već u odnosu na drugog umski uspostavi granice. Gra-
nice su moguće samo tamo gde je moguće saznanje. Gde postoji intuitiv-
nost ne postoje granice i ne postoje kriterijumi. Sloboda se sastoji u napre-
dovanju čoveka od više prirodnog, a manje slobodnog, do manje prirod-
nog a više slobodnog bića. Stoga su nagoni i žudnje, prirodne potrebe ko-
je nastoje da se odmah i sad, neposredno zadovolje. Oni su nužni i konsti-
tuitvni momenti slobode koji su dati u vezi sa saznanjem i delanjem. Zada-
tak pojedinca je da na pravilan način zadovolji te potrebe u društvu posred-
stvom navike i saznanja. Postoje granične situacije u kojima nije moguće 
zadovoljiti potrebe. Date su predstavno u filmovima poput Pijevog živo-
ta. U tom filmu se radi o mladiću kome otac drži zoološki vrt i dok je de-
te on veruje da životinje kao ljudi mogu da vole i neće da napadnu onoga 
ko je dobar prema njima. Međutim nakon jednog incidenta, gde dečak bi-
va zamalo napadnut od samog tigra, kog je redovno hranio, saznaje da ži-
votinja nema ljudsku dušu, nema slobodu da neće da ga napadne. Nedugo 
zatim njegova porodica doživljava brodolom, i ostaje nekoliko ljudi samih 
na čamcu i on saznaje, da iako životinja nema slobodnu stranu, čovek i te 
kako ima prirodnu, i u borbi za opstanak, u graničnim situacijama je ona 
najizraženija i najvidljivija. 

Pretpostavka modernog društva, jeste da zrelost dolazi sa sposobno-
šću da osoba sama donosi odluke, i to je momenat kada postaje punoletna. 

4 Milenko A. Perović, Pet studija o Hegelu, Arhe, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2012. god., 
str. 265 - 289.
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To je „donja“ granica kada osoba posredstvom ispravnog vaspitanja bi tre-
balo da nauči da se odnosi prema svojim potrebama, interesima u društvu 
i da nauči da ih ograniči u odnosu na samo društvo. Sa odrastanjem sva-
ko treba da zna da uvidi tu prirodnu stranu (koja se često označava kao zlo 
iako ona nije nekakvo zlo po sebi), i da nauči kako će da se nosi sa njom. 
Gde je mesto krivice u ovom procesu?

Svako delanje je za Hegela promišljena žudnja. Ono nije volja ras-
cepljena od misli, već je volja oposredovana mišljenjem. Uključuje celi-
nu ličnosti, i njen prirodni i njen slobodni aspekt. Hegel kaže „ko sebe ni-
je mislio nije ni bio slobodan“.5 Sloboda pretpostavlja promišljenu žudnju. 
Data je uvek u odnosu na svest, i sa razvojem istorije i napretkom saznanja 
čovek je slobodniji jer ima sve veću mogućnost da promisli žudnju, sve je 
više oposredovao prirodne nagone i prirodno stanje, koje nikad i ne posto-
ji neposredno. Gde je mesto krivice u ovom procesu? Razmatraćemo je u 
odnosu na logocitet samog delanja po Hegelu, u odnosu na njegov praktič-
ki sligoizam. Postavlja se pitanje šta podrazumeva svako pojedinačno de-
lanje? Njegovi ključni momenti su6:

1. Formulacija onoga što želim učiniti (postavljanje svrha).
2. Razmatranje okolnosti i mogućnosti koje su mi na raspolaganju.
3. Samo delanje.
Ono što čovek želi da učini je delimično već konstituisano u odnosu na 

okolnosti, delimično je slobodno. Ono nije nikada asolutno slobodno. On vr-
lo često postavlja svrhe samo u odnosu na zajednicu koja ga je konstituisala, 
a nekada zapravo negirajući samu zajednicu. U tome sastoji njegova sloboda, 
pravo na beskonačno uverenje. On može da neće ono što mu zajednica name-
će. Međutim, ako on oštećuje zajednicu na kraju svojim delanjem, a zajedni-
ca ima sistem da ga sankcioniše ona će to najveovatnije i učiniti. Krivica ne 
može da postoji u odnosu na neposrednost, ona postoji samo tamo gde posto-
ji drugi koji može tu krivicu da „vidi“, „reflektuje“, „sankcioniše“. Taj drugi 
u svetu o kom Hegel govori nije Bog, zato što je odnos sa Bogom individual-
ni, ili kako bi Kjerkegor to terminološki još preciznije pojasnio, sopstveni od-
nos7, koji se ostvaruje preko drugog, ali je u svojoj osnovi lični. Hegel ne go-
vori o tom odnosu. On govori o drugom kao pojedincu, jer je to jedini odnos 
o kome se može govoriti u sekularnoj državi. U njoj je reč o čoveku kao po-

5  G.W.F Hegel, Osnovne crte filozofije prava, str. 39.
6  Milenko A. Perović, Filozofija morala, Cenzura, Novi Sad, 2013. god, str. 284.
7 Slobodan Žunjić, Dijalektička lirika straha i drhtanja u: „Strah i drhanje“, Seren Kjer-

gekor, Plato, Beograd, 2002. god, str. 7.



Problem krivice u Hegelovoj filozofiji 123

jedincu koji je slobodan, dakle ne samo misleći već i prirodan i on teži da u 
okviru zajednice, a posredstvom drugih ostvari svoje interese. U jednom ta-
kvom društvu granice moje slobode su već uspostavljene granicama tuđe slo-
bode. Šta to znači za samo delanje? Ja imam beskonačno uverenje, ali ja kad 
stupam u zajednicu ja njega moram moći ograničiti. Ono je vec samo ogra-
ničeno, i ja moram naci način da svoje interese u odnosu na vec uspostav-
ljene granice ostvarim. “U određenosti se čovek ne treba posmatrati određe-
nim, nego time što se drugo posmatra kao drugo, tek u tome se ima samoose-
ćaj. Sloboda ne leži niti u određenosti, niti u neodređenosti, nego je oboje.“8

Formalne i neformalne zajednice

U onome što mi nazivamo neformalnim zajednicama kao što su prija-
teljstva, ljubavne veze, poznantstva itd., sam pojedinac je onaj koji uspo-
stavlja kriterijume i granicu onoga što bi bilo ispravno u odnosu na krivo. 
On drugom, češće nesvesno i nedoređeno nego svesno i određeno postav-
lja granice u odnosu na to kakva su ponašanja prihvatljiva, a kakva nisu. 
Te granice nisu u neformalnim zajednicama fiksne i određene za drugog, 
zboga toga ovde postoji velika mogućnost nesporazuma, ali i manipulaci-
je, zloupotrebe itd. Određujuće nije samo saznanje, već odnos između dve 
osobe. Zbog toga kada slušamo svađe između prijatelja, ljubavnika, teško 
je biti sudija ko je tu u pravu jer se prtpostavlja da su oni sami postavili na-
čin funkconisanja i da neko treći nema uvid u te granice. Zbog toga ovde 
postoje svađe i sporovi, ali ne i sudija koji će da ih razreši. Najbolji primer 
formalizacija odnosa je možda danas vanbračna zajednica koja se u pogle-
du prava sve više izjednačava sa bračnom zato što sam odnos nije dovolj-
no oderediti kao ljubavni, neposredan, neodređen, jer kada dođe do spora, 
a oni završe pred sudom, taj odnos mora da se normira, odredi, formalizu-
je da bi se razrešio sam spor. Dakle u onoj meri u kojoj te zajenice imaju 
praktične posledice po samo društvo, društvo mora da reaguje.

U onome što nazivamo formlanim zajednicama, po Hegelu osnovne su 
porodica, građansko društvo, i država, granice su jasne, normirane, ali i ži-
ve, u odnosu na okolnosti imaju mogućnost oblikovanja. U odnosu na do-
gađaj one su norma, pravilo, određenost, imperativ kojim se pojedincu za-
poveda i kojim se događaj definiše. Hegel sve okolnosti uzima u obzir. On 

8 G.W.F Hegel, Osnovne crte filozofije prava, str. 45.
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pokazuje da je sa razvojem svesti i saznanja kroz istoriju napreduje i regu-
lacija odnosa među ljudima. Tako se pojedincu u odnosu na logocitet sa-
mog delanja priznaje pravo umišljaja9. To je pravo pojedinca da se u druš-
tvu predstavi to do koje mere je on bio svestan onoga što je učinio svojim 
delanjem. Tako se razlikuje svest o okolnostima (umišljaj), koji je povezan 
sa namerom i realizuje se u delanju, čije su posledice onda dostupne druš-
tvu. Pr. Pojedinac je hteo da zapali nečiju kuću, ali je zapaljena cela ulica. 
On je svesno krenuo da zapali kuću, to je njegov umišljaj i namera, posle-
dica je zapaljena ulica, sudi mu se za to što je trebao da zna da će i ulica bi-
ti zapaljena, ali sa olakšavajućim okolnostima jer nije hteo celu ulicu da za-
pali. Ispituje se dakle stepen uračunljivosti pojedinca. 

Pravo je moderne volje čoveka da od celine posledice odgovara za onaj 
deo koga je bio svestan. Društva koja nisu data u formi modernog u prav-
nom normiranju stavljaju akcenat na samu posledicu, dok je svest pojedin-
ca o okolnostima manje važna. Za Kanta je najvažnija namera, uverenje su-
bjekta.10 Međutim, Hegel njega kritikuje jer on postavlja moralni formalni 
princip koji ne razlikuje u potpunosti od pravnog, koji tek treba da se reali-
zuje i ispuni sadržajem, onda je teško govoriti o svesti o okolnostima u ko-
jima jeste ili nije pojedinac mogao da dela drugačije. Za Hegela je svest o 
okolnostima presudna. I zato nam suđenja danas možda deluju dugačka, ne-
potrebna, ali je jako važno uvažiti pravo pojedinca na okolnostima u kojima 
je on mogao ili nije mogao biti svestan okolnosti u kojima je delao i posle-
dica koje je napravio. Bez te svesti reč je o neposrednosti. Ona je povezana 
sa samovoljom. Hegel govori o tome da mi u društvu ne možemo biti samo-
voljni, da se mi ne možemo u potpunosti ponašati kako želimo, jedni takvo 
društvo nikada nije postojalo, nije ni moguće da postoji, a i ako bismo ga i 
zamislili, u jednom takvom društvu niko ne bi mirno spavao. Čovek u druš-
tvu mora da vodi dijalog sa drugima. Ranije je to bilo pitanje rata, u moder-
nom društvu gde svi imaju makar formalno pravo reč je o dijalogu. 

Pošto je svaka odluka data u odnosu na pojedinačne svrhe koje poje-
dinac postavlja kao neko dobro, postavlja se pitanje da li za Hegela posto-
ji neko apsolutno Dobro u odnosu na koje se mogu definistati i pravno i 
moralno delanje i krivica koja nastaje tako što ga ne ispunjava. Hegel ka-
že kako je dobro zapravo rezultanta svih odnosa u složenom sistemu po-
sredovanja. Kada pojedinac sam uspostavlja asolutno Dobro zapada u za-

9 Milenko A. Perović, Filozofija morala, Cenzura, Novi Sad, 2013. god, str. 292.
10 Isto, str. 186.
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bludu.11 Ono ne može biti neposredno, ono je dato u odnosu na okolnosti, 
sistem, drugog. Stoga je jedno od najvećih zala za Hegela postavljati poje-
dinačne interese ili posebne na pravo sveopšteg važenja. Dakle, opšte svr-
he dobra mogu se ispitivati samo u odnosu na već date strukture odnosa, a 
delati se mora sa vec uspostavljenim svrhama, jer je područje prava pod-
ručje imperativa, nužnost.

Savremenost Hegelovog sistema

Postavlja se pitanje da li savremeno uopšte funkcioniše Hegelov si-
stem? Njegovi momenti su porodica, građansko društvo i država. Posred-
stvom Marksove kritike Hegelovih uvida ne možemo da ne mislimo o pi-
tanju da li je građansko društvo stalo „iznad“ države, i da li je ovaj odnos 
zamenjen.12 Međutim, ono što možemo nezavisno od te rasprave da za-
ključimo jeste da Hegelov uvid u odnos između moralnog i pravnog i dalje 
važi. Iz prethodnog izlaganja smo videli da može doći do sukoba između 
moralnih uverenja i pravnih odredbi, između pojedinačnih mometa celine 
praktičkog delanja. Hegel je toga bio svestan. On ne naziva slučajno svoju 
knjigu „Osnovne crte filozofije prava“. Iako je pravo norma, on je bi sve-
stan i njegove životne strane i promena koje se dešavaju u okviru sistema. 
Odnos između pravnog i moralnog se najbolje rasvetljava kada se govori o 
Drugom svetskom ratu. Tu se pokazuje da posebni interesi u nacističkim i 
fašističkim državama nisu mogli da pretenduju na univerzalno važenje. U 
onoj meri u kojoj su ugrožavali druge morali su da se sankcionišu, pa ma-
kar subjekr bila u tom slučaju država. Jaspers uočva jaz između pravnog 
i moralnog, i uspostavlja zbog toga razliku uzmeđu pravne, moralne i po-
litičke i metafizičke krivice.13 Ali kada bolje analiziramo njegovo delo vi-
dimo da moralna i metafizička krivica mogu da se svedu na jednu – mo-
ralnu, jer ih on u analizama označava kao „unutrašnje krivice“14. Tako isto 
i paravna i politička krivica mogu prema Hegelovoj logici da se svedu na 
jednu – pravnu krivicu. 

11 Isto, str. 390.
12 Karl Marx, Kritika Hegelove filozofije državnog prava, Ljubomir Tadić, Veselin Masle-

ša, Sarajevo 1960. god.,str. 64.
13 Karl Jaspers, Pitanje krivice, Samizdat/FreeB92, 1999. god., str. 21.
14 Isto, str. 28.
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U tenutku dok Jasper piše svoje delo zaista postoji velika zabuna oko 
toga za šta se zaista sudi Nemcima. Moralna osuda u svetu za počinjenje 
zločine je velika, moralne osude su pomešane sa pravnim, a političko je po-
sebna kategorija jer međunarodni sitem prava još nije razvijen. Međutim, 
nakon Drugog svetskog rata, pošto je pravo sistem u razvoju dolazi do sme-
štanja onoga što bi bila politička krivica za Jaspera u sistem međunarodnog 
prava. Postavlja se pitanje da li je onda Nemcima suđeno po naknadno defi-
nisanim pravilima što po sistemu prava nije moguće? To pitanje analizira i 
sam Jaspers pokušavajući da reši opšte zabune koje su nastale u razlikova-
nju ovih krivica. Zbog toga on kaže da oseća moralnu, ali ne i političku kri-
vicu. Postoji rascep između ovih regija. Tako nešto za starog Grka nije bi-
lo zamislivo. Međutim, možemo reći da se Jaspersova podela može analizi-
rati u odnnosu na Hegelovu podelu, gde su dva osnovna momenta pravna i 
moralna odgovornost. Pitanje suđenja nacionalistima u Drugom svetskom 
ratu je dosta složena tema, i može se analizirati i različitih perspektiva. Me-
đutim ne možemo nikako reći da suđenje nije bilo po normama. Njima je 
suđeno za zločin protiv čovečnosti, prema pravilima koja su do tada trebala 
da budu poznata svakom evropskom građaninu. Osporiti to značilo bi zata-
mniti istinu u službi opet nekog posebnog interesa. Mi ne treba da opravda-
mo zla, ali ne možemo ni da ignorišemo konkretne događaje koji su ostavili 
velike posledice. Zbog toga mi moramo makar da ih objasnimo i da nadje-
mo način da se nosimo sa njima. Ono u čemu bi se na kraju i Hegel i Jas-
pers složili jeste to da najveća kricvica dolazi od onih koji zamagljuju već 
uspostavljene granice. Mora da bude jasno i dostupno svima šta je pravo, a 
šta je krivo. Zbog toga bi po njima ćutati na neko zlo, a biti svestan njego-
ve neispravnosti bila takođe svojevrsna krivica. 

Sloboda nije ni određenost ni neodređenost nego je oboje

Pored samovolje i probabilizma koje Hegel postavlja za „zla“ u svom 
sistemu, možemo da govorimo i o neodlučnosti kao zlu. Ovaj sistem nije 
idealan, pokazao je kakav jeste i svoju „dobru“ i svoju „zlu“ stranu, ali mi 
u njemu živimo, i treba da donosimo odluke. Neodlučnost je područje ne-
slobode jer mi kad smo neodlučni mi dopuštamo da nas određuje drugi ili 
slučaj. Za Hegela zapravo, moći – biti kriv je dostojanstvena odlika sva-
ke samosvesne ličnosti. Biti samosvesna ličnost znači moći – biti kriv. Ne 
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može da bude kriva životnja, dete, mentalno neuračunljiva osoba, ili oso-
ba sa smanjenim stepnom uračunljivosti. Samo samosvesna, slobodna je-
dinka uvažava to pravo. Zbog toga je njena dužnost da pored svih neda-
ća sistema u kome se nalazi donosi odluke i dela. „Volja koja ništa ne za-
ključuje nije zbiljska volja, ono što je bez karaktera nikad ne dolazi do od-
luke. Razlog oklevanja može ležati u nežnoj ćudi, koja zna da se u odre-
đenju upušta u konačnost, sebi postavlja granice i izdaje beskonačnost: ali 
ona neće da se odrekne totaliteta koji ima u vidu. Jedna takva ćud je nešto 
mutno i kada hoće da bude nešto lepo. Onaj koji hoće nešto veliko, kaže 
Gete, mora se moći ograničiti. Samo kroz odluku čovek stupa u zbiljnost, 
kako god da mu je to tegobno, jer lenjost neće izaći iz mozganja o sebi, u 
kome se ono drži jedne opštemogućnosti. Ali mogućnost nije još zbiljnost. 
Volja koja je sigurna u sebe, zato se još ne gubi u onome određenom.“ 15
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THE PROBLEM OF GUILT  IN 
HEGEL’S PHILOSOPHY

Freedom lies neither in indeterminacy
nor in determinacy, but is both at once

Hegel

Abstract:

Hegel’s philosophy can only be considered in accordance with his request, in re
lation to the system and the totalitiy of his thoughts. It is not necessary to examine ev
ery single part of the system in relation to the question of guilt in history, but to empha
size the key historical moments for the modern understanding of this problem. It will be 
shown that a man because of „bad“, „natural“ side of his personality have been always 
wondering of guilt. It will show the difference between moral and legal relationship to 
this concept. This leads us to the relationship between formal and informal communities, 
their similarities and differences. Finally, we will see how the Hegelian system, if it is un
derstood in its development, refers to the contemporary issue of injustice, especially Jas
pers designation of four types of guilt (moral, legal, political and metaphysical), and that 
it can be reduced to the moral and legal guilt. 

Keywords: guilt, morality, responsibility, law, knowledge
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ANA ZOTOVA1

ПРОБЛЕМ ИЗВИЊЕЊА 
У ФИЛОЗОФИЈИ ОБИЧНОГ ЈЕЗИКА

Rezime:

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

Ključne reči: ilokucioni čin, izvinjenje, Džon Ostin, Džon Serl, Pol Grajs, princip 
kooperativnosti i njegove maksime.

Teorija govornih činova nastala je u posleratnom talasu filozofskog 
interesa za „obični jezik“, talasu koji je inspirisan spisima kasnog Vitgen-
štajna. Njen tvorac je Džon Ostin, dok je Džon Serl u delu „Govorni čino-
vi“ teoriju sistematizovao i originalno razradio.

 Ostin je smatrao da u proučavanje jezika treba da je više uračunat 
svet koji posmatramo „kroz“ jezik i u okviru kog nastaju iskazi oblikova-

1 Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, anarzotova@gmail.com
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ni sa svrhom da budu u jezičkoj razmeni. On u harvardskim predavanjima2 
1955. godine razmatra jezik kao delatnost ravnopravnu ostalim delatnosti-
ma kojima učestvujemo u svetu. Jezik je sredstvo te delatnosti. Ne razma-
tra ga u smislu nosioca informacije o svetu gde bi bila naglašena njegova 
odvojenost od sveta. Ostin se takođe ograđuje od jednog shvatanja delanja 
pri govorenju kao aktiviranja govornih organa. Svoje istraživanje usmera-
va na ilokucione činove, poput obećavanja, imenovanja, izvinjavanja, itd. 
u kojima „reći nešto znači i činiti nešto“, ali ne u smislu izazivanja posle-
dica ili uticaja na delanje, mišljenje ili verovanje slušaoca. Iako ilokucio-
ni činovi imaju uticaj na delanje, mišljenje ili verovanje ono nije u prvom 
planu. Mi ilokucionu snagu iskaza razmatramo kroz činjnje kazivanjem 
ovde i sada. Na primer, performativnim iskazom „Izvinjavam se što sam 
učinila A“ vrši se radnja izvinjavanja ovde i sada i vrši je određeni govor-
nik. Test za prepoznavanje performativa koji je formulisao Ostin i jeste da 
ako iskaz možemo preformulisati bez gubljenja smisla u „prvo lice prezen-
ta u obliku indikativa aktiva“, na delu je performativ.3 

Ostin je pošao od analize performativnih iskaza i došao do teorije o 
lokucionim, ilokucionim i perlokucionim činovima. Smatrao je da u filo-
zofskim istraživanjima jezika postoji tendencija da se upravo ilokucioni 
činovi zanemare, a da postoji izraženija svest o lokucionim i perlokucio-
nim činovima.4 Zato on posvećuje centralno mesto istraživanju ilokucio-
nih činova.5 I Serl, na tragu Ostina, bira za centralni predmet proučavanja 
one iskaze za koje je jasno da se njima vrši neka radnja, a kao egzemplar-
na grupa za istraživanja služiće eksplicitni performativi. Teorija govor-
nih činova se najpre zvala performativna anliza dok u svojim razvoju nije 

2  Štampanim posthumno 1962, a kod nas 1994. prevedenih u knjizi Kako delovati rečima, 
Matica srpska, Novi Sad, 1994. 

3  Ograničenja ovog testa Ostin najbolje obrazlaže u poglavlju „Mogući kriterijumi za per-
formative“ u Ostin, Džon L, Kako delovati rečima, Matica srpska, Novi Sad, 1994, 72 – 78.

4  Ostin, Džon L, Kako delovati rečima, 120.
5  U literaturi na srpskom jeziku susrela sam se sa sledećim varijacijama termina: „ilokucio-

ni čin“ (Ostin, Džon, Kako delovati rečima, Matica srpska, Novi Sad, 1994, prevod Milorada Rado-
vanovića, i Prćić, Tvrtko, „Mali englesko-srpski rečnik pragmatičkih termina“, Diskurs i diskursi, 
Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, 2010.); „ilokucijski čin“ (Savić, Sven-
ka, Diskurs analiza, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, 1993.); „ilokutorni 
čin“ (Serl, Džon, Govorni činovi,  Nolit, Beograd, 1991, prevod Mirjane Đukić). Opredelila sam se 
za termin ilokucioni čin.Takođe, prisutni su različiti prevodi engleskog force kao moć (Ostin, Džon, 
Kako delovati rečima, 1994) i snaga (Serl, Džon, Govorni činovi, 1991. i Pričić, Tvrtko, „Mali en-
glesko-srpski rečnik pragmatičkih termina“, 2010). Ja ću se dosledno služiti terminom snage i kada 
govorim o Ostinu i Serlu, jer u engleskom originalu reč je o istom izrazu force. 
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prerasla njena ograničenja, poput odnosa sa konstativima. Iako je za isti-
nitosnu vrednost konstativa karakteristično da je nezavisna od konteksta, 
tj. da ostaju istiniti pri promeni okolnosti, postoje primeri u kojima „tvrđe-
nje“ nastupa u kontekstima opisivanja govornih činova, u kojima je opisa-
no kao nešto što govornik čini: „Tvrdim da će padati kiša.“ i „Upozoravam 
te da će padati kiša“. Obe poseduju dve dimenzije, jednu u kojoj ih ocenju-
jemo kao činove, a drugu u kojoj ih ocenjujemo spram istinitosti, ali je isti-
nitost važnija pri tvrdnji nego pri ilokucionom činu upozoravanja.

Ostinovo zaključno objašnjenje performativnih iskaza kada ih razjaš-
njava u odnosu na konstativne iskaze je sledeće: „Kod performativnog 
iskaza posvećujemo se, u što je mogućno većoj meri, ilokucionoj snazi 
iskaza, a apstrahujemo dimenziju korespondiranja sa činjenicama.“6 Iako i 
tvrdnje imaju izvesnu ilokucionu snagu, „kod konstativnog iskaza mi ap-
strahujemo ilokucione aspekte govornog čina i usredsređujemo se na one 
lokucione.“7 Tako vidimo da je kazivanje i činjenje prisutno i kod konsta-
tiva (tvrdnji, kao paradigmatičnih slučajeva) i performativa, ali nije jedna-
ko bitno za oba. Takođe, konstativima mi izvodimo i perlokucione činove. 
Na primer, ako sam nešto tvrdila to me obavezuje na neke druge tvrdnje. Iz 
tog razloga primarno je govoriti o lokucionoj, ilokucionoj i perlokucionoj 
snazi iskaza kao opštijim porodicama koje su sklone međusobnom prepli-
tanju.8 Ostin za tvrdnje piše: „Kada jednom shvatimo da ono što nam valja 
proučavati nije rečenica, već izricanje iskaza u govornoj situaciji, teško da 
će ikada više biti mogućno da se ne uviđa kako tvrđenje predstavlja izvo-
đenje čina.“9 Važno je još naglasiti da se iz Ostinove analize primera per-
formativnih iskaza daje zaključiti da možemo govoriti samo o tome da je 
performativan pojedini primer iskaza, a ne tip, i to sa ogradama da je izre-
čen u određenom kontekstu, sa svrhom da bude, ili je stvarno i bio izgovo-
ren, u jezičkoj razmeni. 

 Kako se ilokucioni činovi razlikuju od preostala dva? Prvo će-
mo navesti njihova kraća objašnjenja. Lokucioni čin poseduje značenje. 
U okviru njega razlikujemo fonetički, fatički i retički čin. Lokucioni čin 
podrazumeva iskazivanje određenih zvukova (fonetički čin), iskazivanje 
određenih reči u određenim konstrukcijama (fatički čin) i naposletku nji-
hovo iskazivanje sa određenim značenjem, tj. sa određenim smislom i re-

6  Ostin, Džon L, Kako delovati rečima, 165.
7  Ostin, Džon L, Kako delovati rečima, 165.
8  Ostin, Džon L, Kako delovati rečima, 169.
9  Ostin, Džon L, Kako delovati rečima, 158.
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ferencijom (retički čin).10 Karakteristični primer lokucionog čina predsta-
vićemo iskazom „Kažem da sam bila na Malti“ u kom je primarno kazi
vanje informacije. Ilokucioni čin poseduje određenu snagu u kazivanju, 
što će postati jasnije na primeru „Dokazivala sam da sam bila na Malti“. 
Prisutna je jedna dimenzija činjenja ovde i sada (dokazivanja), koja nije 
prisutna u primeru lokucionog čina, niti perlokucionog. Perlokucioni čin 
predstavlja postizanje određenih učinaka kazivanjem. U iskazu „Ubedila 
sam ga da sam posetila Maltu“ ekspliciran je učinak kazivanja, a to je ube-
đenost.

 Izvođenje ilokucionog čina je izvođenje čina u kazivanju nečega, na-
suprot izvođenju čina kazivanja, što odgovara definiciji lokucionog čina, 
ili izvođenju čina kazivanjem nečega (kazivanjem sam ga ubedio), što od-
govara perlokucionim činovima. Prvi se odnosi na imanentno govorno či-
njenje, a drugo na ukupne posledice govorne radnje.11 Karakteristično je 
za ilokucione činove da upotrebljena sredstva moraju biti konvencional-
na, bilo verbalna ili neverbalna.12 Njihova osobina je i da podrazumeva-
ju proizvođenje učinaka određene vrste. Osiguravanje shvatanja značenja 
iskaza je svakako učinak na koji računamo. No, za ilokucioni čin je ka-
rakteristično da postiže učinak promenama u prirodnom toku događaja. 
Na primer, izvinjenje ako je prihvaćeno menja ponašanje slušaoca prema 
govorniku, ukida ili smanjuje distancu prema govorniku koja je nastala 
kao reakcija na počinjeno A. Nijedan ovakav čin nema smisla ako je ono 
što se njime treba postići već postignuto pre njega. Ilokucioni činovi tra-
že odgovor ili nastavak.13 Tako izvinjenje traži odgovor slušaoca u vidu 
prihvatanja ili neprihvatanja, a zahteva od govornika da u buduće ne po-
navi postupka A, to je ono na šta će i slušalac računati, i ako govornik po-
novi postupak dolazi do izneveravanja njegovih očekivanja. Od ovih uči-
naka razlikuju se oni koji proizvode perlokucioni činovi, to su: postiza-
nje predmeta perlokucije (ubediti) ili proizvođenje odgovarajućeg perlo-
kucionog nastavka.14 

Kako se snaga iskaza razlikuje od značenja? Ostin piše da je znače-
nje ekvivalentno smislu i referenciji. I upravo onako kako je u istoriji filo-

10  Ostin, Džon L, Kako delovati rečima, 109 - 111.
11  Kako je definisao Nenad Miščević u predogovru Serl, Džon, Govorni činovi, Nolit, Be-

ograd, 1991, 21.
12  Ostin, Džon L, Kako delovati rečima, 136.
13  Više u Ostin, Džon L, Kako delovati rečima,  133.
14  Ostin, Džon L, Kako delovati rečima, 134.
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zofije jezika bilo od ključne važnosti razgraničiti smisao od referencije, ta-
ko on razlikuje snagu iskaza od njegovog značenja.15 

Ostin je na kraju knjige „Kako delovati rečima“ dao preliminarnu listu 
klasa iskaza prema njihovoj ilokucionoj snazi, podelivši ih na: 1. verdikti-
ve, 2. egzercitive, 3. komisive, 4. behabitive, 5. ekspozitive.16 On ne daje 
eksplicitno princip na osnovu kog je napravio klasifikaciju, ali na osnovu 
analize ilokucione snage, koja prethodi podeli, mogli bismo reći da su krite-
rijumi razlikovanja bili ilokucioni glagoli i komunikacijska namera. Među-
tim, kao što i sam Ostin primećuje, nije neophodno da govorni čin sa iloku-
cionim glagolom predstavlja ilokuciju na koju glagol upućuje. Serl piše da 
bi bilo pogrešno pomisliti da različiti ilokucioni glagoli označavaju tačke u 
jednoj ravni ilokucione snage. Smatra da postoji više ravni ilokucione sna-
ge jer možemo govoriti o više kriterijuma po kojima se one razlikuju, o ko-
jima će biti više reči kasnije. Ilokucioni glagoli se zaustavljaju na izvesnim 
tačkama tih raznih ravni. Ono što Serl smatra ilokucionom suštinom iska-
za je ono bez čega dati govorni čin ne bi postojao, a tamo gde je iz kontek-
sta i iskaza jasno da je zadovoljen suštinski uslov, izvođenje čina je moguće 
i bez izričitog pozivanja na sredstvo za pokazivanje ilokucione snage. Ta-
da na delu imamo, kako bi Ostin rekao, neeksplicitne performative. Iloku-
ciona suština izvinjenja, videćemo u nastavku, jeste obavezanost govornika 
koji se izvinjava da A neće ponoviti. Upravo ga ta obavezanost čini izvinje-
njem. Izvinjenje se po ilokucionoj suštini razlikuje, na primer, od naređe-
nja, a od obećanja ne, iako predstavlja zaseban ilokucioni čin. Možemo re-
ći da je Ostin anticipirao Serlov pojam ilokucione suštine. 

Prema Ostinovoj podeli čin izvinjenja (apologize) kojim se bavimo u 
ovom radu pripada grupi behabitiva, iskaza za koje je karakteristično pri-
sustvo odgovarajućeg osećanja i koji imaju veze sa socijalnim ponaša-
njem, bilo ličnim ili tuđim, u smislu zauzimanja stava kao reakcije na sop-
stveno ili tuđe ponašanje. Tako se možemo s jedne strane izviniti, a sa dru-
ge ukazati drugome da nas je uvredio ili ga kritikovati. 

Nešto više o činu izvinjenja shvatićemo prolazeći kroz Serlove krite-
rijume za razlikovanje ilokucionih snaga.17 

Pomenuli smo već kriterijum razlike u ilokucionoj suštini i dali pri-
mer za izvinjenje. 

15  Ostin, Džon L, Kako delovati rečima, 117.
16  Ostin, Džon L, Kako delovati rečima, 167-185.
17  Searle, John R., Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts, Cam-

bridge University Press, 1979, 1-8.
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Drugi kriterijum je smer prijanjanja reči i sveta, da li iskazom reči pri-
janjaju uz svet, ili se obrnuto, njime nastoji svet prilagoditi rečima. Slede-
ćih pet kategorija ilokucionih činova, podeljenih u dve grupe, Serl ujedno 
smatra za pet opštih načina upotrebe jezika. Mi govorimo ljudima „kako 
stvari stoje“ (reprezentativi), trudimo se da ih nagovorimo na nešto (direk-
tivi), obavezujemo se da nešto učinimo (komisivi), izražavamo svoje emo-
cije i stavove (ekspresivi), i izazivamo promene u svetu kroz izgovaranje 
iskaza po principu da izgovaranje čini da neko stanje dođe do postojanja 
(deklaracije). Ilokucioni činovi u kojima reči prijanjaju uz svet, i greške se 
u njima ispravljaju zamenom pogrešne reči odgovarajućom, su reprezen-
tativi, ekspresivi i deklaracije. Direktivima i komisivima težimo svet prila-
goditi rečima, na primer, naše ili tuđe postupke prilagoditi onome što je iz-
govoreno, i greške se ne mogu ispraviti zamenom reči kada se postpuci ni-
su uskladili sa rečima. Serlovi ekspresivi su Ostinovi behabitivi, tako da bi 
izvinjenje prema Serlu pripadalo ekspresivima, a obećanje, koje ima istu 
ilokucionu suštinu, pripada komisivima.18 

Treći kriterijum razlikovanja je u izražavanju različitih psiholoških 
stanja iskazima. Izvinjenjem izažavamo žaljenje zbog učinjenog A, dok je 
pri obećavanju dominantna namerenost da učinimo (ili ne učinimo) A. Pri 
izvinjavanju prisutna je i želja da nam se oprosti. Međutim, psihološko sta-
nje žaljenja, ili kajanja, zbog učinjenog A je primarno osećanje u odnosu 
na namerenost i želju da nam se oprosti. Izvinjenje je čin u kojem se naj-
više očekuje od govornog lica, i možemo reći da ako je bio iskren, onda je 
uspešan i onda kada nismo dobili oproštaj. U tom smislu, on kao nužno ne 
zahteva tuđ oproštaj, ali je dobrodošao. 

Četvrti kriterijum je razlika u snazi kojom je ilokuciona suština pred-
stavljena. Tako je pri izvinjavanju stepen sa kojim preuzimam obavezu da 
neću ponoviti A nešto manji nego stepen pri obećavanju kojim se u obeća-
nju obavezujem na isto. Taj utisak je u protivteži sa žaljenjem koje se izvi-
njenjem pokazuje. Jasnija je razlika u stepenu obavezivanja kada kažemo 
da nešto nameravamo i kada kažemo da obećavamo. Ako kroz nameru po-
smatramo izvinjenje, skloni smo da naglasimo pri izvinjavanju „zaista na-
meravam“, ili pak nekada izvinjenje možemo nastaviti i obećanjem u kom 
bi eksplicirali na šta se izvinjenjem obavezujemo. Rekla bih da je u tom 

18  Searle, John R., Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts, Cam-
bridge University Press, 1979, 16.
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smislu onda snaga kojom je ilokuciona suština predstavljena jača nego kod 
izricanja namere, a manja nego pri obećavanju.

Peti kriterijum bi bila relativnost pozicije govornog lica i slušaoca. 
Već sam napomenula da je za izvinjenje najbitniji govornik, on je taj ko-
ji je kompetentan i odgovoran u činu izvinjenja, za razliku od naređiva-
nja gde su govornik i slušalac tesnije povezani, ili vređanja gde su oseća-
nja primarno govornikova i kompetencija da proceni uvredu, ali odgovor-
nost na slušaocu. Serl daje primer razlike između predloga i naredbe. Go-
vornik koji predlaže nema tako snažan autoritet kao govornik koji naređu-
je, da kažemo da nije u istom položaju. 

Šesti kriterijum se odnosi na razlke prema tome da li je čin više u in-
teresu govornog lica ili slušaoca. Tako je izvinjenje nešto više u interesu 
govornog lica, međutim, ne toliko kao hvaljenje. Sa druge strane, čestita-
nje bi bilo više u interesu slušaoca nego što je izvinjenje, iako i izivnjenje 
primaocu znači. Među Serlovim pripremna pravila za izvinjenje, o kojim 
ću pisati u sledećem poglavlju, ulazi i da sam kao govornik uverena da bi 
slušalac voleo da se izvinim više nego da to ne učinim. 

Sedmi kriterijum ističe razliku u odnosu prema ostatku diskursa, ta-
ko se davanje odgovora drugačije odnosi prema diskursu od davanja pri-
govora. Takođe, zahtevanje se manje odnosi na razgovor, može biti zah-
tev koji je izrečen u pola razgovora i njime se izražava namera da slušalac 
učini A. Zaključivanje se, sa druge strane, može odnositi na ceo prethodni 
razgovor. Izvinjenje se nekada odnosi na razgovor, a nekada može biti pr-
va verbalizacija posle počinjenog dela A, te se ne bih oslanjala na ragovor 
nego neverbalni kontekst.

Osmi kriterijum je razlika između iskaznog sadržaja. Izvinjenje uka-
zuje na prošlu radnju i buduću, dok obećanje ukazuje na buduću, osim 
obećanja koje uključuje aludiranje na sitauciju iz prošlosti na način „ni-
kada više neću ponoviti“. U narednom poglavlju u kom analiziram prepo-
znavanje izvinjenja kao ilokucionog čina preko uslova i pravila za njego-
vo izvođenje biće više reči o iskaznom sadržaju jer su ilokucioni govorni 
činovi definisani takvim sadržajem.

Prema devetom kriterijumu razlikujemo ilokucione činove koji uvek 
moraju biti govorni i one koji mogu, ali ne moraju. Izvinjenje spada u či-
nove koji moraju biti govorni. Mi možemo kajanje da pokažemo i never-
balno, ali ono ne spada u ilokucione činove već perlokucione. 
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Deseti kriterijum pravi razliku između činova koji zahtevaju vanje-
zičke institucije za izvođenje (kao što je obećanje pri venčavanju), i či-
nova koji to ne zahtevaju, kao što je izvinjenje. Ostinovi najčistiji prime-
ri performativnih iskaza podrazumevaju da je iskaz deo jednog šireg kon-
vencionalnog postupka, poput obreda venčanja za iskaz obećanja da se ve-
renica uzima za ženu sa svim implikacijama koje to nosi. Prva četiri nužna 
uslovi za uspešno izvođenje performativnih iskaza (obeleženih kod Osti-
na sa A1, A2, B1, B2) imaju širinu da obuhvate i definisanje širih konven-
cionalnih postupaka. 

„(A1) Mora postojati prihvaćen konvencionalni postupak, sa određe-
nim konvencionalnim učinkom, pri čemu taj postupak mora u sebe uklju-
čivati i iskazivanje određenih reči od strane određenih osoba, u određenim 
okolnostima. 

(A2) Uz to, te posebne osobe i okolnosti u datom slučaju moraju biti 
podesne za prizivanje posebnog postupka koji je u pitanju. 

(B1) Taj postupak moraju izvršiti svi učesnici, jednako tačno i
(B2) potpuno.“
Poštovanjem ovih uslova se ograđujemo od slučajeva gde bi poštar 

venčavao, gde bi sveštenik venčavao u krajnje neprikladnim okolnostima, 
kada bi to činio tekstom koji se konvencionalno ne koristi u te svrhe.

 Jedanaesti Serlov kriterijum pravi razliku između činova u kojima 
odgovarajući ilokucioni glagol ima performativnu upotrebu i onih činova 
za koje se ne upotrebljava ilokucioni glagol. Na primer „Izvinjavam se“ je 
uobičajeni ilokucioni glagol sa kojim počinje čin izvinjenja, dok zastraši-
vanje nema uobičajenu upotrebu glagola tipa „Zastrašujem te…“, Takvo 
zastrašivanje bi bilo neozbiljno. Ovde još jednom napomenjem da ilokuci-
oni glagoli nisu rezervisani za izvođenje jednog ilokucionog čina. Oni se 
zaustavljaju na različitim tačkama više ravni ilokucione snage, već kako 
smo videli da se ilokuciona snaga može analizirati preko različitih kriteri-
juma, i mogu biti upotrebljeni na različite načine.

 Neki govorni činovi se razlikuju prema stilu izvođenja ilokucije, 
dok im je, na primer, ilokuciona suština ili iskazni sadržaj isti. „Proglaša-
vam osobu S starateljem“ i „Poveravam starateljstvo osobi S“ razlikuju se 
samo po stilu. 

 Serl zaključuje razmatranje kriterijuma sa primedbom da jednim 
istim iskazom možemo izvesti nekoliko različitih ilokucionih činova jer 
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postoji više različitih ravni ilokucione snage i zato što se govorni čin mo-
že izvesti sa raznim namerama.19

Analiza ilokucionog čina izvinjenja 
preko uslova i pravila za njegovo izvođenje

U nastavku ću odgovarati na pitanje zašto je izvinjenje performativni 
iskaz sa izraženom ilokucionom snagom. Služiču se uslovima koje za per-
fomativne iskaze navodi Ostin, dopunjavajući njegove formulacije Serlo-
vom sistematizacijom pravila za izvođenje ilokucionih činova. Notaciju u 
zagradama prenosim od Ostina20 kako bi čitalac lako uporedio na koje op-
šte formulacije nužnih uslova uspešnosti pefromativnih iskaza se odnose 
uslovi konkretizovani na slučaju izvinjenja. 

Prihvaćen konvencionalni postpuak za izvinjenje postoji, on počinje 
sa „Izvinjavam se…“, pri čemu podrazumevam konvencionalni učinak da 
neću ponoviti A. (A1). Te reči izgovaram ja, govornik, u odgovarajućim 
okolnostima kada je izvinjenje podesno iskazati. (A2) Postupak izvinjava-
nja ja, kao jedini učesnik koji je obavezan da se izvini, moram izvesti tač-
no (B1) i potpuno (B2). Ovi uslovi formulisani su prema Ostinovim nuž-
nim uslovima za uspešne performativne iskaze, a prema Serlu bi oni odgo-
varali pravilu iskaznog sadržaja. Prema njemu ovo pravilo se može razlo-
žiti na dva uslova. Prvi je formulisan na sledeći način: „G izražava iskaz 
da p u izričaju R.“21 Primetimo da je izdvojen iskazni sadržaj od ilokucio-
ne snage jednog iskaza. A drugi uslov glasi: „Izražavajući da p, G predvi-
đa budući G-ov čin A.“ Ovaj uslov definiše koje specifične odlike iskaza 
ulaze u obim sredstava za pokazivanje ilokucione snage. U slučaju speci-
fičnih odlika iskaznog sadržaja izvinjenja, izražavajući da p iskazujem ne-
što o sebi, a značenje iskaza je takvo da ako je on istinit, onda je istina i da 
ću se ja kloniti budućeg ponavljanja čina A.

Serl uvodi i takozvana pripremna pravila za izvođenje ilokucionog 
čina koje ne nalazimo kod Ostina. Izvinjenje se izriče samo ako i meni kao 
govorniku i onome kome se izvinjavam kao slušaocu nije očigledno da bih 

19  Primer koji Serl daje je iskaz koji daje jedna žena na zabavi: „Zaista je kasno.“ Taj iskaz 
se može razumeti kao prigovor njegovom sagovorniku koji je upravo rekao da je stvarno još rano, 
a njenom mužu može izgledati kao predlog ili zahtev da odu sa zabave.

20  Ostin, Džon L, Kako delovati rečima, 25. Serlova pravila nalaze se u Serl, Džon, Govor
ni činovi, 121-132.

21  Serl, Džon, Govorni činovi, 122 i 114.
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se ja izvinila u normalnom toku događaja. Uslov neočiglednosti javlja se u 
toliko vrsta ilokucionih činova da ga Serl smatra uslovom za sve činove.22 
Takođe, uslov koji ulazi u pripremna pravila bi bio da ja jesam u poziciji 
koja zahteva izvinjenje i da sam tu poziciju prihvatila, tj. prihvatila odgo-
vornost za počinjeno A radi kojeg se izvinjavam. Izvinjavajući se ja podra-
zumevam i da je izvinjenje slušaocu potrebno. Pripremni uslovi se odnose 
na stanja koja se pri izvođenju čina podrazumevaju. 

Ja sam prethodno razmislila o postupku za koji se izvinjavam, žao mi 
je, želim da se izvinim i ne nameravam da ponovim A. (Г1) Ovaj uslov 
se prema Serlu odnosi na pravilo iskrenosti. U kojim god ilokucionim či-
novima postoji psihičko stanje naznačeno u uslovu iskrenosti, izvođe-
nje čina važi kao izraz tog psihičkog stanja.23 Čin koji, na primer, ne po-
drazumeva psihičko stanje je pozdravljanje sa „Zdravo“. Po Serlu izgo-
varanje tog pozdrava nema ni iskaznog sadržaja ni uslova iskrenosti. Pri-
premni uslov bi bio da je govornik tek sreo slušaoca, a suštinsko pravi-
lo da se time pokazuje učtivo prepoznavanje slušaoca. Suštinsko pravilo 
za izvinjavanje je u obavezanosti da ću se u budućem vremenu ponašati 
dosledno svom izvinjenju (što kod Ostina predstavlja Г2 uslov). Pozna-
to je da se neki ljudi stalno izvinjavaju ali ne menjaju ponašanje, i da smo 
im skloni reći „Nemoj mi se izvinajvati“ misleći pod time da takva izvi-
njenja ne ispunjavaju svoju suštinu. Namera sa kojom se izvinjavam ima 
dva smera, jedna se odnosi na mene (govornika) – ne nameravam da po-
novim A, a druga se odnosi na onoga kome se izvinjavam – da ga nave-
dem da mi oprosti i da se ponovo ponaša sa poverenjem. Prva namera je 
ona koja ulazi u psihička stanja neophodna za izvinjenje jer se tiče govor-
nika na kome je kompetentnost i odgovornost za ovaj čin, i ono je uspeš-
no i bez oproštaja. 

Svi do sada navedeni uslovi bi prema Serlu pripadali semantičkim 
pravilima za upotrebu sredstava za pokazivanje ilokucione snage izvinje-
nja. Uzimajući opšte crte za objašnjenja sintakse i semantike od Čomskog, 
Fodora, Kaca i Postala, Serl smatra da se pravila o ilokucionim činovima 
vezuju za neke proizvode kombinatornih operacija semantičkih kompo-
nenti, a ne za elemente stvorene sintaktičkom komponentom. Serl i Ostin 
se slažu da možemo govoriti o performativnosti pojedinih primera iskaza, 
a ne o tipovima. Zato data pravila Serl naziva semantičkim. 

22  Više o tome u Serl, Džon, Govorni činovi, 130.
23  Serl, Džon, Govorni činovi, 124.



Проблем извињења у филозофији обичног језика 139

Grajsove maksime u svetlu uslova 
za izvođenje ilokucionih činova

Serl pravi razliku između izvođenja izričajnih činova koji se odnose 
na izricanje skupa reči, iskaznih činova za čiji termin se vezuje referenci-
ja i predikacija, i ilokucionih činova, pojašnjavajući njihovu razliku pre-
ko situacija kada se ovi činovi poklapaju ili ne poklapaju. Tako jedan iskaz 
može imati različite izričaje, a isti izričaj izrečen od dva različita govorni-
ka ili od strane jednog istog govornika u različitim situacijama ne mora bi-
ti izvođenje istog iskaznog i ilokucionog čina. Ilokucioni i iskazni činovi 
sastoje se u izricanju reči u rečenicama u određenim kontekstima, sa odre-
đenim namerama i pod određenim uslovima o kojima smo već govorili u 
vezi sa ilokucionim činovima.24 Na ovom mestu uvodim razmatranja ulo-
ge konteksta u impliciranju značenja izrečenog iskaza, koja je Pol Grajs 
započeo u „Predavanjima Vilijama Džejmsa“ 1967. održanim na Harvar-
du, a naslovio ih je „Logic and Conversation“.25 

Grajs je naglasio značaj razlikovanja šta reči kažu ili impliciraju od 
onoga što mi njihovim izgovaranjem impliciramo s obzirom da se ono do-
gađa u određenom kontekstu, sa izvesnom namerom, ponekad sa višeznač-
nošću mogućih tumačenja koja se eliminišu tek razumevanjem kontek-
sta, namere, a nekada i prekršenih pravila uobičajenog govora. Razlikova-
nje onoga šta reči kažu i šta mi njihovim izgovaranjem impliciramo poti-
če od Vitgenštajna, ali ga Ostin nije sprovodio u svojim razmatranjima go-
vorno-jezičkih iskaza.26 Od Grajsa, sedamdesetih godina 20.veka, lingvisti 
će početi odvojeno da razvijaju značenje semantike i pragmatike, do tada 
je znak (sign) bio poistovećen sa njegovim značenjem.27 Semantičko pita-
nje je «Šta p znači» i ono prethodi odgovaranju na pitanje «Šta je hteo reći 
sa p?». Semantika objašnjava smisao (sense) izraza (logičko ili konvenci-
onalno značenje), a semantika zajedno sa pragmatikom objašnjava snagu 
(force) izraza (njegovu ilokucionu snagu). Stav je pri tom da značenje ne 

24  Serl, Džon, Govorni činovi, 70-71.
25  Tekst objavljen u The Logic of Gramar, D.Davidson and G.Herman (eds), Dickenson, 

Encino, CA, 1967, 64-75.  Preštampan u kolekciji većine njegovih značajnih radova objavljenih to-
kom života: Grice, Paul, Studies in the Way of Words, Harvard University Press, Cambridge, Mas-
sachusetts, London, 1989.

26  Atlas, Jay David, Logic, Meaning and Conversation: Semantical Underdeterminacy, Im
plicature, and Their Inference, Oxford University Press, 2005, 46, kako sam Grajs kaže u tekstu 
«Reply to Richards» iz 1986. štampanom u The Conception of Value, 2001.

27  Harris, Randly Allen, „The Linguistic Wars“,Oxford University Press, New Yourk, 1993, 
185. Pogledati i fusnotu 37.
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može biti sveobuhvatno dostignuto semantikom ako joj se ne pridruži pra-
gmatika. Ovaj rad je pisan sa pozicije koja izvinjenje sagledava i kroz sa-
držaj iskaza kojima se izražava i kroz načine upotrebe takvih iskaza, raz-
matrajući kako se njihovo značenje menja preko različitih upotreba i šta se 
dešava sa ilokucionom snagom.

Konverzacione implikacije28 su upravo primeri jezičkih iskaza koji 
pored doslovnog, konvencionalnog značenja prenose i druga značenja ko-
ja proizlaze iz konteksta, namere govornika i interpretacije slušaoca, pod 
pretpostavkom da govornik poštuje princip kooperativnosti. Grajs je uveo 
termin konverzacione implikacije i razvio mehanizam njenog izvođenja 
putem principa kooperativnosti. Mehanizmom izvođenja konverzacione 
implikacije Grajs je hteo pružiti putokaz kojima slušalac interpretira sadr-
žaj koji nije „izrečen“,29 tj. koji stoji iza onoga šta je rečeno u tehničkom 
smislu. Konverzacione implikacije, objašnjene preko principa kooperativ-
nosti, od strane Grajsa, interesantne su jer ističu da je značenje onih jezič-
kih iskaza koji se ne daju shvatiti doslovno na osnovu značenja reči koje 
se u njima pojavljuju implicirano, tako da je od mnogo mogućih značenja 
jedno ispravno. Nivo determinisanosti njegovim mehanizmima raspravl-
jan od strane različitih autora. Sledeće pitanje je u kojoj meri može biti po-
stignuta ilokuciona suština indirektnim govorom? Kršenje kojih Grajsovih 
načela konverzacije onemogućava njeno dostizanje za različite ilokucio-
ne činove? Osetljivost na različite prekršaje varira od čina do čina, a ja ću 
u ovom radu razmatrati kako kršenje Grajsovih mksima konverzacije uti-
če na ostvarivanje ilokucione suštine izvinjenja. 

Prema Grajsu svi razgovori prilagođeni su specifičnim svrhama koji-
ma imaju prevashodno služiti, i sa njima su povezana njegova načela kon-
verzacije. On je formulisao načela konverzacije prema tome kao da je op-
šta svrha razgovora maksimalno efektivna razmena informacija; ali sma-
trajući je previše uskom, krajnju svrhu razgovora je video u uticanju ili 

28  U literaturi na srpskom jeziku susrela sam se sa sledećim varijacijama termina: „konver-
zacione implikature“ (Prćić, Tvrtko, „Mali englesko-srpski rečnik pragmatičkih termina“, Diskurs 
i diskursi, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, 2010.); „konverzacione im-
plikacije“ (Savić, Svenka, Diskurs analiza, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi 
Sad, 1993.); i na hrvatskom jeziku „konverzacijske implikature“ (Kordić, Snježana, «Konverzacij-
ske implikature», Suvremena lingistika, Zagreb, 1991, 17/31-32, 87-96). Opredelila sam se za pre-
vod Svenke Savić.

29  Kordić, Snježana, «Konverzacijske implikature», Savremena lingvistika, Zagreb, 1991, 
17/31-32, 88.
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upravljanju akcijama drugih.30 Načela komunikacije Grajs ne vidi kao pro-
izvoljne konvencije već kao slučajeve opštih pravila koja upravljaju racio-
nalnim, kooperativnim ponašanjem. U prilog tom stavu daje primere kako 
princip kooperativnosti funkcioniše u nekoj drugoj sferi koja podrazume-
va sporazum (transaction) koja nije razgovorna razmena, pa uzima primer 
u kome dvoje ljudi popravljaju kola. 

Razmatranje principa kooperativnosti koji se ostvaruje sleđenjem 
izvesnih načela (maksima) u razgovornoj razmeni, omogućuje nam izo-
braziti korake kojima govorno jezički iskaza prenesenog značenja zado-
bija jedno određeno značenje, korake kojima je ono implicirano. Ukoliko 
se u razgovoru slede sve maksime na delu su standardne implikacije, ka-
ko ih Levinson naziva, a Grajs, generalizovane implikacije.31 Za zadobija-
nje značenja iskaza tada je dovoljno razumeti značenje reči koje se u nji-
ma pojavljuju i nemati razloga za sumnju da sagovornik krši neke maksi-
me principa kooperativnosti. Navešću dva Grajsova primera generalizova-
ne konverzacione implikacije, primera u kojima bi mogla postojati sumnja 
da se krši maksima relevantnosti, ali se ne krši: 

Primer 1. A: Nemam benzin. B: Pumpa je iza ćoška.
Primer 2. A: Smit izgleda da nema devojku ovih dana. B: On je pla-

ćao dosta poseta Njujorku u poslednje vreme.
U drugim slučajevima, konverzaciona implikacija se pojavljuje ka-

da govornik namerno krši neki od navedenih načela, ali s pretpostavkom 
da se ipak uopšteno drži principa kooperativnosti, tj. da ima saradnički od-
nos i želi posredovati neko značenje, a ne nekim nevezanim odgovorom 
dati do znanja da ne želi razgovarati. Tačno poznavanje načela koje je pre-
kršeno, i razloga zašto bi ono moglo biti namerno prekršeno, omoguća-
va nam rekonstruisanje argumentacije za prihvatanje određenog značenja 
kao ispravnog. Pretpostavlja se pri tom, da kršenje nekog načela nije pro-
izvod nemogućnosti da se u izvesnoj konverzacijskoj situaciji zadovolje 
dve maksime istovremeno, jer ima slučajeva kada, na primer, nismo u mo-
gućnosti da istovremeno ispunimo zahtev da budemo informativni koliko 
je potrebno i zahtev da za to što izričemo imamo adekvatnu evidenciju.32 

30 Grice, Paul, Studies in the Way of Words, 28.
31  Levinson, Stephen, Pragmatics, Cambridge University Press, Cambridge, 1984, 104.
32  A: Gde živi osoba C? 
B: Negde na jugu Francuske. 
Grice, Paul, Studies in the Way of Words, 30. Primer je sa 32. strane.
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U prethodnom poglavlju nismo govorili o tri Serlova uslova (1, 8 i 9). 
Osmi i deveti uslov je nazvao uslovima koji regulišu kako se govornikova 
namera, definisana suštinskim uslovom, ostvaruje. U vezi sa Grajsom go-
voriću najpre o prvom Serlovom uslovu koji glasi: „Važe normalni uslovi 
inputa i autputa“,33 pod inputom podrazumevajući uslove razumevanja, a 
pod autputom uslove za razumljiv govor. Oba ova uslova uključuju, na pri-
mer, da govornik i slušalac imaju potrebno poznavanje jezik na kom se od-
vija komunikacija, da su svesni onoga što čine govoreći, itd. Po mom mi-
šljenju, jedan broj Grajsovih maksima34 reguliše ono što Serl veoma širo-
ko definiše prvim uslovom. Iskazi koji zadovoljavaju Grajsove maksime 
predstavljaju jasne i doslovne iskaze, a iskazi koji ih krše su indirektni, či-
je značenje se zadobija naknadno. Rekla bih da preostala Serlova pravila u 
većoj meri obezbeđuju da slušalac razume dati iskaz kao govorni čin odre-
đene vrste. Tako pravila koja uopštava sa primera obećanja na sve ilokuci-
one činove izostavljaju ovaj prvi uslov. Da li izvinjenja iskazana konver-
zacionim implikacijama mogu biti uspešna u Osniovom i Serlovom smi-
slu? Pretnje mogu biti primer ilokucionih činova koji bolje trpe konverza-
cione implikacije nego izvinjenja i obećanja. 

Grajsove maksime modaliteta smatram da mogu biti deo prvog uslo-
va. One se odnose na način na koji se govori, dok se sve druge maksime 
odnose na sadržaj govora. Videćemo potom kako poštovanje maksima ko-
je se odnose na sadržaj izrečenog iskaza doprinose jasnoći izvinjenja, i da 
li kršenje istih utiče na uspešnost ilokucionog čina izvinjenja. Supermak-
sima za načela modaliteta glasi „Pokušaj da tvoj doprinos razgovoru bude 
što jasniji“, što podrazumeva da se: 1. izbegava nejasnost izraza, 2. dvo-
smislenost, 3. nepotrebna opširnost i 4. da se govori metodički po redu.

Kako bi ilokucioni čin izvinjenja bio informativan koliko je potrebno, 
što nalaže prva Grajsova maksima kvantiteta, govornik treba da je jasan za 
šta se izvinjava. „Izvini za sve što sam loše učinila“ bio bi iskaz koji krši 
ovu maksimu. Iskaz govori da mi je žao što sam te povredila, ali nije izvi-
njenje. Informacija za šta se izvinjavamo garantuje prisustvo svesti o po-
stupku koji ne treba ponoviti, ako ona ostane zamagljena, nejasno je da li 
je prisutna ili ne, i da li je ilokuciona suština izvinjenja ispunjena. Pri ova-
ko šrioko formulisanom izvinjenju često je uključeno i kršenje prve mak-
sime kvaliteta jer neodređenost i obim postupaka koji je definisan kao „sve 

33  Serl, Džon, Govorni činovi, 114.
34  Za objašnjenje maksima vidi Grice, Paul, Studies in the Way of Words, 33 – 37.
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što nekog čini da se loše oseća“, može uključivati i postupke za koje se ne 
kajemo, a zbog kojih se osoba kojoj se izvinjavamo oseća loše. Smatramo 
da se oseća loše iz svojih pogrešnih uverenja ili psihičke slabosti. Videće-
mo kasnije detaljnijom analizom da kršenje prve maksime kvaliteta čini 
ilokucioni čin izvinjenja neiskrenim.

Grajsova druga maksima kvantiteta glasi „Neka tvoj doprinos ne bu-
de informativniji nego što je potrebno.“35 Ako bi informativnost išla u sme-
ru očiglednosti da ja postupak A više ne ponavljam, a ipak se ovom prili-
kom izvinjavam što sam ranije činila A, ova Grajsova maksima bi bila slič-
na Serlovom petom uslovu za izvođenje ilokucionih činova. O petom uslo-
vu govorili smo kao o zahtevu za neočiglednošću u okviru pripremnih pra-
vila, a ovde iznosim obrazloženje u Grajsovom smislu. Zamislimo izvinje-
nje dopunjeno dokazima koliko puta već uspešno nisam ponovila delo radi 
kog se izvinjavam: „Izvini što sam ti tada uzela novac bez pitanja. Nisam 
to kasnije nikada ponovila iako je bilo prilike.“ Da li obrazlaganje uspeš-
nosti nečinjenja A doprinosi snazi izvinjenja? Pri izvinjavanju poželjno je 
da je govornik u psihološkom stanju žaljenja, a pomenutim dodatkom ono 
se preinačuje u zadovoljstvo sobom zbog istrajavanja u odluci, a u sluša-
ocu budi osećanje neprijatnosti i nesigurnosti da je mogao biti prevaren, 
a ne spokojstvo. Tako se narušava snaga izvinjenja. Na tematskom nivou 
prelazi se sa teme izvinjenja za postupak koji je sagovornika povredio na 
situacije kada sam „mogla da izneverim, ali nisam.“ Osnaživanje pozici-
je mojih mogućnosti, oslabljuje snagu govora o volji koju imam da ne po-
novim A, koja je ključna za izvinjenje. Naše želje mogu biti van naših mo-
gućnosti, mogućnosti sužavaju opseg želja na ostvarive, a ono što hoće-
mo učiniti sužava i polje mogućnosti. Osnaživanje polja mojih mogućno-
sti se događa unutar formulacije koja naizgled ima za cilj izraziti upravo 
snažnu volju i argumente da je ta volja već delatna. U navedenim primeri-
ma jača je poruka da „govornik nije ponovio A, ali je mogao“, od poruke 
da „govornik koji se izvinjava i nije ponovio A, u buduće i neće“. Osnaži-
vanje pozicije mogućnosti u slušaocu može izazvati čak i zahvalnost i po-
štovanje prema govornikovom suzdržavanju, a prelaz iz povređenost u za-
hvalnost će biti nagao. 

Iskazi izvinjenja mogu biti informativniji i na drugačiji način. Na pri-
mer, sledeći iskaz izvinjenja je dopunjen davanjem razloga zašto sam uči-
nila A za koje se izvinjavam: „Izvini što sam te ostavila, iznervirala sam 

35  Grice, Paul, Studies in the Way of Words, 34.
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se“. U datom primeru, razlog koji govornik navodi da ga je, kako on vidi, 
uveo u prekršaj, i stavio u poziciju da treba da se izivini, umanjuje odgo-
vornost koju on ima za postupak. Iako izgleda da govornik potpuno sebe 
smatra odgovornim za emocionalno stanje koje ga je zahvatilo, što je ne-
retko nerelano viđenje situacije, on ne vlada tim stanjem. Davanje razloga 
koji je govornika uveo u prekršaj, može služiti kao izgovor ili opravdanje36 
i umanjivati ili potirati ilokucionu snagu izvinjenja, jer je preuzimanje od-
govornosti, po mom mišljenju, preduslov za uspešno izvinjenje. 

Prema Ostinu, minimalni zahtev za jednog izvršioca da bude odgovo-
ran za svoj postupak je da mu nije raspoloživ neki izgovor (excuse), tj. da 
bude netačno okarakterisati čin na jedan ili drugi način kao nešto za šta nije 
bio potpuno odgovoran. Na primer, da mu nije dostupno opravdanje poput 
bila je slučajnost, greška, nenamerno sam tako postupio, iz nespretnosti ili 
nesposobnosti, zbog okolnosti. Razmotrimo primer: „Izvini što sam ga pu-
stila da ostane, bio je navalentan.“ U ovom primeru govornik sebe ne sma-
tra odgovornim da odbije osobu koju ne želi u svom prisustvu kada ona iz-
vrši jači pritisak. Kada govornik ne preuzima odgovornost za postupak, slu-
šalac ne može imati poverenja da ga neće ponoviti. Ukoliko govornik do-
da da je u međuvremenu stekao, na primer, sposobnost odupiranja pritisku, 
izvinjenje će biti osnaženo. Ali sličan dodatak ne može se upotrebiti kada 
su okolnosti izgovor, jer iako su se promenile, ne može garantovati reakciju 
ako se ponove. Dopunjavanje izvinjenja razlogom za počinjenu grešku, go-
vornik otvara raspravu koju je pitanje kako će rešiti u svoju korist.

Zaključujem da kršenjem druge maksime kvantiteta, kada prekomer-
na informativnost ide u smeru odgovora na nepostavljeno pitanje „Zašto si 
učinio A?“, izvinjenje ne može doseći ilokucionu snagu dok pitanja koja se 
podižu u vezi sa odgovornošću ne nađu odgovore, tako da slušalac zna da 
govornik odgovorno tvrdi da neće ponoviti A. Govornik može na tri način 
da se postavi prema odgovornosti i neispravnosti postupka. Navedeni pri-
meri govore o situaciji gde govornik priznaje da je postupak loš, ali ne pri-
hvata potpuno odgovornost. U drugoj situaciji govornik prihvata odgovor-
nost, ali odbija da je postupak bio loš. Da li ćemo biti skloni da prihvatimo 
izvinjenje koje je dato, ne zato što sam govornik postupak smatra lošim, 
već zato što nas povređuje i on ne želi da ga ponavlja? Možemo reći da 

36  O razlici između opravdanja i izgovora pogledati Austin, John L., „A Plea for Excuses“, 
Philosophical Papers, Urmson J.O. and Warnock G.J (ed.), Oxford University Press, Oxford, 1961, 
124-125.
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postoji žaljenje, ali samog govornika isti postupak prema njemu ne bi po-
vredio, to nije kajanje istomišljenika. Izvinjenje pri kom govornik prizna-
je da je postupak bio loš i prihvata odgovornost, ako je izvedeno po osta-
lim pravilima za ilokucioni čin, skloni smo da prihvatimo. Odnos izvinje-
nja, odgovornosti i stava prema sopstvenom ponašanju je opsežan. Uvodi 
nas u razmatranja šta podrazumevamo pod činjenjem, kako vidimo odgo-
vornost pri različitim postupanjima, i kako ih ocenjujemo kao dobra ili lo-
ša, ispravna ili neispravna. U ovom radu držaću se okvira filozofije jezika, 
te pomenuta pitanja ostavljam nerazmatrana detaljnije. 

Doprinos razgovoru neka bude relevantan je jedina Grajsova maksi-
ma koja pripada kategoriji koja se odnosi na regulisanje relacija među kon-
verzacionim iskazima. Zamislimo kontekst u kom roditelj poverava baki 
da čuva dete predškolskog uzrasta. Roditelj kaže: „Nije trebalo da mu da-
ješ obrok tri puta u toku pre podneva“. Baka odgovara: „Izvini što sam da-
la detetu da jede.“ Bakin odgovor se ne odnosi na pitanje načina hranjenja 
deteta, preinačuje ga u opštije pitanje o hranjenju ili ne hranjenju, koje za 
roditelja nije upitno. Pomeranje fokusa oblikovano je kroz izvinjenje, ali 
koje ovde ne funkcioniše kao izvinjenje. Izvinjenje je ironično, baka sma-
tra da nahranivši dete nije učinila ništa loše, a izvinjava se upravo za su-
protno. Pored kršenja maksime relevantnosti u ovom primeru je prekrše-
na i prva maksima kvaliteta kojom se nalaže da govornik ne govori ono 
šta veruje da je neistinito. Kršenje maksime relevantnosti dovodi do preki-
da razgovora, često implicirajući razlog iz kog se to čini. Na primer, iskaz 
„Izvini što sam dala detetu da jede“ može implicirati da baka misli da nije 
bitno kada i sa čim hrani dete, već da je bitno samo da ono nije gladno. Da 
je baka odgovorila da je danas veoma sunčan dan, grubo bi odbila da ono 
što kaže bude u vezi sa prethodnim iskazom, implicirajući da zamerka ro-
ditelja ne treba da bude diskutovana. 

U nastavku ću govoriti o tome kako se Grajsova prva maksima kva-
liteta, koju smo pominjali, uklapa u uslove izvođenja ilokucionih čino-
va, zatim o drugoj maksimi kvaliteta. Prva maksima kvaliteta nalaže da se 
ne govori ono u šta se veruje da je neistinito.37 O iskazu „Pada kiša“, koji 
se izriče kao tvrdnja, može se suditi kao o istinitom ili lažnom, ali se tako 
može suditi i o performativnom iskazu „Tvrdim da pada kiša“. Na osno-
vu toga Ostin zaključuje da između izricanja iskaza kojima se pri tom ne-
što čini i mogućnosti da taj iskaz bude istinit i lažan nema nužne protivu-

37  Grice, Paul, Studies in the Way of Words, 34.
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rečnosti.38 Tvrdnja podležu svim vrstama promašaja kojima podležu i per-
formativi.39 Ilokucioni činovi ne mogu biti lažni već neuspešni u zavisno-
sti od toga na kom mestu u uslovima izvedbe čina dolazi do greške. U slu-
čaju ilokucionih činova tvrđenja, Grajsova prva maksima kvaliteta ulazila 
bi u pravila iskrenosti. Međutim, ne zahtevaju svi ilokucioni činovi istini-
tost p-a na način na koji je to uobičajeno za činove tvrđenja, protivureče-
nja, argumentisanja. Istinitost iskaza „Tvrdim da pada kiša“, zavisi od či-
njenice da li zaista pada kiša. Performativni iskaza „Izvinjavam se“ zavisi 
od uspešnost mog izvođenja, to je činjenica koja ga čini izvinjenjenjem.40 
Iskaz „Izvinjavam se što sam učinila A“ ne razmatramo u smislu njegove 
istinitosti, već da li je moje izvinjenje uspešno. Međutim, postoji izvestan 
broj tvrdnji koje trebaju biti istinite da bi „implicirale“ uspešan performa-
tivni iskaz izvinjenja: 

– Kada je istina, a ne laž da sam učinila A za šta se izvinjavam. U su-
protnom, postavljalo bi se pitanje zašto se izvinjavam za delo koje nisam 
učinila.

– Kada je istina, a ne laž da su se određeni uslovi za izvinjenje ispuni-
li, naročito A1 i A2 uslovi prema Ostinovoj notifikaciji.

– Kada je istina, a ne laž da su se uslovi koje Ostin obeležava sa Г is-
punili, naročito onaj da mislim da imam razloga da se izvinim.

– Kada je istina, a ne laž da sam obavezna da više ne činim A.
Ostin razlikuje promašaje koji nastaju kršenjem uslova A i B, njih 

naziva zastojima, i promašaje koji nastaju kršenjem uslova Г, koje nazi-
va zloupotrebama.41 Tako bi izvinjenje bez osećaja žaljenja ili kajanja bi-
lo neiskreno, a pomenuti slučaj izvinjenja kada se ne menja ponašanje za 
koje se izvinjava bi bio nedosledno izvinjenje. Greška kod neiskrenih ilo-
kucionih činova dolazi pri kršenju Г1 uslova, a kod nedoslednih pri krše-
nju Г2 uslova.

Druga maksima kvaliteta koja nalaže da se ne govori ono za šta nedo-
staje odgovarajuća evidencija važila bi kao pripremni uslov za čin tvrđe-
nja. Bilo bi potrebno da govornik ima dokaze da p.

Serlov osmi uslov ilokucionog čina je sličan Grajsovom objašnjenju 
pod kojim uslovom možemo govoriti o prisustvu konverzacione implika-

38  Ostin, Džon L, Kako delovati rečima, 155.
39  Dati stav Ostin brani u Ostin, Džon L, Kako delovati rečima, 156 i dalje.
40  Ostin, Džon L, Kako delovati rečima, 56.
41  Dva poglavlja (III i IV) u Kako delovati rečima Ostin posvećuje doktrini promašaja, a 

pominju se prvi put u Ostin, Džon L, Kako delovati rečima, 24. 
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cije. Serl sam navodi kako je njegova verzija popravljena Grajsova anali-
za, ali na ovom mestu nećemo ulaziti u izmene koje je Serl načinio.42 Naj-
pre, navešću Serlov osmi uslov: Govorno lice namerava da kod slušaoca 
proizvede znanje da izgovaranje rečenice R treba da važi kao govornikovo 
preuzimanje obaveze da učini A. Govorno lice namerava da pomoću na-
mere proizvede znanje i njegova namera je da sama namera bude prepo-
znata pomoću slušaočevog znanja značenja rečenice R.43 Veoma je važno 
za ilokucioni čin izvinjenja da se slušalac uveri da govornik ima nameru da 
proizvede ilokucioni efekat. U tom prepoznavanju se i ostvaruje ilokucioni 
efekat, kada ono ne bi postojalo ne bi ilokucioni čin izvinjenja bio uspešan. 
U tom smislu je i govornik svestan da želi proizvesti ilokucioni efekat i 
to ostvaruje upotrebnom konvencionalih sredstava izražavanja izvinjenja. 
Ova sredstva konvencionalno povezuju prepoznavanje sa proizvođenjem 
efekta. U sličnom smislu Grajs objašnjava prisustvo konverzacione impli-
kacije samo ako govornik, koji je govoreći p implicirao q, misli (i očeku-
je da slušalac zna da on misli) da je u slušaočevoj kompetenciji da izvede, 
ili intuitivno shvati, da će se q morati pretpostaviti ako se smatra da je go-
vornik kooperativan. Još jedna naznaka da je govornik nameravao da slu-
šalac zaključi q jeste da kooperativni govornik nije učinio ništa da slušaoca 
spreči da zaključi q.44 Ovakva formulacija dosledno inkorporira dvosmerni 
karakter komunikacije unutar razjašnjivanja procesa formiranja prenese-
nog značenja. Utisak neizvesnosti impliciranog se smanjuje podsećanjem 
da šta će biti rečeno nije ostavljeno potpuno na govorniku, i ne zavisi sa-
mo od njegovih namera, jer ako ono ne bude pogađalo u ono šta slušalac 
može shvatiti, uzeće se za promašen način da kaže ono što je hteo. Izvinje-
nje, takođe, da bi bilo uspešno kao ilokucioni čin, podrazumeva dvosmer-
ni karakter komunikacije unutar koje se zbiva, i ne trpi narušavanje poruke 
izvinjenja koja se može dogoditi na razne načine opisane u radu. 

Zaključak

Svi primeri koje Grajs daje po njegovom shvatanju su uspešni ako su 
izgovoreni namernim kršenjem maksima jer proizvode konverzacionu im-
plikaciju. Iskazi su jedino neuspešni, u Grajsovom smislu, ako se nespret-

42  Serl, Džon, Govorni činovi, 119. Vidi još 96-105.
43  Serl, Džon, Govorni činovi, 119. 
44  Grice, Paul, Studies in the Way of Words, 31.



148 Ana Zotova

no krše maksime ili ako se ne poštuje osnovni princip kooperativnosti. 
Ali iz ugla Ostinovog i Serlovog definisanja uspešnosti ilokucionih čino-
va, iskazi koji ne ispunjavaju uslove izvođenja ilokucionog čina izvinje-
nja, od suštinskog, preko uslova iskrenosti, uslova iskaznog sadržaja i pri-
premnih uslova, ne mogu dovesti do njegovog uspešnog izvođenja. Tako-
đe, izvinjenje kao ilokucioni čin slabo trpi izražavanje kroz konverzacio-
ne implikacije, indirektno. Čin izvinjenja je naročito osetljiv na, namerno 
ili nenamerno, kršenje prve maksime kvaliteta da se ne govori ono u šta se 
veruje da je neistinito, jer narušava uslov iskrenosti. Osetljiv je na kršenje 
maksime relevantnosti i kršenje prve maksime kvantiteta da se bude infor-
mativan koliko je potrebno u zavisnosti od smera informativnosti. U ovom 
radu razmatrani primeri iskaza izvinjenja u kojima se kršila neka od ovih 
maksima, rezultirali su neuspešnošću ilokucionog čina izvinjenja. Ostaje 
ispitati ove zaključke na većem broju primera. 

U kontekstu pomirenja, kako na individualnom, tako i na grupnom ni-
vou, postoji potreba da se dogodi čin izvinjenja. Individualna, zrela svest 
može pristupiti činu izvinjenja jer ima uvid u štetu koju je nanela drugo-
me, zna svoje odgovornosti i ima svest o pogrešnom govoru ili delovanju, 
kao i empatiju kojom razume osobu kojoj se treba izviniti. Brojna pitanja 
se otvaraju razmatranjem izvinjenja. Da li je empatija ključni pokretač koji 
nas navodi na izvinjenje, ili izmirenje sa sobom, jer mi izvinjenjem vraća-
mo i sebe na „izabrani put“, a ne samo odnos? Izvinjenje je jedan od zdra-
vih načina rešavanja krivice, događa se kod zrelih ličnosti koje imaju sa-
vest, dok krivica onih koji nisu spremni da je sagledaju ili da se menjaju 
čeka svoje vreme. „Ko krije presupe svoje, neće biti srećan, a ko priznaje 
i ostavlja, dobiće milost.“(Priče Solomunove 28,13). Izvinjenje ima snagu 
zaustavljanja, rasterećenja i slobodnog izbora. 
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ANA ZOTOVA1

THE PROBLEM OF APOLOGY 
IN THE PHILOSOPHY OF ORDINARY LANGUAGE

Abstract:

The paper takes account of an illocutionary force of statements that explicitly ex
press apology starting with words: „I apologize…” A core of an apology, without which 
it would not be an apology, is a commitment of a speaker not to repeat the act he or she 
is apologizing for. It is characterized by taking a position toward one’s own behavior 
through feeling regret or repentance, and thereby it belongs to a group of illocutionary 
acts for commitment of which an appropriate emotion is necessary and which are related 
to social behavior either of one’s own or of others. What is understood under apology is 
presented by its basic characteristics. On that level we can ask a question about relations 
among taking responsibility, attitude toward one’s own behavior and a success of the act. 
Are we to consider a given apology to be successful not because one finds his or her act 
wrong, but because one causes us a harm and does not want to repeat that act? We may 
say that there is a remorse, but the speaker would not be hurt by the same act directed to
ward him and therefore it is not a regret of an equal. Illocutionary acts are generally de
fined by John Austin and John Searle as acts when „to say something means to do some
thing“, not in a sense of causing consequences on the activity, thinking or belief of a lis
tener, but in a sense of making (an apology) by uttering it here and now. These acts de
pend upon context and intention of an utterer, so some expressions of an apology in cer
tain contexts and uttered with different intents may not be acts of apology. In the first part 
of the paper we list conditions that are to be fulfilled in order to realize an act of apology. 
In the second part, we consider a role of the context and the intention in forming a mean
ing of expressions of apology, as well as how breaking certain Grice’s maxims of cooper
ation, under the condition that a speaker generally follows the cooperative principle, af
fects a success of apology. 

Keywords: Illocutionary act, Apology, John Austin, John Searle, Paul Grice, Coop
erative principle and its maxims.
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KRIVNJA, POLITIČKA TEOLOGIJA 
I SUVREMENA DRUŠTVA JUGOISTOČNE EUROPE

Rezime:

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

Ključne riječi: krivica, priznanje, politička teologija, Jaspers, Bauman, Bonhoeffer

Uvod

Websterova tvrdnja da „svako etičko promišljanje u sebi sadrži prešut-
nu ili izrečenu antropologiju i ontologiju povijesti – stvaranje moralnog su-
bjekta i prostora unutar kojeg ovaj moralni subjekt djeluje“2 predstavlja te-
meljni misaoni okvir ovoga rada unutar kojeg ću razmatrati odnos antropo-
logije i krivnje u djelima K. Jaspersa, Z. Baumana i D. Bonhoeffera. Budu-

1 Adventističko teološko visoko učilište, Maruševac, Hrvatska, pirijad@gmail.com
2 John Webster, Barth’s Ethics of Reconciliation, (Cambridge: Cambridge University Pre-

ss, 1995), 98.



152 Darko Pirija

ći da ovi mislioci, unatoč svjetonazorskim razlikama, dijele zajedničko isku-
stvo života pod Trećim Reichom i otpora nacističkoj ideologiji, ali i nasto-
janja na poslijeratnoj obnovi europskoga društva, smatram da njihovi uvidi 
o naravi i funkciji krivnje u osobnom i socijalnom vidu ljudske egzistencije 
mogu doprinijeti dijalogu o obnovi društava na prostoru jugoistočne Europe.

Osnovna pretpostavka koja utemeljuje razmatranje krivnje u ovom 
radu je i uvjerenje o nužnosti interdisciplinarnog propitivanja svih feno-
mena ljudske egzistencije koje svoje opravdanje nalazi u potrebi za razu-
mijevanjem cjelovitog čovjeka, njegove duhovne, socijalne, psihološke, 
političke dimenzije. Držim, naime, da je ostvarenje čovjekove slobode, 
kao jedne od temeljnih antropoloških vrednota, moguće samo ako je ute-
meljena na dijaloškom karakteru procesa spoznaje Istine koji svoje sadr-
žaje crpi i oblikuje u iskrenoj, otvorenoj i poniznoj izloženosti sveukupnoj 
čovjekovoj zbilji. Znanstveni redukcionizam u obliku instrumentalizaci-
je spoznajnog procesa ili objektivizacije istine vodi svaki pokušaj dubljeg 
pronicanja istine njezinoj suprotnosti, samoobmani, i pretvara je u ideološ-
ku i doktrinarnu okaminu.3 Zato se ovaj rad bavi Jaspersovim filozofskim 
razumijevanjem krivnje u tradiciji egzistencijalističkoga humanizma, Ba-
umanovim sociološko-filozofskim promišljanjem krivnje u tradiciji pos-
tmetafizičke misli i Bonhoefferovim tumačenjem krivnje u tradiciji teološ-
ke etike luteranske provenijencije. U konačnici, namjera mi je i posredno 
ukazati na političku zadaću teologije, koju prvenstveno vidim kao svjedo-
čenje pojedinca i Crkve o prodoru Kristove nove stvarnosti u svijet4 kojim 
se razobličuju „poglavarstva i vlasti“ i daruje novi život. Ovakvo shvaća-
nje političke teologije posebice je važno u ozračju dvojbenog „okretanja 
Bogu“5 ili „okretanja religiji“ u kasnoj moderni, ali i u svjetlu ograničeno-
sti političkih, pravnih i ideologijskih kritika krivnje i krivaca.6 

3 Ivan Supičić, „O duhovnosti i znanstvenosti u djelu Željka Mardešića,“ Nova prisutnost 
VI/1, (2008): 8. Zamijetiti treba i Supičićevo upućivanje na djelo Nikolaja Berdjajeva, Ja i svijet 
objekata, (Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1984), 39-41 i 48-53 u fusnoti br. 5. i 6. Znanstveni re-
dukcionizam očituje se i u pokušajima suprotstavljanja pozitivističkog i scijentističkog usko shva-
ćenog znanstvenog pristupa i duhovne dimenzije ljudske egzistencije koja svoj izričaj često nala-
zi u teološkoj misli kao i u proglašavanju relativnih znanstvenih istina apsolutnim. Vidjeti i Martin 
Buber, „Guilt and Guilt Feeling“, Cross Currents 8 br. 3, 1958, 193-210.

4 Vidjeti J. Louis Martyn, „The Apocalyptic Gospel of Galatians“, Interpretation 54 br. 3 
(2000) : 246-266.; M. Volf, Javna vjera: kršćani i opće dobro, (Rijeka: Ex Libris, 2013).

5 Vidi kratku raspravu o ovom pitanju u Frederiek Depoortere, Badiou and Theology, (Lon-
don: T&T Clark International, 2009), 26-29.

6 Ovime mislim na prijepore izazvane pokušajima da se pitanje krivnje i krivaca za ratna 
zbivanja na području jugoistočne Europe razriješi političkim dijalogom (ili njegovim manjkom) 
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Karl Jaspers o krivnji 

Jaspersova promišljanja o duhovnom stanju njemačkoga društva, ali 
cijelog čovječanstva u razdoblju nakon Drugog svjetskog rata, sabrana u 
djelu Pitanje krivnje: O političkoj odgovornosti Njemačke, predstavljaju 
pozitivno utemeljenje egzistencijalističkoga humanizma shvaćenoga kao 
„odgovorni odnos čovjeka i božanskoga u transcendenciji faktičkog svi-
jeta“.7 Potpunije ih se može razumjeti i ako ih se promatra šire u kon-
tekstu Sartreove rasprave u djelu Egzistencijalizam je humanizam, objav-
ljenom iste, 1946. godine, u kojem ovaj aktivni sudionik Pokreta otpora 
protiv nacizma otvara novo poglavlje u traganju za metafizičkim osnova-
ma i sadržajem ljudske egzistencije, ali utemeljenom na egzistencijalistič-
kom humanizmu ateističke provenijencije. Obje rasprave, ponikle na stra-
tištu čovjeka i čovječnosti tijekom i nakon holokausta i posvemašnjeg rat-
nog opustošenja, nipošto ne treba shvatiti kao puke filozofske rasprave, 
već kao pokušaje konkretne političke, ali i duhovne obnove ne samo nje-
mačkoga društva, već i cijelog čovječanstva – individualno i socijalno. Za 
još potpunije razumijevanje povijesnog i misaonoga konteksta treba spo-
menuti i gotovo istovremenu pojavu Heideggerova Pisma o humanizmu 
(1946/1947), u kojem on, suprotno Jaspersu i Sartreu, zagovara „prevlada-
vanje/prebolijevanje (Verwendung) humanizma kao metafizičkog subjek-
tivizma čovjeka“8 ili, prema G. Stegneru, nudi „novo i produbljenije razu-
mijevanje humanizma.“9 U tom kontekstu valja imati na umu i novo ra-
zumijevanje Heideggerove suradnje s nacističkim režimom nakon objave 
novih dijelova „crnih bilježnica“ koje otkrivaju njegovu, do sada samo na-
slućivanu, dublju povezanost s nacističkom ideologijom.10 

Samo „transcendentalno zasnovana crkvena ili filozofska vjera“11 mo-
že pružiti osnovu za izgradnju novoga svijeta, tvrdi Jaspers, i pobliže po-
jašnjava što je u srži ove duhovne obnove ili pročišćenja: ili prihvaćamo 
krivnju „čime će naša duša krenuti putem preobrazbe – ili ćemo potonu-

kao i pravnim putem kroz sudove pojedinih zemalja i Međunarodni sud za ratne zločine u Haagu.
7 Žarko Paić, „Prebolijevanje zla“, str. 2 u Zarez, br. 178, 21. travnja, 2006, pristupljeno 19. 

6. 2015. na http://www. zarez.hr/clanci/prebolijevanje-zla
8 Isto.
9 Georg Stenger, „Wie aktuell ist Heideggers Humanismusbrief?“ u Prolegomena 8 (1) 

2009, 55-78.
10 Philip Oltermann, Heidegger’s ‘black notebooks’ reveal antisemitism at the core of his 

philosophy. (2014, ožujak 13), The Guardian, pristupljeno 20. 5. 2015. na http://www.theguardian.
com/books/2014/mar/13/martin-heidegger-black-notebooks-reveal-nazi-ideology-antisemitism

11 Karl Jaspers, Pitanje krivnje, (Zagreb: AGM, 2006), 14.
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ti u prosječnost ravnodušnog, pukog života.“12 Prvi korak u prihvaćanju 
krivnje je svijest o kaznenoj i političkoj odgovornosti njemačkog naroda, 
a ona proizlazi iz unutarnjeg zaokreta u suočavanju s vlastitim zločinima, 
ali i u dijalogu sa svjetskom poviješću. Narod, čija je egzistencija shvaće-
na kao „duhovni i supstancijalni pojam“,13 prostor je unutar kojeg pojedi-
nac u dostojanstvu i slobodi svoje biti preuzima odgovornost za počinjena 
nedjela. Međutim, krivnja se ne razrješava samo na kaznenoj i političkoj 
razini gdje su u prvom slučaju posljednja instancija zakon i sud, a u dru-
gom moć i volja političkih čimbenika u svjetskoj politici. Ona se razrje-
šava i na moralnoj i metafizičkoj razini kroz proces samorefleksije i trans-
cendencije u vjeri, ali i filozofskoj spoznaji o biti čovjeka, Boga i svije-
ta. Moralna krivnja, čija je posljednja instancija savjest, ukorijenjena je u 
„potajnom unutarnjem nemiru… potisnute prošlosti“14 i progovara protiv 
„agresivne tišine“ onih koji odbijaju priznati bilo kakvu vrstu krivnje i či-
ji „Ponosan prkos….dopušta…da se ono u nutrini drži kao ponosna utvrda 
protiv pobjednika“15. Krug zatvara metafizička krivnja koju Jaspers defini-
ra kao „nedostatak apsolutne solidarnosti s čovjekom kao čovjekom. Ona 
ostaje neizbrisiv zahtjev i tamo gdje je moralno smislen zahtjev već pre-
stao vrijediti“.16 Njoj je posljednja instancija Bog, a vodi „preobrazbi ljud-
ske samosvijesti pred Bogom“.17 Paić to izvrsno sažima riječima: „Onije-
mjelost pred sudom božanske pravde posljednji je sud povijesti kao meta-
fizičke sudbine čovjeka“.18 Krivnja je prije svega osobna i nedjeljivi je dio 
potrage za smislom ljudske egzistencije, a njezino konačno razrješenje je u 

12 Isto., 101.
13 Paić., 5. 
14 Moishe Postone, “After the Holocaust: History and Identity in West Germany,” u Coping 

with the Past: Germany and Austria after 1945, ur. Kathy Harms, Lutz R. Reuter i Volker Durr (Ma-
dison: University of Wisconsin Press, 1990), 233, citirano u Charles Villa-Vicencio, „The Burden 
of Moral Guilt: Its Theological and Political

Implications“, Journal of Church and State 39 br. 2 1997, str. 240.
15 Jaspers, 94-95. Nije isključeno da Jaspers, kada govori o uzmicanju pred pročišćenjem, 

misli i na Heideggerovo odbijanje izjašnjavanja u vezi sa svojom suradnjom s nacističkim reži-
mom. 

16 Isto., 60.
17 Isto., 24. „Moralno krivi su oni koji su sposobni iskupiti krivnju, oni koji su znali ili su 

mogli znati, a ipak su krenuli putovima koje u propitivanju samih sebe razumiju kao grešnu zablu-
du - bilo da su se jednostavno prikrili, što se događa, ili da su se umrtvili i dali zavesti ili se dali ku-
piti osobnim povlasticama ili bili poslušni iz straha“. Isto. 52.

18 Paić, 8. Značajna je i Jaspersova tvrdnja: „…Bog na svijetu nema instancu koja bi ga za-
stupala, ni u crkvenim službama, ni u državnim službama vanjskih poslova, ni u javnom mnijenju 
svijeta koje objavljuje tisak“. Isto., 30.
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suodnosu čovjeka i Boga.19 Jaspers time podrazumijeva da filozofija i teo-
logija suštinski ne proturječe jedno drugom, već zajedno sudjeluju u trans-
cendenciji čovjeka pred Bogom. Osim što nije racionalno dokaziva, ova 
moralna i metafizička katarza nije telos ljudske egzistencije i ne okončava 
u hegelovskom krugu razrješenja apsoluta na kraju povijesti. 

 Ustvari, u pozadini ove rasprave o krivnji počiva i dublje pitanje pre-
vladavanja zla u povijesti, ali i latentna spoznaja da nestankom totalita-
rizma u obliku nacističke ideologije i državnog poretka nipošto nije išče-
zla mogućnost pojave novog u ime neke druge političke ideologije, vjere 
ili države.20 Zato svaki pojedinac ili skupina treba razumjeti svoju ulogu 
u drami zla i prepoznati sklonost činjenju zla koje počiva u čovječanstvu. 
Ako ne priznamo ovu sklonost i ne prihvatimo odgovornost za ispravljanje 
zabluda, ne možemo, prema Jaspersu, crpiti snagu iz „novog temelja aktiv-
nog života“.21 Međutim, ova spoznaja, ovo preispitivanje krivnje uvijek je 
i isključivo osobno i osnovni je preduvjet za povijesnu refleksiju naroda o 
vlastitoj krivnji i za pročišćenje.22 Samo odgovornost može biti kolektiv-
na, a izvor joj je u političkoj odgovornosti državljana za počinjene zločine. 
Ovo je razvidno iz Jaspersove decidirane tvrdnje: „Mi opet moramo odba-
citi kolektivno razmišljanje kao lažno. Svaka stvarna metamorfoza zbiva 
se kroz pojedince – u pojedincu, u mnogim pojedincima međusobno ne-
zavisnim i nezavisno od međusobnog nadahnuća“.23 Govor o metafizičkoj 
krivnji nikako ne smije biti u službi izbjegavanja ili opravdanja bilo čije 
krivnje. Samo svijest o osobnoj krivnji može voditi ljudskoj solidarnosti24 i 
suodgovornosti bez koje nema političke slobode niti izgradnje povijesnog 
i kozmopolitskog vida ljudske egzistencije. Bavljenje krivnjom drugih slu-
ži isključivo dubljem pronicanju smisla vlastite krivnje.

Sada nam još preostaje kratko razmatranje primjenjivosti Jaspersove 
raščlambe krivnje u suvremenom političkom kontekstu i vrednovanja ide-
je o moralno-metafizičkim temeljima za stvaranje novog povijesnog i koz-
mopolitskog vida čovjekove egzistencije kao odgovorne, slobodne i sa-

19 Jaspers, 17, 88.
20 „…ostaju neizvjesnost i mogućnost nove i veće nevolje, jer preobrazba o krivnji ni u kom 

slučaju nema za prirodnu posljedicu nagradu s novom srećom postojanja“. Isto., 105. 
21 Isto., 24.
22 Isto., 27, 88, 103. 
23 Isto., 50, 88. 
24 “Postoji solidarnost među ljudima kao takvima, koja svakog čini suodgovornim za svako 

zlo i svako prekoračenje pravde i nepravednost svijeta, posebice za zločine koji su počinjeni u nje-
govu prisustvu ili s njegovim znanjem“. Isto., 20.
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morefleksivne osobe. Prvo, danas je teško govoriti o moralno-metafizič-
kom temelju za preobrazbu pojedinca i društva bez kritičkog određivanja 
spram postmetafizičke filozofije koja dekonstrukcijom zapadne metafizike 
nastoji donijeti novo prosvjetiteljstvo i ostvariti novu emancipaciju čovje-
ka. Jaspers je, dakle, progovarao protiv totalitarne i nasilne nacističke ide-
ologije i režima iz povijesnog i misaonog okvira zapadne metafizike koju 
čitav niz postmetafizičkih mislilaca (Derrida, Deleuze, Foucault) upravo 
odbacuju kao izvor modernog nasilja i totalitarizma. Dovoljno je samo pri-
sjetiti se Derridine dekonstrukcije metafizike u Pisanju i razlici25 („Nasi-
lje i metafizika: esej o misli Emmanuela Levinasa“) ili u djelu O gramato
logiji26 i razmotriti posljedice ovakvog razvoja za poimanje krivnje u kon-
tekstu odnosa Boga i čovjeka koja je u srži Jaspersove misli. Iako Jaspers 
govori o „krizi duha i vjere“ čiji uzrok, između ostalog, vidi i u „zalasku 
učinkovitosti kršćanske i biblijske vjere općenito“27, nema govora o radi-
kalnom odbacivanju svih povijesnih izričaja religije, odbacivanju koje je u 
srcu Derridine dekonstrukcije.28 Štoviše, on izričito tvrdi: „Filozofija i teo-
logija povezane su da rasvijetle dubinu pitanja krivnje“.29 Derrida pak za-
padnu metafiziku vidi kao „potiskivanje diferencije, odsutnosti i smrti“, a 
teologiju kao „unutarnju pokretačku silu metafizike“ koja je postala „sred-
stvo za isporuku ovog sna“30 i zato je dekonstrukcija nužna jer „pomaže re-
ligiji u preispitivanju njezine savjesti, savjetujući i pročišćujući religiju“.31 

Nadalje, Jaspersov govor o čovjekovom pročišćenju ili preobrazbi u 
susretu s Bogom u procesu stvaranja novoga kozmopolitskog vida čovječ-
nosti i ljudske egzistencije predstavlja dvojak problem za suvremeno poi-
manje Boga i čovjeka. Prvo, „smrt Boga“ u Nietzscheovoj Radosnoj zna
nosti, ali i kasnija povijest odumiranja Boga i ustoličenje zamjenskih bo-
gova u kulturi Zapada, koju je vrlo dojmljivo dokumentirao Terry Eagel-

25 Jacques Derrida, Writing and Difference, (London: Routledge, 2010), 97-192.
26 Jacques Derrida, Of Grammatology, (Baltimore, The John Hopking University Press, 

1997). 
27 Jaspers., 76.
28 „Religija je najopasnija kada se shvaća kao uzvišenije znanje darovano nekolicini iza-

branih, izabranom Božjem narodu; to je formula za rat” citirano u John D. Caputo, The Prayers 
and Tears of Jacques Derrida: Religion without Religion (Bloomington: Indiana University Press, 
1997), 159.

29 Jaspers., 17.
30 Steven Shakespeare, Derrida and Theology (London: T&T Clark International, 2009), 

63.
31 Caputo, 159.
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ton u Kulturi i smrti Boga32, zahtijeva odgovor na pitanje pred kojim bo-
gom mi to stojimo i možemo li ga uopće susresti. Badiou, na primjer, sma-
tra da metafizički bog kao pojam nije mogao umrijeti jer nikada nije ni bio 
živ, dok je živi Bog kršćanske tradicije umro i susret s njim više nije mo-
guć. Odbacivanjem Heideggerova boga romantizma (Hölderlin) od kojeg 
pjesnici očekuju ponovno očaravanje svijeta, Badiou zatvara krug progla-
šavajući i smrt trećeg, boga pjesnika.33 U suvremenim kulturama koje obi-
lježava svjetonazorski pluralizam i višeznačno poimanje Boga gotovo je 
nemoguće graditi metafizički utemeljen humanizam svjetskih razmjera ka-
ko ga je Jaspers razložio.34 Primjer ove oprečnosti u shvaćanjima Boga 
vidljiv je iz Jaspersova razmatranja mogućnosti ponovne pojave još i ve-
ćeg zla od nacizma, mogućnosti koju on nipošto ne isključuje. Odgovor na 
ovu dvojbu on nalazi u riječima proroka Jeremije upućenim Baruhu, ko-
ji očajava zbog opetovanog idolopoklonstva Izraela u trenucima najdublje 
krize, uništenja Jeruzalema i prisilnog odlaska u Egipat. „Tako govori Ja-
hve: zaista, što sam izgradio srušit ću i što sam posadio iščupat ću, a ti za 
sebe zahtijevaš velike stvari? Ne zahtijevaj!“ Što to znači? Da Bog jest, to 
je dovoljno. Kad sve nestane, Bog jest, to je jedino čvrsto uporište.35 Bog 
kao „jedino čvrsto uporište“ jednostavno ne postoji u postmetafizičkoj fi-
lozofiji kasne moderne i njezina širega kulturnoga diskursa. 

Druga dvojba odnosi se na mogućnost spoznaje i priznanja krivnje 
u kontekstu postmetafizičke antropologije, ili točnije dekonstruiranog 
sebstva nasuprot Jaspersova supstancijalnog, moralno odgovornog, samo-
refleksivnog i samosvjesnog čovjeka.36 Prema Jespersu, krivnja izvire iz 
isprepletenosti moći i čovjekova moralnoga djelovanja: „Sudbina je sva-
kog čovjeka da bude upleten u odnose moći u kojim živi. To je neizbjež-
na krivnja sviju, krivnja bivanja čovjekom“.37 Posve suprotno tome, ra-
stvaranje modernog sebstva u razdoblju poslije Kanta i postuliranje dis-
kurzivnog, fragmentiranog sebstva čini spoznaju, prihvaćanje i razrješenje 
krivnje u granicama metafizički utemeljene antropologije daleko složeni-

32 Terry Eagleton, Kultura i smrt Boga, (Zagreb: Naklada Ljevak, 2014). 
33 Frederiek Depoortere, Badiou and Theology, (London: T&T Clark International, 2009), 

16-21.
34 Vidjeti Jaspers, 105-6.
35 Jaspers, 106.
36 U ovom dijelu svojeg rada u velikoj se mjeri oslanjam na članak Ante Jerončića, „Weak 

Self-Integration: Jürgen Moltmann’s Anthropology and the ‘Postmodern Self’“, u The Heythrop Jo
urnal sv. 55 br. 2, ožujak 2014, 244-255.

37 Jaspers, 22.
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jim pitanjem. Na primjer, ako se sebstvo poima isključivo kao prijelazno, 
proturječno, izvedeno i iluzorno, kao „mračni proizvod promjenjivih ulo-
ga i performansi koje nameću ograničenja društva i vlastiti porivi i suko-
bi“38, onda je riječ o krajnje radikalnom preoblikovanju subjekta (ili smrti 
subjekta koja slijedi nakon smrti Boga) što odmah izaziva i pitanja o ljud-
skoj slobodi i odgovornosti, a zatim i o održivosti govora o moralnoj kriv-
nji i odgovornosti. Povod za ovakve dvojbe možemo naći u poznatom Fo-
ucaultovom ulomku:

Svima koji i dalje žele misliti čovjeka, njegovu vladavinu ili njego-
vo oslobođenje, svima koji još uvijek postavljaju pitanja o esenciji čovjeka, 
svima koji ga žele uzeti kao polazišnu točku u svojim pokušajima poima-
nja istine… svim onim izobličenim, zamršenim oblicima refleksije može-
mo odgovoriti filozofskim smijanjem – što znači, u nekoj mjeri, tihim smi-
janjem… Kao što arheologija naše misli jednostavno pokazuje, čovjek je 
izum novijeg datuma. I možda izum koji se bliži svome kraju.39

 Ključno je pitanje tumači li se ovaj Foucaultov poznati ulomak o smr-
ti čovjeka kao konačni kraj govora o ljudskom subjektu uopće ili je ovdje 
ipak riječ samo o smrti modernog, metafizičkog subjekta čime se otvara 
put za novo, izmješteno (decentred) poimanje diskurzivnog sebstva. Ako 
se priklonimo prvom tumačenju, onda je posve izgledna mogućnost pot-
punog potonuća antropologije u nihilizam, u ponor i individualne, i druš-
tvene besciljnosti i besmislenosti. Jerončićev sažet osvrt na Baudrillardov 
koncept sebstva, koji pripada istoj filozofskoj tradiciji, zorno opisuje mo-
gućnost ovakvog razvoja: „Fragmentacija [sebstva]…, postaje sinonim za 
smrt autonomije i teleologije, a s njom i gubitak istinske osobnosti“.40 

Ako se pak priklonimo drugom tumačenju Foucaltova ulomka, i dalje 
treba imati na umu nekoliko bitnih odrednica postmetafizičkih antropolo-
gija. Prvo, zajedničko im je to što sastavnice sebstva, identiteta ili čovjeka 
uglavnom prikazuje kao fluidni skup otuđenih, neuskladivih dijelova, kao 
igračke u diskurzivnome moru différance, koji proizvoljno prelaze s jed-
nog označitelja ili simbola na drugi. Drugo, iako ovdje nemam namjeru ra-
zlagati pojedinačne razlike u prikazima sebstva u misli Lacana, Foucaulta, 
Derride, Baudrillarda, oni dijele i uvjerenje da osoba u razdoblju moder-

38 Anthony C. Thiselton, Interpreting God and the Postmodern Self: On Meaning, Manipu
lation and Promise, (Grand Rapids: Eerdmans, 1995), p. 121.

39 Michel Foucault, The Order of Things: An Archaeology of Human Sciences, prijev. Alan 
Sheridan, (New York: Vintage, 1994), str. 342–3, 387 citirano u Jerončić, Weak SelfIntegration, 2.

40 Jerončić, ‘Weak’ SelfIntegration, 3. 
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ne nije ni izbliza tako autonomna niti je njezina sposobnost kritičkog rasu-
đivanja tako razvijena kao što je to tradicija moderniteta željela prikazati. 
Ustvari, upravo ovo zapažanje je, kao što ćemo uskoro vidjeti, u središtu 
Baumanove sociološke kritike moderne.41 Zato je i dalje umjesno propiti-
vati mogućnosti i ograničenja u poimanju čovjekove odgovornosti, kriv-
nje ili osjećaja krivnje ako je autonomija, sloboda moralnog subjekta, pu-
ka „semiotička utvara“.42 

Dodatni razlog za ustrajavanje na ovim pitanjima počiva i u para-
doksu koji je postmetafizička antropologija kasne moderne naslijedila od 
Nietzscheove filozofije koja ultimativno zagovara potpunu razgradnju 
sebstva proizišlog iz tradicije moderne, ali istovremeno pretpostavlja ra-
đanje Übermenscha, novog izvanmoralnog subjekta.43 Pokušaji prevlada-
vanja ovog paradoksa vidljivi su u Foucaultovu44 razmatranju pozitivnih i 
negativnih posljedica uporabe znanja i disperzije moći po moralno djelo-
vanje ili u razmatranju pojma kenosis. Slično je i s Derridinom raspravom 
o odgovornosti, neograničenom gostoprimstvu i pravednosti. Istina je i to 
da ova ista postmetafizička antropologija poprima posve različitu, emanci-
pacijsku funkciju u Vattimovu konceptu „slabe misli“ kada tvrdi da je „iz-
mješteno sebstvo… samo strategija za razrješenje subjekta od hegemoni-
je metanaracija, od svih oblika ‚jake misli‘ (pensiero forte). Stoga je slo-
boda u suštini sposobnost prodiranja kroz iluziju utvrđenih identiteta u 
korist neuhvatljivih kolebanja sebstva“.45 Upravo ovakva „hiperrealnost, 
dvosmislenost, izmještena pluralnost predstavlja plodno tlo za emancipa-
cijsku, policentričnu konstrukciju sebstva“. Fragmentacija sebstva je sto-
ga samo još jedan izričaj „slabe misli“ ili „intelektualno gledište koje po-
vijest ljudske emancipacije promatra kao sustavno rastakanje dogmatskog 
mišljenja“.46 

Međutim, čak ako Vattimovo postmetafizičko rastvaranje sebstva i 
protumačimo prvenstveno kao pozitivan pomak u novom definiranju ulo-
ge moralnog subjekta, odgovornosti i krivnje, ostaje još jedno važno pita-
nje koje se ovdje može samo načeti. Riječ je, naime, o Milbankovoj tezi 

41 Zygmunt Bauman, Life in Fragments: Essays in Postmodern Morality, (Oxford: Blac-
kwell, 1995), 40.

42 Isto., 2.
43 Friedrich Nietzsche, O istini i laži u izvanmoralnom smislu, (Zagreb: Matica hrvatska, 1999). 
44 Za koristan uvod u dijalog teološke i Foucaultove misli vidi Jonathan Tran, Foucault and 

Theology, (London: T&T Clark International, 2011).
45 Jerončić, The Weak SelfIntegration, 3.
46 Isto., 3.
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da ontologija nasilja, sekularna, nihilistička naracija47 počiva u srcu seku-
larne filozofske naracije s posebnim naglaskom na Nietzscheova, Heideg-
gerova, Derridina, Deleuzeova, Foucaultova… djela. Ova pretpostavka da 
su praiskonsko nasilje i sukobljeni odnosi upisani u samu narav stvari, u 
strukturu stvaranja, znači da se „nasilju ne može oduprijeti, ne može ga se 
iskorijeniti, već samo umanjiti“.48 To zauzvrat znači da ključna pitanja ni-
su ona etička, već ontološka iako su čvrsto međusobno povezana. Čak ako 
prihvatimo D. Tooleov argument o Nietzscheu kao filozofu tragedije49, a 
ne nihilizma, ova pretpostavka i dalje stoji i otvara čitav niz pitanja o čo-
vjeku kao moralnom subjektu. Što se mijenja u govoru o ljudskoj krivnji, 
kulpabilnosti i odgovornosti ako je ontologija nasilja nedjeljiv i neizbježan 
dio cjelokupne čovjekove zbilje? Ovdje je važno napomenuti da, za razli-
ku od kršćanske teologije koja navješćuje kraj zla, ontološko nasilje o ko-
jem govori Milbank nema početka ni kraja. Što je u tom slučaju sadržaj i 
doseg čovjekova moralnog djelovanja? Ako se ono svodi na beskonačne 
pokušaje umanjivanja posljedica praiskonskog nasilja, što je onda svrha i 
sadržaj nade kao konstitutivno obilježje čovjekove naravi? Što je i odakle 
dolazi poticaj za čovjekovo moralno djelovanje? Osigurava li ovakva ima-
nentna ontologija dovoljnu mjeru individualne i društvene kritičke svijesti 
i slobode potrebne za moralnu obnovu društva? 

Svrha ovog sažetog razmatranja krivnje izvan okvira pravnog, politič-
kog i ideološkog bavljenja njome je ukazati na mogućnosti i granice njezi-
na metafizičkog i postmetafizičkog razrješenja. Ako razrješenje krivnje ni-
kada ne može biti potpuno bez moralne i metafizičke razine, koje su, pre-
ma Jaspersu, izrazito subjektivne naravi50, primjereno je pitati kako se ono 
može ostvariti na svjetsko-povijesnoj razini ljudske egzistencije. Unatoč 
raznovrsnosti antropoloških gledišta, a slijedom toga i krivnje i moralne 
odgovornosti, u pluralističkim kulturama kasne moderne ona stoje u dubo-
koj opreci s Jaspersovom supstancijalno shvaćenom kozmopolitskom eg-

47 John Milbank, Theology and Social Theory: Beyond Secular Reason, (Oxford: Blackwell 
Publishers, 2001), 282, 296, 302. Sličan argument iznosi i David Bentley Hart, The Beauty of the 
Infinite: The Aesthetics of the Christian Truth. (Grand Rapids: W. B. Eerdmans, 2003), 2.

48 James, K. A. Smith, Introducing Radical Orthodoxy: Mapping a Postsecular Theology. 
(Grand Rapids: Baker Academic, 2004), 195-7.

49 David Toole, Waiting For Godot In Sarajevo: Theological Refelction On Nihilism, Tra
gedy, and Apocalypticism, (New York: Basic Books, 1998).

50 Jaspers, 30, 103. „Nitko u moralnoj i metafizičkoj krivnji ne mora prihvaćati nijedan sud 
na svijetu…Bog na svijetu nema instancu koja bi ga zastupala…“; „Pročišćenje nije isto za sve. 
Svako kreće svojim osobnim putem. Taj put nitko drugi ne može unaprijed zadati ni pokazati“.
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zistencijom čovjeka, posebice s njezinim konstitutivnim kategorijama kao 
što su svijest o odgovornosti, slobodi, ljudskom dostojanstvu i solidarno-
sti te svijest o postojanju i sebi samima. Čini mi se da je ova duboka opre-
ka istovremeno i mjera upotrebljivosti Jaspersova prijedloga za razrješe-
nje krivnje. Ako se pak za razrješenjem krivnje isključivo traga u okvirima 
postmetafizičke antropologije, to otvara čitav niz novih pitanja. Slijedom 
toga ostaje nam razmotriti odgovore koje Baumanova postmetafizička an-
tropologija i moral nude i utvrditi njihove specifične dosege u svjetlu već 
ponuđenog pregleda postmetafizičkog poimanja sebstva. 

Zygmunt Bauman o krivnji bez krivca

Dok Jaspers ističe da kod „povijesnih kauzalnih povezanosti razdva-
janje uzroka od odgovornosti nije provedivo posvuda gdje ljudsko djelo-
vanje samo predstavlja čimbenik“ 51, Bauman u svojoj Postmodernoj eti
ci52 nudi bitno drugačiji prikaz krivnje. Krivnja i odgovornost pojedinca, 
ako i postoje, bitno su umanjene upravo zbog nepredvidivosti povijesnih i 
društvenih strujanja i struktura, a uzroci ove čovjekove nemoći u odnosu 
na okolnosti počivaju u nečemu što on naziva „pukom magnitudom naših 
moći“.53 Opisujući ograničenost i konačnost čovjekove egzistencije, Bau-
man opisuje svijet u kojem

ono što mi i drugi ljudi činimo može imati duboke, dalekosežne i du-
gotrajne posljedice, koje niti možemo izravno vidjeti niti precizno pred-
vidjeti. Između čina i njihovih ishoda velika je razdaljina – i u vremenu i 
u prostoru – koje ne možemo shvatiti pomoću urođenih, uobičajenih mo-
ći percepcije…Naše ponašanje može utjecati na ljude koje nikada nećemo 
pogledati u lice jer nećemo putovati tako daleko, niti živjeti toliko dugo. 
Možemo im nanijeti štetu (ili oni pak mogu nanijeti štetu nama) nehotice, 
više zbog neznanja nego s namjerom, a da i nismo nekome posebno želje-

51 Jaspers ovim obuhvaća i prirodnu kauzalnost: „Što, međutim, ne počiva na volji i odluci, 
to je uvijek ujedno i zadaća. Kako će djelovati ono što je prirodom dano, ovisi o tome kako će čo-
vjek to shvatit, kako će se prema tome odnositi, što će od toga napraviti.“ Isto., 72. 

52 Zygmunt Bauman, Postmoderna etika, (Zagreb: AGM, 2009), 26.
53 U tom kontekstu treba zapaziti Jaspersovo posve oprečno tumačenje uloge moći: „U mo-

ralno spada i nejasnoća u vezi s značenjem moći u ljudskom životu…Sudbina je svakog čovjeka 
da bude upleten u donose moći u kojima živi. To je neizbježna krivnja sviju, krivnja bivanja čovje-
kom“. Jaspers, 22.
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li zlo, djelovali u zluradosti ili na drugi način zavrijedili prijekor. Skala po-
sljedica naših akcija nadilazi moralnu imaginaciju.54 

Adiaforizacija (adiaphorization) je sveobuhvatniji naziv za ovaj isti 
proces prema kojem neki postupci i ciljevi djelovanja postaju moralno ne-
utralni ili nevažni i zato su izuzeti iz „kategorije fenomena prikladnih za 
moralno vrednovanje“.55 Uzroci ovakvog stanja su u moralnoj bezosjećaj-
nosti koja kroz „bezbrojne posredujuće činitelje“56 ugrađene u suvreme-
noj birokraciji i tehnologiji vodi raskidanju veza između moralne krivnje i 
postupaka s kojima sudjelujemo u zlodjelima. Rečeno još detaljnije, uzro-
ci ove bezosjećajnosti su u „nečuveno velikoj količini izloženosti slikama 
ljudske patnje“ ili „stalnom karnevalu surovosti“, što vodi „novoj kvalite-
ti udaljenosti između počinitelja zlodjela i njihovih žrtava“,57 kao i u teme-
ljitom preoblikovanju „načina na koji je individualnost socijalno konstru-
irana i načina na koji je većina stanovništva društveno integrirana i zako-
vana u procesu sustavne reprodukcije“.58 U srazu sa svim ovim sastavnica-
ma suvremene kulture nasilja, upitno je, smatra Bauman, u kojoj se mje-
ri ovako razlomljen i obezglavljen moralni subjekt, lišen svojih čuvstava i 
mišljenja, može smatrati krivim i držati odgovornim za svoje moralno dje-
lovanje. 

Nadalje, zbog fragmentirane naravi zadataka (i našeg učešća u njima), 
koja je došla s

…preciznom razdiobom rada, stručnosti i funkcija… gotovo svaki 
pothvat uključuje mnogo ljudi, od kojih svaki izvršava maleni dio sveop-
ćeg zadatka; zaista, broj ljudi uključenih toliko je velik da nitko ne može 
razumno i uvjerljivo dokazivati (ili biti odgovoran za) „autorstvo“ ili (od-
govornost) krajnjeg ishoda. Grijeh bez grešnika, zločin bez zločinca, kriv-
nja bez krivca!59 

Zato je ljudska odgovornost za ishod nekog djela plutajuća ili difuzna 
jer je „krivnja raširena toliko da će i najvatreniji i najozbiljniji samoprije-
kor ili kajanje bilo kojeg od ‚pojedinih aktera‘ malo promijeniti, ako uop-
će, u krajnjem stanju stvari“.60 To pak podrazumijeva da se u „svakoj prili-

54 Isto., 26-27. Vidi također opasku u fusnoti br. 3 o Giddensovoj „kulturi rizika“ i Becko-
vu analizu kulture koja dodatno osnažuje Baumanov argument. 

55 Bauman, Life, 148-9.
56 Isto., 148.
57 Isto., 149, 151.
58 Isto., 153.
59 Bauman, Postmoderna etika, 28.
60 Isto.
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ci javljamo tek u ‚ulozi‘“ koja nas čini zamjenjivim. „Uvjerenost u ‚ispra-
znost ljudskih napora‘“ dodatno pojačava i spoznaja da će se malo ili go-
tovo ništa promijeniti ako ja napustim ulogu koju smatram moralno upit-
nom jer će moje mjesto odmah zauzeti netko drugi. Tako je odgovornost 
opet plutajuća i „počiva na ulozi, ne na osobi koja je provodi“.61 Ovakvo 
argumentiranje, naravno, odmah povlači pitanje zašto težište odgovornosti 
počiva daleko više na ulozi, a ne osobi iako je osoba ne samo nositelj ulo-
ge, već u ograničenom smislu i njezin tvorac. Odmah valja naglasiti da, za 
Baumana, odgovor ne počiva u tradicionalnoj dvojbi o državi ili društvu 
nasuprot pojedinca jer je on smatra iluzornom62, već u samoprijevarnoj na-
ravi i porobiteljskoj funkciji i religije, i suvremene filozofije.63 

Nije sporno da Bauman pripada krugu mislioca koji ulogu zla defini-
raju tako što njegovo djelovanje izmještaju iz sfere individualnog i teži-
šte odgovornosti ili suodgovornosti pripisuju povijesnim i društvenim si-
lama, strukturama i institucijama. Međutim, treba biti oprezan kada se tvr-
di, kao što to čini André LaCocque, da je on samo jedan u nizu onih ko-
ji još od razdoblja romantizma i Rousseauove ideje da zlo nije „prirodno 
ljudskoj duši“ smatra da je društvo to koje izopačuje zagovarajući tako su-
štinsku dobrotu ili u najmanju ruku moralnu neutralnost čovjeka.64 Istina 
je i da Bauman tvrdi da zlo ne treba „tražiti u misteriju ljudske psihe“65, ali 

61 Isto., 28, 29.
62 Isto., 286. Znakovito je Niebuhrovo posve oprečno stajalište spram ovakve antropologi-

je: „Ako on (čovjek) vjeruje da je suštinski dobar i općepoznata zla ljudske povijesti pripisuje spe-
cifičnim društvenim i povijesnim uzrocima, on izaziva pitanje; zato što je nakon pomne raščlambe 
otkriveno da svi ovi specifični povijesni uzroci nisu ništa više nego partikularne posljedice i povi-
jesni oblici zlih sklonosti u samom čovjeku. Njih se ne može razumjeti ako se uopće ne pretposta-
vi sposobnost i sklonost ka zlu u samom čovjeku.“ Reinhold Niebuhr, The Nature and Destiny of 
Man, sv. 1, (Louisville: Westminster John Knox Press, 1996), str. 2.

63 Bauman, Life, 2-4, 13-20. 
64 André LaCocque, “God After Auschwitz: A Contribution to Contemporary Theology,” 

Journal of Ecumenical Studies 33 (1996): 162. LaCocque ukazuje i na podatak da su nacisti tako-
đer vjerovali da je društvo to koje izopačuje prvenstveno zbog toga što su Židovi svijet podučili o 
krivnji i sramoti. Za njih je to bila lažna krivnja i sramota, dio židovske zavjere protiv arijevske na-
cije, jer su čovjeka u suštini smatrali dobrim i nevinim. Ili kao što to LaCocque upečatljivo opisu-
je, „Ubijajući Židove prirodna ljudska bića ubijala su vlastitu krivnju“. Isto. Možda u ovome tre-
ba tražiti uzroke posvemašnje bešćutnosti SS-ovaca na suđenjima nakon Drugog svjetskog rata. 

65 Zygmunt Bauman, Modernity and the Holocaust (New York: Cornell University Press, 
1989), 10. U tom smislu Baumanovo poimanje ljudske naravi dobrim dijelom sliči Gillespijevom 
opisu njemačkog romanticizma i ranog idealizma: „Stvarna prepreka ljudskoj slobodi, prema nji-
hovu gledištu, ne leži u prirodi, već u institucijama i običajima koje je stvorilo prosvjetiteljstvo sa 
svojom predanošću mehaničkom razumijevanju prirode, univerzalnim pravima, birokratskoj politi-
ci, razvoju trgovine i buržujskog morala. Istinska ljudska priroda za ove mislioce može se ostvariti 
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on iznad svega naglašava i to da biti moralan ne znači biti dobar, već samo 
neprisilno rabiti slobodu u izboru između dobra i zla. „Zlo“, tvrdi on, ne 
proizlazi iz „štetnih društvenih pritisaka ili izopačenih društvenih uređenja 
koji izopačuju i onesposobljuju izvornu dobrotu“66 čovjeka. Ključ za ra-
zumijevanje Baumanova poimanja morala, kao što ćemo uskoro vidjeti, je 
u frazemu „odgovornost za drugog“67, koji je mnogo bliži LaCocqueovoj 
distinkciji između birokratskih struktura koje su proizvod funkcionalne ra
cionalnosti za razliku od supstantivne ili etičke racionalnosti koja skrbi za 
drugog kao subjekt konstruktivnih i sustavnih napora, a ne kao objekt ili 
sredstvo manipulacije zbog „uzvišenijih ciljeva“.68 

Neosporno je da u pozadini ovakvih antropoloških pretpostavki sto-
ji dugi proces novovjekovne preobrazbe (ili odbacivanja) klasičnog sko-
lastičkog nauka o grijehu, moralu i krivnji u njihova nova tumačenja u 
imanentnim kategorijama kulturoloških i znanstvenih diskursa od kojih je 
možda najpoznatiji Nietzscheov moral u „izvanmoralnom smislu“. Zajed-
ničko obilježje ove preobrazbe je to što se:

novovjekovnom čovjeku…činilo da ništa toliko ne sprečava slobod-
ni razmah njegove misli i revolucionarni čin koliko upravo nepromjenji-
vost tradicionalnih moralnih načela. Između neograničenog razvoja druš-
tva i nepomičnosti morala stavljena je tako oznaka potpune oprečnosti. To 
je konačno razlog zašto je moderna kritička misao bitno antimoralistička, 
daleko više i jasnije nego što je antiteistička…69 

Ovdje nije sporna potreba za promjenom izvorno skolastičkog poi-
manja grijeha, krivnje i morala zorno opisanoga kao kultura straha u ko-
joj je „Najpodmukliji od svih ovih strahova bio… strah od samog sebe“.70 
Sporan je ishod ove promjene i njene dugoročne posljedice koje R. Nie-

samo izražavanjem vlastite volje (uključujući prirodne nagone i želje) bez obzira na posljedice po 
društveni, politički i moralni poredak“. Michael Allen Gillespie, The Theological Origins of Mo
dernity, (Chicago: University of Chicago Press, 2008). 

66 Bauman, Life, 1-2.
67 Isto., 2.
68 LaCocque, 157-158, ff. 2.
69 Jakov Jukić, „Savjest i krivnja u psihološkoj perspektivi,“ Bogoslovska smotra sv. 47, br. 

2-3, 1977, str. 213.
70 Daniel Bornstein, „Sin and Fear: The Emergence of Western Guilt Culture13th-18th Cen-

turies“ u Church History, 63 br. 2, 1994, 298. On to dodatno pojašnjava riječima: „Teolozi su u tan-
čine razrađivali, a ispovjednici prenosili tiransku teologiju grijeha: praiskonski grijeh koji je zatro-
vao cijelo čovječanstvo i individualni grijesi koji su razotkrivani do najsitnijih detalja sve suptilni-
jim preispitivanjem savjesti“. Vidi Jean Delumeau, Sin and Fear: The Emergence of Western Guilt 
Culture13th18th Centuries, (New York: St. Martin’s Press, 1990).
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buhr naziva „mirnom savješću“71 novovjekovnog čovjeka. Baumanov od-
govor na ovu „mirnu savjest“, na univerzalnu, racionalistički utemeljenu 
etiku moderne i njezinu subjektivističku i ekspresivnu estetiku je u reper-
sonalizaciji etike čiji je izvor i snaga u čuvstvenoj dimenziji čovjeka72, ali 
i u novom obliku zajedništva, življenju za drugog.73 Bauman priznaje da, 
kada je u pitanju ostvarivost ovog novog morala, porota još uvijek vijeća, 
a izgledi za pozitivan ishod nipošto nisu izvjesni. Zato se njegova misao 
ipak ne može opisati kao antimoralistička, već kao neizvjesna potraga za 
novim izvorom i sadržajem morala. 

Umjesto neuspjelog pokušaja pomirenja univerzalne i dobro uteme-
ljene etike i emancipacijske autonomije mislećeg ljudskog bića, Bauman 
nudi nacrt za moral bez religijske ili filozofski utemeljene metafizike. Oš-
tro kritizirajući modernističke ideje napretka i slobode i prateće etičke su-
stave koji su skončali u gulazima i genocidima on zahtijeva „više autono-
mije za moralna sebstva pojedinaca i odlučnije dijeljenje kolektivnih od-
govornosti“74 u beskompromisnom i predanom življenju za drugog. Mo-
ramo se suočiti s moralnom podvojenošću vlastitog stanja, tvrdi on, i stra-
sno, oduševljeno, gorljivo prigrliti drugog poštujući njegov identitet i au-
tonomiju. Naša predanost i starateljstvo mora iskoračiti iz granica etičkih 
mjerila i pravila i konkretno sudjelovati u životu za drugog. Upravo ova-
kav zagrljaj predstavlja početak morala. U življenju za drugog strast, odu-
ševljenje, nagoni preuzimaju nadzor nad razumom.75 Ovim novim razu-
mijevanjem zajedničkog života otvara se moralni prostor za emancipaciju 
pojedinca i proces moralnog samoostvarenja. Najjača oruđa u ovom pro-
cesu su snaga čovjekove volje i otpora jer pored njih „nema plemenitijeg i 
pouzdanijeg autoriteta od samih ljudskih žudnji i slutnji koje ih uvjeravaju 

71 „Suvremeni čovjek u suštini ima mirnu savjest i ništa ne daje takav sklad raznolikim i 
neusuglašenim tonovima suvremene kulture kao jednodušno protivljenje suvremenog čovjeka kr-
šćanskom poimanju čovjekove grešnosti.“ Reinhold Niebuhr, The Nature and Destiny of Man, sv. 
1, (Louisville: Westminster John Knox Press, 1996), str. 23. Znakovita je i druga Niebuhrova opa-
ska: „Suvremena povijest je ispunjena očitovanjima čovjekovih histerija i srdžbi, dokazima njego-
ve demonske sposobnosti i sklonosti razaranju prirodnog sklada i prkošenja razboritim kanonima 
racionalne suzdržljivosti“, ali „Ipak, čini se da nikakva kulminacija protudokaza ne može poreme-
titi dobro mišljenje suvremenog čovjeka o samom sebi“. Isto., 94. 

72 Ovakva presudna uloga osjećaja u procesu spoznaje posve je suprotna Jaspersovu shva-
ćanju: „Naši mračni osjećaji bez daljnjeg ne zavređuju povjerenje…Pozivanje na osjećaje predstav-
lja naivnost koja izmiče objektivnosti onog što se može znati i misliti.“ Jaspers., 18. 

73 Bauman, Life, 6-9.
74 Isto., 286.
75 Isto., 59-66.
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da su djela koja smatra ćudorednim, pravednim i ispravnim – moralnim – 
doista takva i odvraća ih od pogreške u slučaju da zastrane.“76 Motivacija 
za ovakvu solidarnost s drugim crpi se iz zajedničkog ljudskog usuda, od-
bačenosti, Schopenhauerove prepuštenosti samima sebi. To otklanja strah 
od Hobbsova ili Durkheimova svijeta, „usamljene, ‚asocijalne‘ nemani“, 
izmišljotine koja stvara potrebu za drugim, heteronomnim etičkim temelji-
ma ljudskog poretka.77 Čovjek treba slobodu od samonametnute prijevare 
u obliku „izbavitelja“ kao što su modernistička ideja napretka i racional-
nog poretka, osobnog Boga, Razuma, Zakona Povijesti, Nevidljive Ruke, 
Povijesne Nužnosti i slično.78 

Međutim, Baumanovo ustrajanje na ambivalentnosti, na neizvje-
snim učincima ovog novog morala, znači da osjećaj solidarnosti proizi-
šao iz osjećaja zajedničke odbačenosti nipošto ne mora voditi oduševlje-
nom, gorljivom življenju za drugog. Posve je moguće zamisliti kako ovaj 
osjećaj zajedničke odbačenosti može iznjedriti posve drugačije odgovore 
od onih koje Bauman anticipira. Je li emotivni vid pojedinca (taj strastve-
ni, gorljivi vid) doista tako nevin da se ne možemo zapitati kako se zašti-
titi od lažne ovisnosti, dominacije i izopačenih pobuda pojedinca u potra-
zi za autentičnim življenjem za drugog? Zar se čuvstvena dimenzija čo-
vjeka ne može isto tako instrumentalizirati kao što je to bio slučaj s instru-
mentalizacijom razuma u razdoblju moderne? Tko ili što nam to jamči da 
će Baumanov postulirani drugi zdušno prigrliti ovakvo življenje i tako pri-
donijeti samoostvarenju ovog morala? Sadrži li Baumanov isključivi za-
htjev za većom autonomijom čovjeka novi oblik isključivosti spram dru-
gih oblika poimanja morala kao što je kršćanski heteronomni moral? Po-
stoji li mogućnost da će se ova radikalnija autonomija u konačnici poka-
zati kao još jedna čovjekova samoobmana? Tko će, kako, s čijim autorite-
tom i prema kojim mjerilima djelovati ako se netko ne pridržava ovog no-
vog morala i etike? Pretpostavljam da sva ova pitanja samo naglašavaju 
ono što i sam Bauman neprestano tvrdi: moralni subjekt kasne moderne je 
uronjen u posvemašnju nesigurnost. Ništa nije izvjesno i nitko ne može ni-
ti treba išta jamčiti. Čovjekov moralni život je uvijek bio i ostao suštinski 
i inherentno ambivalentan unatoč svim pokušajima da ga se drugačije pri-
kaže ili konstituira.

76 Isto., 18. 
77 Isto., 20.
78 Isto., 16.
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Bauman, uvjetovan svojom imanentnom antropologijom, uopće ne 
može razmatrati mogućnost da čovjekova sadašnja tragična situacija ili 
osjećaj krivnje samo upućuje na ono što Ricoeur naziva „fundamental-
nijim iskustvom, iskustvom ‚grijeha‘ koje obuhvaća sve ljude i ukazuje 
na stvarnu situaciju čovjeka pred Bogom“.79 Zato on, premještajući teži-
šte krivnje i odgovornosti na povijesne i birokratske strukture, rasterećuje 
pojedinca kao moralnog subjekta kako bi osigurao polazišnu točku i vje-
rodostojan prostor za rađanja novog morala. Osim toga, i ovaj novi moral 
očekuje svoje ostvarenje, a time i legitimaciju u budućnosti iako je upra-
vo to prigovor koji Bauman, citirajući Lyotarda, upućuje naraciji moder-
ne.80 I snaga njegove uvjerljivosti je upitna ako, prema Baumanu, ne po-
stoji uzrok ni razlog za moralno djelovanje, a njegov smisao i nužnost ne 
mogu se demonstrirati niti logički izvesti.81 Slijedom svega rečenog, teško 
je zamisliti primjenjivost ovako ambivalentno postuliranog moralnog su-
bjekta i morala u pokušaju razrješenja krivnje izvan granica radikalno au-
tonomne postmetafizičke antropologije i njezinih pratećih diskursa. U ko-
načnici, obrnuto proporcionalno ovim slabostima stoji golemo očekivanje 
i zadaća sveopće preobrazbe čovjeka koju, čini mi se, zaziva Baumanova 
tvrdnja da je društvo „golem i neprekidan postupak prikrivanja“82 izvor-
noga kaosa, a religija i suvremena filozofija sudionici u tom prikrivanju. 

Bonhoefferovo razumijevanje krivnje

Naglašeno heteronomna narav ljudske egzistencije u Bonhoefferovoj 
teološkoj etici u suštinskoj je opreci s ambivalentnošću i odbačenošću Ba-
umanova moralnog subjekta. Ona se može shvatiti kao svojevrsni odgo-
vor na izloženost „autonomnog“ čovjeka moderne, ali i Baumanova postu-
liranog moralnog subjekta povijesnim i društvenim silama i strukturama, 
odgovor na partikularnu ontologiju i prateću etiku, koji ga čini usamlje-
nim čimbenikom u svemiru odgovornim za pravac i sadržaj vlastite egzi-
stencije. Usamljenost je to koja može samo pojačati osjećaj krivnje i po-
većati teret odgovornosti. Zieglerovo razumijevanje Bonhoefferove teo-

79 Paul Ricoeur, Symbolism of Evil, (Boston: Beacon Press, 1967), 7.
80 Bauman, Life, 21.
81 Isto., 18.
82 Isto., 14. 
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loške etike83 u svjetlu apokaliptički protumačenih Pavlovih spisa (C. Be-
ker, L. Martyn, M. deBoer) otkriva kako Božja apokalipsa u Kristu rasta-
če i istiskuje upravo one povijesne i društvene obrasce mišljenja i djelova-
nja koji, prema Baumanu, porobljavaju čovjeka te uspostavlja nove odno-
se koji proizlaze iz čina Božjeg pomirenja sa svijetom. Ovaj proces dono-
si radikalno nove ontološke (ontologija mira) i epistemološke (otkrivenje 
je pomirenje) stvarnosti i zahtijeva etiku utemeljenu na Božjem otkrivenju 
(apokalypsis) i pomirenju.84 Konstitutivni dio ove etike je spoznaja i pri-
znanje vlastite krivnje te preuzimanje krivnje bližnjih što čovjeka čini sa-
stavnim dijelom Božje apokalipse i pomirenja svijeta sa sobom u Kristu. 
Čovjekovo poslanje je stoga daleko skromnije, suobličavanje s Kristom 
koji je na sebe preuzeo teret krivnje i zadaću preobrazbe svijeta. 

Posljedica ovako apokaliptički strukturirane Bonhoefferove misli, a 
posebno njegova poimanja osobne krivnje, po individualno i društveno sa-
morazumijevanje, je u njezinu potencijalu za razgradnju zapadnjačkoga 
trijumfalizma utemeljenog na modernom tumačenju autonomnog, „jakog 
sebstva“ i na ideji univerzalnog progresa kao nužnog i nezaustavljivog ti-
jeka povijesti. Brojni postmetafizički mislioci (npr. Derrida, Foucault, De-
leuze) koji kritički vrednuju razdoblje moderne smatraju upravo ove dvi-
je karakteristike uzrokom neslućenih metamorfoza nasilja koje Žižek iz-
vrsno klasificira i raščlanjuje u svojem djelu O nasilju. Osim najvidljivi-
jeg, subjektivnog nasilja, važno je, tvrdi on, govoriti i o objektivnom „sim-
boličkom nasilju utjelovljenom u jeziku i formama“ i o „fundamentalnijoj 
formi ‚sistemskog‘ nasilja koje se odnosi na često katastrofalne posljedice 
‚glatkog‘ funkcioniranja naših ekonomskih i političkih sistema“.85 Budu-
ći da postmetafizička misao kasne moderne naročitu pozornost posveću-

83 Philip G. Ziegler, „Dietrich Bonhoeffer – An Ethics of God’s Apocalypse?“, Modern The
ology 23:4, listopad 2007, 580. Zieglerovo tumačenje Bonhoefferove etike u kontekstu apokaliptič-
kog čitanja Pavlovih spisa uzimam kao širi teološki kontekst za razumijevanje Bonhoefferove te-
ološke etike u ovom radu. Apokalipsa, ili otkrivenje, nije ovdje shvaćena samo kao puka retorika, 
već i kao diskurs i događaj. 

84 Najkraća definicija ove apokalipse je da „Ona označava razumijevanje Krista kao ‘učin-
kovito i definitivno očitovanje Božjeg spasonosnog djelovanja’ čime je stari ‘svijet ili doba unište-
no i okončano’. Doista, apokalipsa je kratica za osebujno priznanje identiteta i važnosti Isusa Kri-
sta. Pavao svjedoči da je ono što se događa u Kristu djelotvorna najezda Božje moći u svijetu. Ot-
krivenje nije ‘puko očitovanje prethodno skrivenih tajni ili jednostavno informacije o budućim do-
gađajima’. Samo otkrivenje je događaj koji uvodi, istovremeno dok otkriva, novo stanje stvari, a ne 
samo ‘obznanjuje’; otkrivenje i ‘krči put’ uključujući Božje odlučno ‘djelovanje i kretanje, invazi-
ju donjeg svijeta odozgor s Neba’“. Ziegler, 581.

85 Slavoj Žižek, O Nasilju, (Zagreb. Naklada Ljevak, 2008), 7.
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je razobličavanju „glatkog funkcioniranja“ totalitarnih struktura i djelova-
nja te nastoji ponuditi moguća rješenja (npr. Derridina dekonstrukcija za-
padne metafizike ili Vattimova „slaba misao“) to Bonhoefferovu misao či-
ni posebno privlačnom jer se on svojim pastoralnim i spisateljskim radom 
upravo suprotstavljao jednom obliku totalitarne ideologije, Trećem Reic-
hu poniklom u krilu moderne. Ispovjedajuća Crkva koja spoznaje, priznaje 
i preuzima krivnju bila je njegovo primarno sredstvo otpora i partikularan 
oblik kršćanske moći (ili nemoći) kojom je želio osigurati prostor i izvore 
za preobrazbu pojedinca i društva. 

 Bonhoefferovo tumačenje krivnje počinje s etikom u čijem je sredi-
štu suobličavanje čovjeka s Kristom (imago Christi).86 Ona je radikalno 
relacijska i pretpostavlja suobličavanje naravnog (čovjeka) s nadnaravnim 
(utjelovljenim bogočovjekom Kristom) i naglašeno heteronomna jer „čo-
vjek“ koji djeluje „kao svoj vlastiti stvoritelj, svoj vlastiti sudac i svoj vla-
stiti obnovitelj; to je čovjek koji živi mimo svog vlastitog čovještva i za-
to samog sebe prije ili kasnije uništava“.87 Tamo gdje Bauman vidi mogu-
ći izvor nove emancipacije, u autonomnom čovjeku koji je izvor morala i 
isključivi tvorac njegova sadržaja, Bonhoeffer vidi temeljni problem greš-
nog čovjeka. Otkrivenje utjelovljenoga Krista, jedinstvo naravnog i nad-
naravnog, definira točan sadržaj i pravac ovog suobličavanja naravnog či-
me se premošćuje čovjekova otuđenost od Boga. Upravo je to otuđenje ili 
otpad od Krista, smatra Bonhoeffer, temeljni problem čovjeka jer on time 
otpada od svoje vlastite biti. Spoznaja krivnje je nadnaravni čin, čudo, i 
pretpostavlja stupanj zajedništva s Kristom jer proizlazi iz čovjekova su-
sreta s Kristom, a ne iz „iskustva propadanja i rasula“.88 Ovaj susret po-
sljedica je milosti ili Kristova posezanja za čovjekom što sve druge, vlasti-
te pokušaje spoznaje krivnje čini jalovim. 

Iz ove osobne dimenzije krivnje Bonhoeffer zakoračuje u njezin so-
cijalni vid i nerazdvojno ih povezuje tvrdnjom da je „Crkva mjesto na ko-
jem se ozbiljuje ta spoznaja krivnja“. Crkva nije između ostalog i mjesto 
prave spoznaje krivnje, već je ona Crkva samo zato što je ustanovljena pri-
znanjem krivnje čiji se izvor nalazi u Kristovoj milosti. „Tamo gdje bi bi-
lo drukčije“, tvrdi Bonhoeffer, „Crkva više ne bila Crkvom“. Zato je ona i 

86 Dietrich Bonhoeffer, Etika, (Rijeka: Ex Libris, 2009), 146. 
87 Isto., 147. 
88 Isto.
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mjesto gdje „Isus ozbiljuje svoj lik usred svijeta“.89 Iz ovoga proizlazi da 
svako površno, djelomično ili patvoreno prikazivanje krivnje izobličuje 
ovaj lik i predstavlja čin idolopoklonstva jer se time prikazuje lažni, a ne 
stvarni Krist. Kada milost zahvati čovjeka, on ne samo da spoznaje i pri-
znaje vlastitu krivnju, već spoznaje i „otpad zapadnjačkog svijeta od Isu-
sa Krista“. Zato je ispovjedna Crkva jedini prostor gdje je moguće i osob-
no i zajedničko novorođenje i preobrazba.90 Važno je opet napomenuti da 
priznanje krivnje ustanovljuje Crkvu, ali „time što priznaje krivnju, Crkva 
ne razrješava ljude vlastitog priznanja krivnje, nego ih poziva u zajednicu 
priznanja krivnje“.91 

Krist je živo prisutan u Crkvi kroz svoju milost samo ako ona prizna-
je krivnju bez sračunatog osvrtanja na sukrivce jer nas ona „sasvim oslo-
bađa od pogleda na krivnju drugih“.92 Sve drugo je jalovo samoopravdanje 
i besplodan moral. Razlog za ovakvo potpuno i bezuvjetno priznanje kriv-
nje nalazi se u Kristovu prihvaćanju krivnje, čime se otvara put oprostu i 
pomirenju. Ipak, postoji i važna distinkcija u odnosu izvanpovijesnog i po-
vijesnog priznanja krivnje. Iako je preobrazba zapadnog svijeta uvjetova-
na božanskom preobrazbom Crkve, zajednice ukorijenjene u živom i uskr-
slom Kristu, „u povijesnom životu naroda može se raditi samo o postu-
pnom procesu ozdravljenja“ za razliku od vjernika i Crkve u kojoj je mo-
guć „potpuni raskid s krivnjom i novi početak“. Pokajanje i oprost raskida-
ju veze s prošlom krivnjom u životu Crkve i pojedinca, ali ta veza ostaje u 
povijesnom životu naroda. Kotač povijesti se ne može vratiti, krivnja mo-
že zacijeliti tek kada pravo prevlada nasilje, poredak samovolju, a rat ustu-
pi mjesto miru i tako se stvori temeljna pretpostavka za povijesno oprašta-
nje. Ovo opraštanje je samo blijeda sjena oprosta koje Krist daje vjerniku 
i ne može opravdati ili poništiti krivnju, već to može samo izvanpovijesno 
opraštanje koje čovjeku daruje Isus Krist.93 

Premda se ideja o Kristovu preuzimanju krivnje svijeta Pascalu Bruc-
kneru može činiti mazohističkom94, Bonhoeffer je objašnjava pozivajući 

89 Isto., 148. Dokaz da je to tako očituje se u činu priznanja krivnje. Zato Bonhoeffer ima 
potrebu reći: „Ona (crkva) je bila nijema kad je morala vikati jer je krv nevinih vikala k nebu“. I 
dalje: „Ona priznaje svoju strašljivost, svoje odmetništvo, svoje opasne ustupke“. Bonhoeffer, 149.

90 Isto.
91 Isto., 152.
92 Isto.
93 Isto., 152-3.
94 Pascal Bruckner, Tiranija kajanja: esej o zapadnjačkom mazohizmu, (Zagreb: Algori-

tam, 2009). 
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se na božansku solidarnost i odgovornost za čovjeka. Čovjek kasne mo-
derne je usamljeni moralni subjekt, zatvoren u granicama samonametnu-
te imanentne autonomije, s golemim teretom odgovornosti za „teatar nasi-
lja“ koji tako snažno prožima njezinu kulturu. Ogroman je to teret krivnje 
zbog rijeke krvi i gomile leševa koji zorno svjedoče o jalovim pokušajima 
suvremenog čovjeka da ostvari mir, univerzalni napredak i vlastitu eman-
cipaciju. Krivnja je to koju nikakvi mehanizmi prijenosa krivnje na biro-
kratske strukture i povijesne i političke sile ne mogu ukloniti jer je čovjek 
njihov aktivni tvorac i sudionik. Kristova solidarnost i odgovornost očitu-
je se u specifičnoj, paradoksalnoj naravi Njegove ljubavi. Krist se „Ne že-
li… osloboditi krivnje pod kojom ljudi umiru. Ljubav koja bi ostavila čo-
vjeka samog s njegovom krivnjom, ne bi za objekt imala zbiljskog čovje-
ka“.95 Ova solidarnost je ukorijenjena u odgovornosti jer „Isus postaje kriv 
kao odgovorno djelujući u ljudskom povijesnom postojanju“.96 Iz ovakve 
Kristove odgovornosti proizlazi i čovjekova odgovornost spram bližnje-
ga jer se temelji na nesebičnoj ljubavi i predstavlja ključni kriterij za vred-
novanje našeg odnosa s Bogom. Onaj koji odbacuje ovakvu odgovornost 
i prvenstvo daje vlastitoj nevinosti odbacuje Boga jer odbija nositi krivnju 
slijedeći primjer Isusa Krista. Ovim činom odbijanja on postaje kriv i liša-
va se udjela u božanskom opravdanju. Istinska se nevinost „očituje upravo 
u tome što ona radi drugog čovjeka stupa u zajedništvo njegove krivnje“.97 
Upravo se ovakvo solidarno, odgovorno djelovanje nalazi u srži heterono-
mne antropologije koja utemeljuje Bonhoefferovu etiku i predstavlja kon-
struktivan doprinos iscjeljenju društva koje je uvjetovano osobnim kaja-
njem u odnosu s Kristom. 

Oprečnost između Baumanova zagovaranja radikalno autonomnog 
sebstva kao jedinog puta čovjekova samoostvarenja i Bonhoefferove hete-
ronomne antropologije najbolje se vidi u raspravi o savjesti. Prirodna sa-
vjest, tvrdi Bonhoeffer, teži jedinstvu čovjeka sa samim sobom i stoga se 
opire bilo kakvom preuzimanju krivnje drugog jer ono ugrožava to jedin-
stvo. Poziv savjesti u prirodnom čovjeku teži samoopravdanju pred Bo-
gom, ljudima i samim sobom, a oslanja se na vlastitu spoznaju dobra i zla. 
Tako „Ja, koje u svojoj kontingentnoj pojedinačnosti ne pronalazi nikakvo 
uporište, svodi sebe na opći zakon dobra, te u suglasju s njim zahtijeva je-

95 Bonhoeffer, Etika, 267.
96 Isto.
97 Isto.
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dinstvo sa samim sobom. Tako poziv savjesti svoj izvor i svoj cilj ima u 
autonomiji vlastitog ja.“98 Potpuni preokret nastupa kada „jedinstvo ljud-
ske egzistencije više nije sadržano u njezinoj autonomiji, nego se – čudom 
vjere – nalazi s onu stranu vlastitog Ja i njegova zakona, u Isusu Kristu.“99 
Bonhoeffer dakle poziva na žrtvovanje čovjekove autonomije u korist he-
teronomije, jedinstva života s drugim čovjekom koji je moj spasitelj. Za-
to se „Prirodna – makar i najrigoroznija – savjest pokazuje… kao bezbož-
no sebeopravdanje“. Tako Krist postaje osloboditelj čovjekove savjesti, te-
melj njegova jedinstva sa samim sobom i izvor moralnih sadržaja: „Izvor i 
cilj moje savjesti nije zakon već živi Bog i živi čovjek, kako me susreće u 
Isusu Kristu“.100 Zbog zarobljenosti etike u isključivo imanentnim granica-
ma spoznaje ovakvo je poimanje sebstva za Baumana samo još jedan oblik 
samoobmane i uzrok čovjekove vjekovne porobljenosti, dok je za Bonhoe-
fferovu etiku ovako transcendentno shvaćena heteronomija čovjekove eg-
zistencije jedini put istinske slobode i sastavni dio čovjekove izvorno teo-
morfne naravi. 

Ovakvo Bonhoefferovo heteronomno poimanje univerzalne i parti-
kularne ljudske krivnje kao dio šireg procesa individualnog i socijalnog 
oblikovanja pojedinca i zajednice nudi i platformu za dijalog s „kultu-
rom ambivalentnosti“ u kasnoj moderni. Njome, naime, prevladavaju četi-
ri ključna obilježja: prvo, mnogostrukost prolaznih i eksperimentalnih od-
nosa; drugo, slavljenje kontingentnosti i neizvjesnosti ljudske egzistencije 
kao novog oblika ljudske emancipacije; treće, imanentno definirani susta-
vi vrednota, normi i odnosa nužnih za vlastito ostvarenje, i četvrto, fluidna 
kultura obilježena hiperprodukcijom promjenjivih kulturnih sadržaja, po-
vršno preoblikovanih društvenih obrazaca života i prijelaznih oblika poli-
tičkih i ekonomskih uređenja. Ovu ambivalentnost posebno pojačava i to 
što je postmetafizička misao, odbacivši, i to s pravom, modernističko sta-
panje kršćanske nade sa sekularnom idejom progresa, ustanovila plutajuće 
sebstvo lišeno svake teleologije i eshatološke dimenzije kao konstitutivno-
ga dijela njegova identiteta. Iako u njoj postoji okrenutost prema budućno-
sti kao što je to slučaj s Derridinim apokaliptičkim mesijanstvom, učinak 
te budućnosti je ograničen besadržajnošću njezine nade. Drugačiji primjer 
okrenutosti budućnosti nalazimo u Agambenovoj „nadolazećoj zajednici“ 

98 Bonhoeffer, Etika, 168. 
99 Isto., 269. 
100 Isto.
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u „vremenu što ostaje“101, koja ostaje zarobljena u okvirima imanentno-re-
lacijskog teoretiziranja i ne bavi se razlaganjem, i transcendentnog vida 
ljudske egzistencije iako joj jedan od temeljnih tekstova (npr. Poslanica 
Rimljanima) pruža takvu mogućnost.102 

Odgovor na „kulturu ambivalentnosti“ koji nudi Bonhoefferova antro-
pologija i etika je komplementarnost ljudske egzistencije koju heteronomno 
„slabo sebstvo“ kroz proces spoznaje, priznanja i preuzimanja krivnje nalazi 
u zajednici s Isusom Kristom. Ova „slabost“ se očituje i u nepotpunosti sa-
dašnjeg vida ljudske egzistencije koja se uvijek nadopunjuje nadom u pot-
punije ispunjenje u budućnosti. Zato Pannenberg, osvrćući se na Rahnero-
vo povezivanje kršćanske antropologije i eshatologije, ima potrebu reći: „Ne 
može biti odgovarajućeg samorazumijevanja bez eshatologije“.103 Tako su 
sadašnji i budući vid ljudske egzistencije u Bonhoefferovoj etici neraskidi-
vo povezani. Ovakvo razumijevanje čovjekove „slabosti“ očituje se i u dru-
gom konstitutivnom vidu moralnog čovjeka, njegovoj slobodi. On slobodu 
(od grijeha), koja nije trajno stanje, stječe ili potvrđuje uvijek iznova u činu 
spoznaje, priznanja i preuzimanja krivnje. Budući da samo slobodan čovjek 
može kročiti putem prevladavanje vlastite fragmentirane egzistencije, nje-
gova sloboda je isključiva posljedica posezanja Božje milosti i dio je čovje-
kove upućenosti na Boga. Ovo prevladavanje vlastite fragmentiranosti pot-
puno će se ostvariti tek kada u budućnosti Bog potpuno ukloni grijeh i zato 
je Bonhoefferov čovjek uvijek nedovršeno biće koje nadopunjuje Kristova 
milost dok čeka potpunu preobrazbu u Božjoj vječnosti. 
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Abstract:

Due to limited achievements in understanding guilt in exclusively political, legal 
and ideological frameworks, it is advisable do contemplate philosophical, theological 
and sociological contributions to this topic in the context of wider question of creating 
a moral subject and a space within which he acts. It appears that after the interpretative 
force of Jaspers’ fourfold division into criminal, political, moral and metaphysical guilt 
was exhausted by worldview pluralism and many ambiguous understandings of God and 
man in late modernity, it is not possible to build metaphysical humanism on a world scale 
in the way he envisioned it. Furthermore, Bauman’s postmetaphysical thought offers a 
completely different representation of guilt when, after a thorough analysis of western so
cieties, he concludes that guilt is floating or diffuse, if it is possible to determine it at all. 
Responding to the state of western societies in late modernity laconically described as 
“Sin without sinners, crime without criminals, guilt without culprits!” he advocates sig
nificantly more autonomy for moral selves of individuals and uncompromising and devot
ed life for the Other. A completely opposite attitude is held by Bonhoeffer when he sees a 
response to the question of individual and collective quilt in heteronomous nature of hu
man existence, in identification of man with Christ. Recognizing and accepting one’s own 
guilt, but also taking the guilt of a neighbor is one of the fundamental tasks of individu
als and the church and it represents the very essence of theomorphic nature of human ex
istence. However, he also argues for a clear distinction between historical acknowledge
ment and forgiveness of guilt in a historical life of a nation, which is only a pale shadow 
of extrahistorical forgiveness, Christ’s gift of healing and liberation of man. 
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РАД МИ ЛО В. КО ШУ ТИЋ1

ПО ЈАМ КРИ ВИ ЦЕ 
У АВРА МОВ СКИМ РЕ ЛИ ГИ ЈА МА

Ре зи ме

Кри ви ца је јед но од нај ја чих људ ских осе ћа ња. Људ ско би ће као ho mo re li gi o
sus је ство ре ње ко је бри не. Раз ми шља ју ћи о свом по ре клу, љу ди су не ми нов но до шли 
до за кључ ка да овај са да шњи жи вот ни је она кав ка кав је од Бо га тре ба ло да бу де 
од по чет ка по сто ја ња. Украт ко, љу ди су по ста ли уз не ми ре ни, не срећ ни, по го ђе ни 
ја ким осе ћа њем кри ви це по чет ном не сре ћом ко ја се бес крај но по на вља кроз људ
ско по сто ја ње. Би ло да је не ко ре ли ги о зан или не, мо но те и стич ке ре ли ги је су ути
ца ле на мо рал ну свест код ве ћи не љу ди. Реч кри ви ца има два зна че ња. Пр во зна че
ње се од но си на кри ви цу за пре ступ: под ра зу ме ва мо рал ну или прав ну кри ви цу на 
објек ти ван или чи ње нич ни на чин. Дру го зна че ње је лич но осе ћа ње кри ви це узро ко
ва но мо рал ном увре дом. При ме ри кри ви це је су од ред ни це и три нај ве ће мо но те
и стич ке (авра ми стич ке) ре ли ги је. Је вреј ска би бли ја је жи ви при мер пси хо ло шких 
ефе ка та кри ви це, што се мо же ви де ти, на при ме ри ма Јеф та ја и   Да ви да. Та ко
ђе, кри ви ца је при сут на и у Но вом за ве ту: апо сто ли ко ји су за спа ли у Гет си ман
ском вр ту док њи хов учи тељ, у сво јој људ ској при ро ди про жи вља ва те шка ис ку ше
ња, као и Пе тар ко ји се Хри ста три пу та од ре као, док Ју ду осе ћа ње кри ви це до во
ди до са мо у би ства. Кри ви ца у исла му укљу чу је прав ну кри ви цу. Тер ми но ло ги ја кри
ви це на арап ском од ра жа ва овај аспект пре сту па, а не су бјек тив ни до жи вљај кри
ви це. Реч јurum озна ча ва пре ступ а ли це ко је је по чи ни ло прав ни пре ступ је сте muj
rim, или онај ко ји је крив за зло чин. Реч dhamb та ко ђе под ра зу ме ва кри ви цу, али мо
же да озна ча ва и су бјек тив ни осе ћај кри ви це.

Kључне ре чи: кри ви ца, грех, ју да и зам, хри шћан ство, ислам, са вест, ка то ли
чан ство, про те стан ти зам

„Јер ни је оста вио Изра и ља и Ју де Бог њи хов, Го спод над вој ска ма 
ако и је сте зе мља њи хо ва пу на кри ви це Све цу Изра и ље вом“ 

(Је ре ми ја 51,5)

Ка да је реч о кри ви ци у авра ми стич ким ре ли ги ја ма не из бе жан 
при мер за ову те му је Бла же ни Ав гу стин. Иако жи вот Бла же ног Ав гу-
сти на ни је обра зац за ис ку ство кри ви це у хри шћан ству, а ка мо ли у ју-
да и зму или исла му, ипак, огро ман ути цај је има ло Ав гу сти но во схва-
та ње кри ви це на за пад ну кул ту ру. Та ко ђе по треб но је ис та ћи ње гов 
лич ни про блем ве зан за кри ви цу.

1 Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду,  (док тор ске сту ди је кул ту ре), rad mi lo.ko su tic@ya-
hoo.com
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Ав гу стин је на пи сао Ис по ве сти у сво јим зре лим го ди на ма (дру-
га по ло ви на IV в.) ко је са др же до бар део ауто би о граф ског ма те ри ја ла. 
Пре све га на ме ра му је би ла да опи ше сво је ду хов но пу то ва ње, на кон 
пре о бра ће ња у хри шћан ство. Ис по ве сти су пре пу не ка ја ња због мла-
да лач ких не смо тре но сти. На при мер, Ав гу сти на пре пла вљу је кри ви-
ца за то што је украо кру шку са ком ши ји ног др ве та: „Хтео сам да из-
вр шим чин кра ђе и учи нио сам га, во ђен ни ка ка вом по тре бом, осим 
мог уну тра шњег не до стат ка у сва ком сми слу, или осе ћа ја за прав ду 
… Украо сам не што што сам и сâм имао у из о би љу, мно го ква ли тет-
ни је. Мо ја же ља је би ла да ужи вам у са мом чи ну кра ђе због уз бу ђе-
ња док кра дем и ра дим не што што ни је у ре ду“.2 И у по тре би да бу де 
во љен и да не ког во ли, Ав гу стин је про ла зио кроз ис ку ства пре сту па, 
док је кри ви ца на ста ла ка сни је као од раз са гле да ва ња ства ри, то јест 
као успо ме не на соп стве ни жи вот 47-го ди шњег ува же ног епи ско па.

Ре ли гиј ски при ступ кри ви ци зна чај но се раз ли ку је од оног ко-
ји при ка зу је би хеј ви о ри јал на на у ка (на у ка ко ја про у ча ва по на ша ње). 
Док се пси хо ло шки при ступ пр вен стве но ба ви су бјек тив ним до жи-
вља јем кри ви це, ре ли ги ја се фо ку си ра на кри ви цу као мо рал ни чин 
ве зан за објек тив но по на ша ње. Пр ви је, пре све га, опи сан, а дру ги 
про пи сан. Да ли ре ли ги ја осло ба ђа или по ја ча ва кри ви цу? Пи та ње из-
гле да да кри ви ца зву чи као емо ци о нал на бо лест ко ја тре ба да се из-
ле чи, без по кај нич ких ка рак те ри сти ка. Шта ви ше, не мо же мо про це-
ни ти ути цај „ре ли ги је“ у це ли ни на осе ћа ње кри ви це. По сто је бит не 
раз ли ке из ме ђу раз ли чи тих ре ли ги ја у на чи ну ка ко ви де и ка ко ко ри-
сте кри ви цу као ду хов ног пре но си о ца и као об лик дру штве ног упра-
вља ња, под сти чу ћи је или је ума њу ју ћи. У том по гле ду по сто ји ве ли-
ка раз ли ка, на при мер, из ме ђу хри шћан ства и бу ди зма. Кључ ни кон-
цепт основ не кри ви це у мо но те и стич кој ре ли ги ји је схва та ње гре ха. 
Реч је из ве де на из ла тин ског је зи ка и ве за на је за кри ви цу (sont), али 
зна че ња ни су иста. Грех на ста је због кр ше ња вер ског за ко на. Кри ви ца 
ни је мо рал на по вре да, већ је ис ход гре ха, и као кри ви ца и као осе ћа ње 
по ка ја ња. Иако грех обич но на ста је кроз људ ска уза јам на де ло ва ња, 
у мо но те и стич кој тра ди ци ји сва осе ћа ња гре ха и кри ви це су ис ку ства 
ве за на за од нос са Бо гом. Кри ви ца је знак оту ђе ња од Бо га кроз грех. 
Бог је Го спод (тре ба Га обо жа ва ти), Су ди ја (тре ба Га се пла ши ти) и 
Ство ри тељ (тре ба Га во ле ти као ро ди те ља). Да кле, по је ди нац мо же да 

2 Sa int Augu sti ne, Con fes si ons, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 1998, стр. 28.
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увре ди Бо га та ко што Га не по шту је, та ко што је не по слу шан и не за-
хва лан. Са мо Бог мо же осло бо ди ти чо ве ка од гре ха и кри ви це.3 Ис ку-
пље ње и пра шта ње су од су штин ског зна ча ја за схва та ње пој ма кри-
ви це. У је вреј ским спи си ма грех се схва та као рас кид са ве за из ме ђу 
Бо га и ње го вог иза бра ног на ро да због њи хо вог на мер ног кр ше ња за-
ко на. У Но вом за ве ту, грех и кри ви ца по ти чу из гре ха Ада ма и Еве, а 
за тим се по на вља ју кроз људ ске не прав де. Са вре ме ни хри шћан ски те-
о ло зи ви де грех у ши рем кон тек сту. На при мер, за По ла Ти ли ха, грех 
пред ста вља оту ђе ност од соп стве ног би ћа па ти ме и оту ђе ња од Бо га.4 
За Реј нол да Ни бу хе ра, грех је ре зул тат по но са и не за си те же ље.5 За 
Кар ла Бар та, он је узро ко ван не за хвал но шћу. У исла му је грех та ко ђе 
су прот ста вља ње Бо гу уко ре њен у људ ској гор до сти и не за хвал но сти.

Кри ви ца и ре ли ги ја ду бо ко су уко ре ње не у за пад ној кул ту ри. Чак 
и у се ку лар ном све ту, ре ли гиј ска уве ре ња и да ље об ли ку ју мо рал не 
вред но сти. На при мер ко лум биј ски пи сац Га бри јел Гар си ја Мар кес је 
из ја вио: „ Не ве ру јем у Бо га, али Га се бо јим“.6 Вер ска схва та ња кри-
ви це у ве ли ким ре ли гиј ским тра ди ци ја ма уса ђе на су у њи хо ве со ци-
јал не и пси хо ло шке кон тек сте. У мо но те и стич ким тра ди ци ја ма, Бог 
то ком исто ри је об ја вљу је сво је мо рал не нор ме би ра ју ћи по је дин це и 
обра ћа ју ћи им се њи хо вим је зи ком у од ре ђе но вре ме и на од ре ђе ном 
ме сту. По ја ве бо жан ског ма ње су лич не у азиј ским ре ли ги ја ма. Ипак, 
сва уче ња све та мо ра ју се раз у ме ти у окви ру соп стве ног кул тур ног 
кон тек ста ко ји се то ком вре ме на ме ња, а у том кон тек сту ме ња се и ре-
ли ги ја за др жа ва ју ћи су шти ну ве ро ва ња као и прак се.

По јам кри ви це у ју да и зму

„Из гле да као да су мно ги Је вре ји оп сед ну ти кри ви цом. У исто 
вре ме се и жа ле и би ва ју по но сни на сво ју скло ност ка кри ви ци („Ја 

3 Lind say Jo nes, Encyclo pe dia of Re li gion, vol. 12, Thom son Ga le, De tro it, 2005, стр. 
8402–8407. 

4 Paul Til lich, Estran ge ment and Re con ci li a tion in Mo dern Tho ught, in The o lo gi cal Wri
tings, Gert Hum mel - de Gruyter, Ber lin/New York, 1992, стр. 256. 

5 Re in hold Ni e bu hr, Di scer ning the Signs of the Ti mes, Char les Scrib ner’s Sons, New York, 
1946.

6 Gra briel Gar cía Már qu ez, Lo ve In The Ti me Of Cho le ra, Al fred A. Knopf, New York, 
1988, стр. 197. 
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сам Је вре јин. Знам све о кри ви ци“).7 Осе тљи вост на кри ви цу би тан је 
део ју да и зма. Ра бин Хар лан Вех слер пи ше: „Ду бо ко у је вреј ској тра-
ди ци ји, ду бо ко у пси хи Би бли је, на ла зи се људ ско би ће ко је мо же да 
до жи ви кри ви цу. И то је тач но, да ли не ко же ли да уз диг не овај осе ћај 
или да га по хра ни ве о ма ду бо ко, та ко да је у је вреј ску кул ту ру уко ре-
ње но ово схва та ње људ ског би ћа. Те жи про блем од са ме кри ви це је у 
то ме што је иста дру га при ро да Је вре ја“.8 Је вреј ско ис ку ство кри ви це 
има јак јав ни аспект. То ком пе ри о да по ка ја ња ко је је свој вр ху нац до-
сти гло у Да ну по ми ре ња (Јом Ки пур) Је вре ји су ко лек тив но мо ли ли за 
опро штај: „Во ђе ни кри ви цом, би ли смо не вер ни, опљач ка ни … По чи-
ни ли смо бе за ко ње, иза зва ли не прав де, би ли др ски … Са ве то ва ли смо 
зло, на ру га ли се, по бу ни ли, ху ли ли. Са мо Тво ја во ља мо же да опро-
сти на ше гре хе, опро сти нам на ше не јед на ко сти и на ше пре сту пе.“9 
Ту је и ва жан по је ди нач ни део лич ног раз ми шља ња и по ка ја ња. По је-
ди нац сто ји сам пред Бо гом, не по се ду је ни ка кве за слу ге осим ве ре у 
Бож ју ми лост и љу бав: „Ја сам прах још за жи во та и још ви ше по сле 
смр ти. Ево ме пред То бом, сто јим као по су да ис пу ње на сти дом и збу-
ње но шћу. Не ка бу де во ља Тво ја … да ви ше не мам гре хе, а оне ко је сам 
већ по чи нио опро сти ми у из о би љу Тво је ми ло сти.“10

Је вреј ска ети ка, углав ном, по ти че из За ко на, као и про роч ка схва-
та ња прав де, пра вич но сти и са о се ћа ња. Је вреј ски за ко ни ни су са мо 
не га тив не за бра не, ни ти је ети ка са мо по јам ко ји се од но си на не мо-
рал не рад ње. Кри ви ца под ра зу ме ва по зи тив ну по све ће ност мо рал ном 
де ло ва њу.

То ком сво је ду ге исто ри је ју да и зам је до жи вео ду бо ке про ме не. 
Би блиј ски, Тал муд ски, сред њо ве ков ни и мо дер ни пе ри о ди има ју сво-
ја по себ на етич ка на че ла. Иако се од но си мо пре ма ју да и зму као це ли-
ни, он об у хва та огром ну и ра зно ли ку вер ску тра ди ци ју ко ја се про те-
же на 3.000 го ди на. Сто га, шта год да ка же мо о кри ви ци у ју да и зму, 
то се не ће при ме њи ва ти на све Је вре је у сва ком тре нут ку и на сва ком 
ме сту.

7 Ja cob Ne u sner, Ju da ism, in Ar vind Shar ma, Our Re li gi ons, Har per, San Fran ci sco, 1993, 
стр. 293–355.

8 Har lan J. Wec hsler, What’ s So Bad abo ut Gu ilt? Le ar ning to Li ve With It Sin ce We Can’t 
Li ve Wit ho ut It, Si mon and Schu ster, New York, 1990, стр. 30. 

9 Mah zor for Rosh Has ha nah and Yom Kip pur: A Prayer Bo ok for the Days of Awe, Rab bi-
ni cal As sembly, New York, 1972. 

10 Ja cob Ne u sner, Ju da ism, in Ar vind Shar ma, Our Re li gi ons, Har per, San Fran ci sco, 1993, 
стр. 309-310. 
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За кон и кри ви ца

Је вреј ски за кон оли чен је у Ха ла хи, ко ји се, пре све га, за сни ва на 
То ри и Тал му ду. Он пред ста вља „пут“ по ко ме би тре ба ло жи ве ти ка-
ко би смо по ста ли све ти. Ње го ве за по ве сти прак тич но при ла го ђа ва ју 
све аспек те је вреј ског жи во та. По бо жни Је вре јин „про у ча ва“ За кон – 
он не „ве ру је“ у ње га. Ње го ва ис прав ност не зах те ва ве ру или ра ци-
о нал ни до каз, већ се при хва та као та кав. Кри ви ца у ју да и зму по ти че 
пр вен стве но из кри ви це због кр ше ња За ко на. Би ти крив у су шти ни је 
исто као гре ши ти. Реч за кри ви цу и за грех је awon, а пре во ди се као 
„грех“, да кле да би по је ди нац „сно сио кри ви цу“ мо ра да бу де крив.11 
Реч awon укљу чу је иде је бе за ко ња и по бу не ко је ука зу ју на цен трал-
ни зна чај За ко на у је вреј ској ети ци. Иако За кон об у хва та мно га пра ви-
ла, у ср цу је за вет – све ча ни уго вор из ме ђу Бо га и Ње го вог иза бра ног 
на ро да. За ко ни се обич но од но се на по на ша ње, али ју да и зам се та ко-
ђе ба ви и мо рал ним на ме ра ма и мо ти ви ма, а ра би ни осу ђу ју око ре ло 
ср це и гре шне же ље.12 Ју деј ски за кон ва жи за сва ког – за бо га те и си-
ро ма шне, вла да ра и по да ни ке – чак и за Бо га.13 Док је Бог пла ни рао 
уни ште ње Со до ме, Аврам се усу дио да за пи та: „еда ли су ди ја це ле зе-
мље не ће су ди ти пра во?“ (Пост. 18:25). Је вреј ска ети ка по себ но бри-
не за оне ко ји су угро же ни: си ро ма шна, удо ви це и си ро чад. Мо же из-
гле да ти при лич но гру бо, али се ова ети ка по зи ва на љу бав и са о се ћа-
ње уме ре не прав де. Вр хов на за по вест гла си: „Љу би Го спо да Бо га свог 
свим ср цем сво јим, свом ду шом сво јом и свом ми сли сво јом“ и „Во-
ли свог бли жњег као са мог се бе“ (Понз 6:4). (Хри шћа ни по ве зу ју ове 
за по ве сти са Ису сом, али је он за пра во ци ти рао је вреј ске спи се; Мар-
ко 12:29–31.) У ју да и зму по сто је две вр сте са гре ше ња. Оне мо гу би ти 
ис ход кр ше ња мо рал них за ко на, по ту ма че њу Де сет за по ве сти. За тим, 
ту су об ред ни пре сту пи ко ји ма се на ру ша ва ју за ко ни кул та. Об ред ни 
пре ступ је као зло чин без жр тве. То не под ра зу ме ва да се чи ни не што 
мо рал но ло ше, што мо же чак би ти и ре зул тат по хвал них де ла, као што 
је, на при мер, са хра њи ва ње не чи јег оца (до ди ри ва ње ле ша чи ни по је-
дин ца не чи стим). Та ква култ на прак са мо же на ста ти из стра хо по што-

11 J. Lac how ski, Gu ilt in the Bi ble, in New Cat ho lic Encyclo pe dia, vol.6, Thom son Ga le, 
De tro it, 2006, стр. 569–72. 

12 Ge of frey Wi go der, The New Encyclo pe dia of Ju da ism, NewYork Uni ver sity Press, New 
York, 2002, стр. 252. 

13 Mos he So kol, Je wish Et hics, in Law ren ce C. Bec ker and Char lot te B. Bec ker, Encyclo
pe dia of Et hics, vol. 2, Ro u tled ge, New York, 2001, стр. 909–915. 
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ва ња пре да ка пре ма то ку жи во та и смр ти или из здрав стве них раз ло-
га (ко ји мо гу, на при мер, би ти по ве за ни са је де њем сви ње ти не). Оста-
ле об ред не за бра не ви ше збу њу ју. На при мер: ме ша ње па му ка и ву не 
у тка ни ну? Мо же да из гле да из не на ђу ју ће што не по сто ји реч за „са-
вест“ у би блиј ском је вреј ском. У мо дер ном је вреј ском, реч mat spun 
(из ве де на из „оно што је скри ве но“) пред ста вља мо рал ни до мет. Чи-
ње ни ца да не по сто ји реч за са вест не зна чи да Је вре ји не ма ју са вест 
(баш као и код од су ства ре чи за сле зи ну у древ ном је вреј ском је зи ку). 
Би блиј ски је вреј ски је зик ко ри сти де ло ве те ла као ме та фо ре за емо-
ци је.14 „Ср це“ је нај бли же иде ји са ве сти: „по сле за дрх та ср це Да ви ду“ 
(1 Сам. 24:5). „Бу брег“ пред ста вља узде и има слич но зна че ње: „Кад 
ки пља ше ср це мо је и рас тр зах се у се би“ (Пс.73:21.). Не по сто ји тер-
мин ко ји ди рект но пре но си чо ве ко во су бјек тив но осе ћа ње ка ја ња, али 
кад Да ви до во „ср це за дрх та“ пре но си ту иде ју. Још је дан по јам ко ји се 
при бли жа ва кри ви ци је из раз ду бо ког жа ље ња, tsаar.

И не ки дру ги древ ни пој мо ви та ко ђе ука зу ју на кри ви цу. На при-
мер по јам as ham под ра зу ме ва, од ште ту на пла ће ну по је дин цу због по-
себ ног кри вич ног де ла, као што је скр на вље ње све тог објек та или да-
ва ње ла жне за кле тве.15 Да кле, as ham под ра зу ме ва прав ну кри ви цу и 
зах те ва да по чи ни лац при не се жр тву Бо гу ка ко би на док на дио ште ту. 
Та ко ђе, as ham под ра зу ме ва пла ћа ње нов ча не ка зне (оту да и дуг ко ји 
са со бом но си осе ћај кри ви це). У мо дер ном је вреј ском, as ham се раз-
вио у два зна че ња: as hem озна ча ва кри ви цу, а as hma осе ћај кри ви це. 
Дру ги по јам, khet по ве зан је са жр твом као по ну дом за очи шће ње због 
кр ше ња об ред ног за ко на. Он има исти ко рен као khet или грех, та ко да 
се од но си и на „гре шну по ну ду“. Ње го ва основ на функ ци ја је очи шће-
ње. Оно што про чи шћу је гре шни ка је ка ја ње и по ка ја ње, али и сам об-
ред ко ји је та ко ђе ва жан.16 На при мер, ако је до шло до пр ља ња ко је 
узро ко ва но до ди ром са кр вљу (као што је мен стру а ци ја или по ро ђај) 
об ред ним ку па њем (mi kvah) се оства ру је про чи шће ње. У овом слу-
ча ју не ма по тре бе за по ка ја њем јер не ма ни мо рал но по гре шног чи-

14 Ed ward Yec hez kel Kutscher, Words and The ir Hi story, Kiryath Sep her, Je ru sa lem, 1969, 
стр. 64–74; Da vid Ste in berg, Body Part Me tap hors in Bi bli cal He brew, http://www.adath-shalom.
ca/presentations/body_metaphors_bib_hebrew.htm. 

15 R. J. Zvi Wer blow ski and Ge of frey Wi go der, Ox ford Dic ti o nary of the Je wish Re li gion, 
Ox ford Uni ver sity Press, New York, 1997. 

16 Исто, стр. 646. 
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ње ња.17 Иде ја гре ха у ју да и зму бли жа је ста ро грч кој иде ји не го оној у 
хри шћан ском схва та њу. И khet на је вреј ском и ἁμαρτία на грч ком зна-
че „не до ста ја ње обе леж ја“, у овом слу ча ју, пра вље ња гре шке због не-
по што ва ња за ко на. Глав ни гре си у ју да и зму су идо ло по клон ство, уби-
ство и пре љу ба. Је вреј ска реч за сра мо ту је bus ha и од но си се на го ло-
ти њу, из ло же ност те ла они ма ко ји не би тре ба ло да га ви де. На при-
мер, у Ста ром за ве ту си но вље во по сма тра ње оче ве го ло ти ње по себ-
но је не по жељ но.

Про ро ци и кри ви ца

Про ро ци су од и гра ли кључ ну уло гу у об ли ко ва њу етич ке све сти 
ју да и зма. Че сто се по и сто ве ћу је про ро чан ство са про ри ца њем бу дућ-
но сти, али пр во бит на функ ци ја је вреј ских про ро ка би ла је да у име 
Го спод ње осу де па га ни зам као и да зах те ва ју прав ду. Про ро ци пред-
ста вља ју глас етич ког мо но те и зма. Њи хо ва ду жност је по ка ја ње – 
вра ћа ње Бо гу – упу ће но и по је дин ци ма и за јед ни ци у це ли ни. Про ро-
ци су кри ти ко ва ли дру штве не не прав де, што је би ло очи глед но у ис-
ка зи ва њу не до стат ка у од но су са Бо гом. На при мер, Амос из јед на ча-
ва дру штве не не во ље са гре си ма про тив Бо га, Иса и ја опо ми ње љу де 
да се у јав ном и при ват ном жи во ту при др жа ва ју Бо жи је прав де и пра-
вед но сти ка ко би до би ли Го спод ње бла го сло ве. Су коб из ме ђу про ро-
ка На та на и Да ви да на стао је у ве зи са Да ви дом и Ви ста ве јом ка да је 
На тан је ис ту пио про тив Да ви да та ко што га је озна чио као чо ве ка ко-
ји је по чи нио те шку не прав ду. На кра ју, про чи шћен, Да вид при зна је 
сво ју кри ви цу: „Са гре ших Го спо ду“. По кај нич ки 50. пса лам упра во је 
ис ход Да ви до вог ка ја ња. Ина че, овај пса лам је не из о ста ван део ју тар-
њих бо го слу же ња у пра во сла вљу.

Кри ви ца ко ја иза зи ва зло

„И ство ри Бог чо ве ка по об лич ју свом, по об лич ју Бож јем ство-
ри га; му шко и жен ско ство ри их… Та да по гле да Бог све што је ство-
рио, и гле, до бро бе ше ве о ма.“(Пост. 1:27,31). Али то му шко и жен ско, 

17 Исто, стр. 469. 
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Адам и Ева по је до ше од за бра ње ног во ћа, те им се „отво ри ше им се 
очи“, и ви де ше сво ју го ло ти њу ка да се са кри ше од сво га Твор ца. Зми-
ја ко ја их је на ве ла на грех оли ча ва злог ду ха, Са та ну – Бож јег про-
тив ни ка, ко ји људ ска би ћа на во ди на грех. Про те ра ни из рај ског вр та 
па ти ли су и му ко трп но ра ди ли. Ка и но вим бра то у би ством осло ба ђа се 
зло у све ту. Ада мо во и Еви но по на ша ње у се би но си ви ше сра мо ту не-
го кри ви цу. Да ли по ми ња ње го ло ти ње на го ве шта ва пре ступ сек су ал-
не при ро де? Го спод је на ре дио да му шка рац и же на бу ду „јед но те ло“ 
и да има ју де цу. По сто ји са мо је дан на чин на ко ји људ ска би ћа мо гу 
да се раз мно жа ва ју, али Адам и Ева ни су има ли де це ни кад су из ба че-
ни из рај ског вр та. Да ли је за бра ње но во ће про бу ди ло по жу ду? Да ли 
је секс био узрок зла? Би бли ја то не на во ди. Би ло је ра зних ту ма че ња 
о пра по чет ку, али ју да и зам сва љу је кри ви цу на не по слу шност. Адам и 
Ева су ка жње ни, али они ни су за ра же ни гре хом, они не пре но се грех 
на сво је по том ке – не ма уче ња о пр во бит ном гре ху у ју да и зму. Уме сто 
то га, ју да и зам прет по ста вља да су људ ска би ћа при род но об да ре на 
етич ком ин ту и ци јом – са ве шћу као Бо жи јим да ром – да раз ли ку ју до-
бро од зла. Ме ђу тим, мо рал на ин ту и ци ја ни је са свим по у зда но ме ри-
ло, због то га су за људ ско по на ша ње нео п ход ни От кро ве ње и За кон. 
Људ ска би ћа су у су шти ни до бра, али су као не по слу шна де ца и ло-
ше се по на ша ју „ … јер не ма чо ве ка ко ји не гре ши“ – (1 Ца ре ви 8:46). 
За то љу ди тре ба да има ју мо рал на упут ства. Због то га је Бог дао Мој-
си ју за кон да би етич ка ин ту и ци ја мо гла да пре ра сте у мо рал ну зре-
лост. Од ра сли по ста ју од го вор ни за по што ва ње за ко на: ка да де чак до-
стиг не ста рост од 13 го ди на пре ла зи у пу но лет сво об ре дом ко ји се зо-
ве бар ми цва („син за по ве сти“); у мо дер ном до бу овај об ред се про-
ши рио и на де вој ке а зо ве се бат ми цва.18 Је вреј ска ети ка је на чи ни ла 
ви ше фи ло зоф ски за о крет то ком сред њег ве ка ка да на уч ни ци као што 
је Мај мо нид усва ја ју ари сто те лов ске прин ци пе мо рал них вр ли на.

Иде ја о двој но сти људ ске при ро де (добрo и зло) по ста је из ра же-
ни ја, иако ова иде ја да ти ра још из ра ни је тра ди ци је. До бар под стрек 
(yet zer tov) је уну тра шњи глас ко ји на го ни Је вре је да про у ча ва ју То-
ру и под се ћа их на Бож ји за кон ка да су у ис ку ше њу да ура де не што 
за бра ње но. Под стрек зла (yet zer hara) те же је од ре ди ти.19 Пре све га, 

18 Дан Кон-Шер бок, Крат ка исто ри ја ју да и зма, Уто пи ја, Бе о град, 2012. 
19 R. J. Zvi Wer blow ski and Wi go der Ge of frey, Ox ford Dic ti o nary of the Je wish Re li gion, 

Ox ford Uni ver sity Press, New York, 1997, стр. 742. 
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зло од ра жа ва се бич ну људ ску при ро ду ко ја тра жи за до во ље ње же ља 
(као што су хра на и секс), без об зи ра на мо рал не по сле ди це (ре зул-
ти ра ло је про ждр љи во шћу и пре љу бом). Ју да и зам гле да на секс по зи-
тив но. Ра ди се о ре ла ци о ном кон тек сту сек са, не сек су као та квом, ко-
ји је од ре ђен сво јим мо ра лом. До бар је у бра ку а лош ван ње га. У ју да-
и зму не по сто ји мо на шка тра ди ци ја ко ја зах те ва без брач ност или уз-
др жа ва ње. Сек су ал ним пре сту пи ма ба ви ли су се као дру гим кри вич-
ним де ли ма, иако су ка зне за сек су ал не пре сту пе мо гле би ти оштре 
као што је смрт ка ме но ва њем. У су шти ни, у тра ди ци о нал ном ју да и-
зму сва сек су ал на по на ша ња ван бра ка, укљу чу ју ћи пред брач ни секс 
и хо мо сек су ал ност, не за ко ни ти су.20

Ста ро за вет на Књи га о Јо ву илу стру је пат њу као ка зну за кри ви-
цу. У раз го во ру из ме ђу Бо га и Са та не (ко ји у то вре ме ни је пред ста-
вљао оли че ње зла), Бог хва ли Јо ва (ко ји је Мо а вац, а не Је вре јин) ко ји 
је бес пре ко ран и ис пра ван чо век и ко ји на сва ки на чин из бе га ва зло. 
Со то на сма тра да је Јов при мио из о би ље бла го сло ва од Бо га и твр ди 
да би Бог мо гао све то да му ус кра ти, због че га ће се Јов окре ну ти про-
тив Бо га и про кли ња ти га. Да би до ка зао Са та ни да гре ши, Бог ста вља 
Јо ва под Со то ни ну власт и та ко му пре тва ра жи вот у му ку и про паст. 
Јо во ви при ја те љи га са ве ту ју да тра жи Бо жи ји опро штај ка ко би око-
чао сво ју пат њу, јер је за си гур но згре шио па и за слу жу је та кву не сре-
ћу. Јов од би ја да то учи ни јер зна да ни је крив. Ни ти је Јов кри вио, ни-
ти про кли њао Бо га због очи глед не не прав де, већ је у сво јој пат њи са-
мо тра жио прав ду. На кра ју га је Бог по ми ло вао. При ча о Јо ву пре но-
си сна жну по ру ку да пат ња ни је ка зна за грех јер ло ше ства ри се, та-
ко ђе, де ша ва ју и до брим љу ди ма. То је део жи во та јер су „чуд ни пу-
те ви Го спод њи“.

Је вре ји и све тов на кри ви ца

По сто је две глав не од ред ни це по ко ји ма је не ко Је вре јин. Пр ва 
је да је не ко ре ли ги о зан то јест да прак ти ку је пра ви ла ју да и зма. Дру-
га од ред ни ца је се ку лар не при ро де што зна чи по се до ва ње је вреј ског 

20 Da niel Boyarim, Car nal Israel:Re a ding Sex in Tal mu dic Cul tu re, Uni ver sity of Ca lif or-
nia Press, Ber ke ley, 1993; G. La rue, Sex in the Bi ble, NY:Pro met he us, Buf fa lo, 1983. 
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на ци о нал ног иден ти те та. Мно ги се ку лар ни Је вре ји, ипак, се лек тив-
но уче ству ју у вер ским об ре ди ма, а сво јој де ци ули ва ју осе ћај срод-
но сти са је вреј ском тра ди ци јом. Се ку лар ни Је вре ји од ба цу ју ре ли гиј-
ске еле мен те ју да и зма али та ко ђе сма тра ју да ни су ни шта ма ње Је вре-
ји. Ова сна жна по ве за ност кул ту ре и вер ских уве ре ња ни је огра ни че-
на са мо на ју да и зам. То ва жи и за кон фу чи ја ни зам и Ки не зе, као и за 
хин ду и зам и Ин диј це. Те шко је да се у та квим слу ча је ви ма по у зда но 
раз дво је ре ли ги о зни од кул тур них еле ме на та о ис ку ству кри ви це. На 
при мер, да ли је осе ћа ње кри ви це ор то док сних Је вре ја у Изра е лу као 
и у ди ја спо ри слич ни је од ис ку ства кри ви це код њи хо вих се ку лар них 
ко ле га ко ји мо гу да бу ду под ло жни ји спољ ним кул тур ним ути ца ји ма?

Не ки аспек ти кри ви це ка рак те ри стич ни су по сво јој осо бе но сти 
код аме рич ких Је вре ја, по пи са њу ауто ра по пут Фи ли па Ро та21 и Ву-
ди Але на, ко ји су осе ћај по ја ча не је вреј ске кри ви це уз ди гли го то во на 
књи жев ни род. У овим слу ча је ви ма, као и у по пу лар ним ша ла ма, је-
вреј ски секс је са свим осло бо ђен кри ви це па се ка же: „Сва кри ви ца је 
ако за ба ве не ма“. Пре ма је вреј ском фи ло зо фу Мар ти ну Бу бе ру22, те-
шко је ра за зна ти не ки из ра зи то „је вреј ски по глед“ ве зан за осе ћај кри-
ви це (шта год то зна чи ло). За не ке, ово мо же да бу де раз о ча ра ва ју ће, 
али ако ве ро ва ња и уче ња де ле ре ли ги је, не би ли тре ба ло да су им мо-
рал на на че ла ује ди њу ју ћа?

Кри ви ца у хри шћан ству

Ана ли зи ра ју ћи по јам кри ви це у хри шћан ству мо же мо се за пи-
та ти: Шта ка то лич ки ле кар, ан гли кан ски ра чу но во ђа, еван ге ли стич-
ки ме ха ни чар и грч ка пра во слав на до ма ћи ца има ју за јед нич ко у сво-
јим ис ку стви ма кри ви це са мим тим што су хри шћа ни? С об зи ром на 
збу њу ју ће ра зно ли ко сти ме ђу хри шћа ни ма (око ми ли јар ду ка то ли ка, 
пре ко пет сто ти на про те стант ских де но ми на ци ја и око две ста че тр де-
сет ми ли о на пра во слав них), има ли сми сла да се уоп ште о кри ви ци 
у окви ру хри шћан ста ва рас пра вља као да је у пи та њу са мо јед на це-
ли на? Ис ти ца ње ра зно ли ко сти уну тар вер ске тра ди ци је мо же да ода-

21 Phi lip Roth, Port noy’s Com pla int, Vin ta ge, New York, 1994, стр. 124. 
22 Mar tin Bu ber, Gu ilt and Gu ilt Fe e lings, in The Know led ge of Man, Atlan tic Hig hlands, 

NJ: Hu ma ni ti es Press, 1988. 
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гна сва ку на ду у раз у ме ва њу ње них су штин ских мо рал них еле ме на-
та. Ипак, уко ли ко би се за у зео мо но лит ни мо рал ни став, би ли би смо 
опет у за блу ди с об зи ром на зна чај исто риј ских и кул тур них раз ли ка. 
На при мер, хва ље на ка то лич ка кри ви ца би ви ше мо гла да се при ме-
ни на ир ске не го на ита ли јан ске или фран цу ске ка то ли ке. Хри шћан-
ски ста во ви о кри ви ци су по себ но ва жни за то што у за пад ним зе ма-
ља ма (чак и ако су са мо но ми нал но хри шћан ске) пре о вла ђу ју у по ли-
тич ком, еко ном ском и кул тур ном сми слу.23 Сход но то ме, хри шћан ска 
схва та ња кри ви це ути чу на љу де ши ром све та, у тој ме ри, да смо до-
шли у си ту а ци ју да их при ма мо здра во за го то во, од но сно да кри ви ца 
– ка ко то ту ма че на За па ду – тре ба да бу де са став ни део свих ре ли гиј-
ских тра ди ци ја. Да ли је баш та ко?

Број ни исто риј ски ути ца ји об ли ко ва ли су хри шћан ску ети ку и 
ње на схва та ња кри ви це. Та ко има мо је вреј ско на сле ђе оли че но у Ста-
ром за ве ту, хе ле ни стич ку кул ту ру у окви ру ко је се раз ви ла ра на цр-
ква и рим ска (ка сни је ви зан тиј ска) др жа ва у ко јој је она по ста ла до-
ми нант на ре ли ги ја у за пад ном све ту. Го ди не 1054. хри шћан ска цр ква 
(по сле ве ко ва по сте пе ног раз два ја ња) ефек тив но се по де ли ла на за-
пад ни ка то ли ци зам и ис точ но пра во сла вље. Ре фор ма ци ја, у XVI ве-
ку, до дат но одва ја про те стан те од ри мо ка то лич ке цр кве. Ова раз два-
ја ња до ве ла су до зна чај них раз ли ка у ста во ви ма у од но су на кри ви-
цу. Про те стан ти су се, од та да, по де ли ли на сто ти не ве ро и спо ве сти и 
пра ва ца, а сва ка се од но си ла на свој по себ ни на чин пре ма при хва та-
њу кри ви це. Шта ви ше, иако по сто је слич на основ на мо рал на на че-
ла ко ја од ре ђу ју ка да и за што се има осе ћај кри ви це код Је вре ја, хри-
шћа на и му сли ма на, по сто је и зна чај не раз ли ке. На при мер, хри шћан-
ство не ма култ не зах те ве, а ју да и зам и ислам не ма ју уче ње о пр во бит-
ном гре ху. Нај ва жни је, осло ба ђа ње од гре ха и кри ви це код хри шћа на 
до ла зи кроз спа со но сне бла го да ти Ису са Хри ста, али, очи глед но, не и 
код Је вре ја и му сли ма на.

Ви ше ка рак те ри стич них осо би на хри шћан ске кри ви це мо же мо 
пред ста ви ти кроз жи во те и уче ња пет кључ них лич но сти хри шћан-
ства: Ису са, чи ји жи вот и уче ње чи не осно ву хри шћан ства; апо сто-
ла Па вла, ко ји је по ста вио те ме ље хри шћан ског уче ња у ра ној цр-
кви; Бла же ног Ав гу сти на, ко ји је под ве ли ким ути ца јем за пад ног хри-

23 За оп шти увод у хри шћан ство по гле да ти Har vey, Cox Chri sti a nity, in Ar vind Shar ma, 
Our Re li gi ons, Har per Col lins, New York, 2011, стр. 359–422.
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шћан ског схва та ња гре ха и кри ви це; То ме Аквин ског, ко ји је до ми-
нант на лич ност у ка то лич кој те о ло ги ји као и Мар ти на Лу те ра, ко ји је 
во дио по крет за ре фор ма ци ју ко јом је осно ван про те стан ти зам.

Кри ви ца у Ису со вом уче њу

Ису со во уче ње го во ри о де сет гре хо ва, али не и о кри ви ци или 
сра мо ти.24 За то не мо же мо рас пра вља ти о Ње го вом уче њу ко је се у 
кон крет ном сми слу од но си на по јам кри ви це, од но сно мо же мо са мо 
до не ти за кључ ке из са мог са др жа ја ње го вог уче ња као и на при ме ру 
ње го вог жи во та и по на ша ња. У је ван ђе љи ма не ма на го ве шта ја да се 
Он сам ика да осе ћао кри вим јер је био без гре шан (иако је ис ку сио ка-
ја ње, ту гу и љут њу). То ни је слу чај и са ње го вим апо сто ли ма. На кон 
Ису со вог хап ше ња, Пе тар је по ре као да је је дан од ње го вих уче ни ка, 
а за тим се: „опо ме ну Пе тар ре чи што му ре че Исус: Док пе тао два пут 
не за пе ва од ре ћи ћеш ме се три пут. И ста де пла ка ти. (Мар ко 14:72). 
По што је из дао Ису са, Ју да је ре као пр во све ште ни ку, „Ја са гре ших 
што из да дох крв пра ву“, а за тим оти шао и обе сио се (Ма теј 27:3–5).

Исус че сто на во ди је вреј ски за кон, али га он да га ова ко од ре ђу је:
Чу ли сте ка ко је ка за но ста ри ма: Не убиј; јер ко уби је, би ће крив 

су ду. А ја вам ка жем да ће сва ки ко ји се гне ви на бра та свог ни за шта, 
би ти крив су ду (Ма теј 5:21–22) Чу ли сте да је ка за но: Око за око, и зуб 
за зуб. А ја вам ка жем да се не бра ни те ода зла, не го ако те ко уда ри по 
де сном твом обра зу, обр ни му и дру ги; (Ма теј 5:38–39) Чу ли сте да је 
ка за но: Љу би бли жњег свог, и мр зи на не при ја те ља свог. А ја вам ка-
жем: љу би те не при ја те ље сво је, бла го си љај те оне ко ји вас ку ну, чи-
ни те до бро они ма ко ји на вас мр зе и мо ли те се Бо гу за оне ко ји вас го-
не; (Ма теј 5:44) Чу ли сте ка ко је ка за но ста ри ма: Не чи ни пре љу бе. А 
ја вам ка жем да сва ки ко ји по гле да на же ну са же љом, већ је учи нио 
пре љу бу у ср цу свом. (Ма теј 5:27–28)

Из гле да да ове за по ве сти ди жу по јам мо ра ла на из у зет но ви сок 
ни во јер Исус пре ва зи ла зи мо рал но по на ша ње и са гле да ва мо ти ве иза 
по сту па ка. Мо же мо оче ки ва ти да љу ди упра вља ју сво јим по ступ ци-
ма, али ка ко мо гу упра вља ти сво јим ми сли ма и осе ћа њи ма? С дру ге 
стра не, по што ми сли и осе ћа ња прет хо де по ступ ци ма, на ко ји на чин 

24 Jo seph Kla u sner, Je sus of Na za reth: His Li fe, Тimes, and Te ac hing, Mac mil lan, New 
York, 1925. 
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се нај бо ље упра вља по ступ ци ма де ло ва ња, осим ако се у ко ре ну не 
са се ку мо ти ви ко ји их под сти чу?

Исто вре ме но, Исус убла жа ва За кон опи су ју ћи на чин по на ша ња. 
На при мер, у при чи о же ни ухва ће ној у пре љу би, тра жио је од оних 
ко ји су пот пу но без гре шни да они пр ви ба це ка мен (а ко је од љу ди 
пот пу но без гре шан), упу ћу ју ћи же ну да иде и да не гре ши ви ше. Овај 
дух пра шта ња ко јим је на дах ну то Ису со во уче ње сна жан је про тив-
о тров кри ви ци. Из ра зи за грех и кри ви цу се ко ри сте на из ме нич но у 
Но вом за ве ту. Го во ри се о опра шта њу гре хо ва као и опро шта њу кри-
ви це. Има мо вер зи ју по Лу ки 11:14 ко ја ка же: „ и опро сти нам гре хе 
на ше, јер и ми опра шта мо сва ком ду жни ку свом,“ док Ма теј 6:12 ка-
же: „ И опро сти нам ду го ве на ше као и ми што опра шта мо ду жни ци-
ма сво јим. (Грч ка реч у ори ги нал ном тек сту је Óφειλήματα, „оно што 
се ду гу је.“) Мар ко во је ван ђе ље 11:25 уво ди иде ју гре ха παράπτωμα: „ 
И кад сто ји те на мо ли тви, пра штај те ако шта има те на ко га: да и Отац 
ваш ко ји је на не бе си ма опро сти ва ма по гре шке ва ше.“ Овај грех зна-
чи пре ко ра чи ти за бра ње ну ли ни ју, упа сти у ту ђу имо ви ну (или у пра-
ва и по вла сти це). Грех је те жак и са при зву ком па кла и про клет ства. 
Дуг и грех зву че ма ње зло коб но; ду го ви мо гу би ти опро ште ни, гре-
шке ис пра вље не, гре си по ву че ни. Та ко ђе, би тре ба ло да има мо на уму 
да је Исус го во рио ара меј ски а да су је ван ђе ља на ста ла на грч ком је зи-
ку. Да кле, стро го го во ре ћи, ми не зна мо шта је он за пра во хтео да ка-
же? Ина че, Исус је го во рио у при ча ма и ме та фо ра ма, што зна чи да је 
по треб но да се из бег не до слов но схва та ње. Сто га, мо же мо бо ље раз-
у ме ти Ису со ве мо рал не по гле де о кри ви ци, осла ња ју ћи се на оп шти 
кон текст и дух Ње го вог уче ња. Ису со ва ис ку ше ња пру жа ју увид у оно 
што је ђа во ми слио да су Ису со ве мо рал не ра њи во сти. Не по ну див ши 
Ису су же не, ви но и пе сму, Со то на је Ису са ис ку ша вао што га је на-
во дио да пре тво ри ка мен у хлеб (да би на хра нио си ро ма шне), обе ћа-
ва ју ћи му моћ да за вла да це лим све том (да до не се прав ду), и иза зва-
ју ћи га да се ба ци са вр ха хра ма да би ис ку шао Ње го ву ве ру у Бо жи је 
спо соб но сти. Исус је од био да се по ко ри овим зах те ви ма. Би ло да за-
ми сли мо да је Исус за и ста ста јао ли цем у ли це са Са та ном, или да је 
имао уну тра шњи ди ја лог сво је са ве сти, етич ке и ду хов не ди ле ме не 
ме ња ју свој зна чај. Ка да су љу ди на зва ли Ису са „учи те љем бла гим“ 
он их је упи тао: „За што ме зо ве те бла гим? Ни ко ни је благ, осим јед-
ног Бо га“ (Лу ка 18:19).
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Си ро ма шни и из оп ште ни из дру штва би ли су пред мет ње го вог 
по себ ног об зи ра и са о се ћа ња. На за пре па шће ње ње го вих по бо жних 
са вре ме ни ка, дру жио се са си ро ма шни ма као са и са ку пља чи ма по ре-
за. При ла зио им је као људ ским би ћи ма, да би их спа сао, а не да би 
им су дио. За раз ли ку од ве ћи не љу ди сво га до ба, Исус је жи вео без-
брач но. То ни је би ло од ба ци ва ње бра ка и сек су ал но сти. Ње го во пр-
во чу до је пре тва ра ње во де у ви но на свад би у Ка ни, а и не ко ли ко ње-
го вих апо сто ла су би ли у бра ку. Исус ни је из бе га вао дру штво же на, 
јер су Ма ри ја и Мар та би ле ње го ве при ја те љи це. Сход но то ме, у Ису-
со вим ре чи ма и по ступ ци ма по сто ји ма ло пој мо ва ко ји би по др жа-
ли те рет кри ви це ко ји је ока рак те ри сан у тра ди ци о нал ном хри шћан-
ству. Од го вор ност за то мо же би ти по ста вље на, пре све га, у бо го сло-
вљу апо сто ла Па вла.

Кри ви ца у бо го сло вљу апо сто ла Па вла

Апо стол Па вле је, по ред Ису са, нај зна чај ни ја лич ност у хри-
шћан ству. Од га јан као по бо жни Је вре јин и рим ски гра ђа нин, Па вле 
је жи вео у до ба хе ле ни стич ке кул ту ре Ри ма, у ис точ ним про вин ци ја-
ма. Ње го ва пи сма ра ним цр ква ма (ко ја су нај ра ни ји тек сто ви у Но вом 
за ве ту) по ло жи ла су фор мал не те ме ље хри шћан ске те о ло ги је и ети-
ке. Па вле ни ка да ни је срео исто риј ског Ису са, али се за ње га с пра вом 
мо же ре ћи да је био апо стол не зна бо жа ца; и да је ра ну цр кву, скром-
ног је вреј ског по ре кла, учи нио нај ве ћом и нај све о бу хват ни јом ин сти-
ту ци јом у за пад ном све ту. По себ но ва жно за хри шћан ско схва та ње 
кри ви це је Па вло во ту ма че ње Ада мо вог па да (ко ји но си нај ве ћи те рет 
мо рал не од го вор но сти). Иако Исус Ада ма по себ но не по ми ње, Па-
вле је на то ме из гра дио кључ ну тач ку у об ја шња ва њу по ре кла гре ха 
и кри ви це. Књи га По ста ња по ру чу је да грех и смрт ула зе у свет кроз 
Ада мо ву и Еви ну не по слу шност, али не го во ри о то ме да су људ ска 
би ћа на сле ди ла Ада мо ву кри ви цу. Ту иде ју спро во ди апо стол Па вле. 
За ње га је Хри стос дру ги Адам кроз ко га на ста је обр ну та Ада мо ва по-
сле ди ца: „Јер као што не по слу ша њем јед ног чо ве ка по ста ше мно ги 
гре шни, та ко ће и по слу ша њем јед ног би ти мно ги пра вед ни.“ (Рим. 
5:19). На овим те ме љи ма, бла же ни Ав гу стин је же лео да раз ви је пу-
ни ју док три ну о Ис точ ном гре ху, три ве ка ка сни је. За раз ли ку од Ису-
со ве ве дри не, Па вле је у ра ту са са мим со бом. Он не раз у ме сво је по-
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ступ ке: „Јер до бро што хо ћу не чи ним, не го зло што не ћу оно чи ним.“ 
(Рим. 7:15.) У ових не ко ли ко ре чи са же та је за го нет ка за што смо по-
гре ши ли ка да смо искре но по ку ша ли да ура ди мо пра ву ствар. Па вле 
је оп те ре ћен осе ћа јем кри ви це у об ли ку гре ха ко ји бо ра ви у ње му.

Па вло ви по гле ди на секс и брак при ву кли су по себ ну па жњу и 
има ју не по сре дан ути цај на осе ћај кри ви це.25 Прет по ста вља се (на-
рав но без до ка за) да се „гре шни Па вле“ стал но бо рио са, мо жда, сво-
јом сек су ал ном при ро дом (шта год то под ра зу ме ва ло). Па вле се ни-
ка да ни је же нио а до зво ља вао је брак, али не вољ но, као за шти ту од 
блу да – „јер је бо ље же ни ти се не го ли упа љи ва ти се.“ ( 1 Кор. 7, 9) и 
као по тре бу за ра ђа њем. Па вле зву чи при лич но кри тич но ка да го во-
ри о пре љуб ни ци ма и на зи ва их „не мо рал ни ма, идо ло по кло ни ци ма и 
сек су ал ним на стра но сти ма“. Оштро осу ђу је хо мо сек су ал це а њи хо ву 
страст ви ди као ка зну из ре че ну због идо ло по клон ства: „За то их пре-
да де Бог у срам не сла сти; јер же не њи хо ве пре тво ри ше пут но упо-
тре бља ва ње у бес пут но. Та ко и љу ди оста вив ши пут но упо тре бља ва-
ње жен ског ро да, рас па ли ше се же љом сво јом је дан на дру гог, и љу ди 
с љу ди ма чи ња ху срам, и пла ту ко ја тре ба ше за пре ва ру њи хо ву при-
ма ху на се би.“ (Рим. 1:26–27). Па вле го во ри о та квом по на ша њу као 
срам ном, а не гре шном. Тре ба ли то да зна чи да има ве зе са по што ва-
њем пре ма кри ви ци? Ње го ви по гле ди су под ја ким ути ца јем хри шћан-
ског мо рал ног схва та ња хо мо сек су ал но сти (и та ко је још увек), иако 
ли бе рал не цр кве, при зна ва ју ћи је, ви ше не ви де хо мо сек су ал ност као 
не мо рал ну. На при мер ово је до ве ло го то во до це па ња ан гли кан ске 
цр кве. По сто ји зна чај на раз ли ка из ме ђу по чи ње ног гре ха и оно га ко 
је гре шан. Пр ви по јам се од но си на ак ци ју, а дру ги на ста ње би ћа ко-
је од ра жа ва не чи ји ка рак тер. Не ко би мо гао да ка же: „Згре шио сам“ у 
од но су на од ре ђе ни чин. Ме ђу тим, грех као трај ни ин ва ли ди тет бо ра-
ви у Па влу, јер по ње му не ма ре ше ња за грех. Са мо Бог мо же да опро-
сти грех кроз ве ру у Ису са Хри ста. Мно ги схва та ју да је сна жан осе-
ћај кри ви це ушао у хри шћан ство упра во са апо сто лом Па влом.26 Та-
ко ђе, тре ба има ти на уму да је Па вле жи вео у вре ме, ка да реч, или иде-
ја, о хри шћан ству још увек ни је по сто ја ла она ко ка ко је ми са да ту-
ма чи мо. Он је го во рио о сла бо сти, а не о гре ху, оправ да њу а не о пра-
шта њу, ра ди је о при зи ву а не о пре о бра ће њу.

25 Ga rry Wills, What Paul Me ant?, Vi king, New York, 2006. 
26 Kri ster Sten dahl, Paul among Jews and Gen ti les, For tress, Phi la delp hia, 1976. 
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Кри ви ца у схва та њу Бла же ног Ав гу сти на

Кон крет ни до при но си бла же ног Ав гу сти на о схва та њу кри ви це 
у хри шћан ству, за јед но са дру гим све тим оци ма Цр кве, из вр ши ли су 
ве ли ки ути цај на ра но хри шћан ство ко је се раз ви ја ло у окви ру рим-
ског цар ства, ка ко на За па ду, та ко и на Ис то ку. Ав гу сти нов ути цај је 
био на ро чи то јак на за пад но хри шћан ско схва та ње кри ви це.27 Грч ко 
го вор но под руч је пра во слав не цр кве ни ка да ни је у пот пу но сти при-
хва ти ло ње го ве иде је о гре ху. Пра во слав но уче ње о кри ви ци оста-
је ви ше у сфе ри ми сти ци зма не го за ко ни то сти, чак и до да нас. Ав гу-
стин је пре у зео уче ње о гре ху од апо сто ла Па вла. Он сма тра да грех 
и смрт ула зе у свет услед Ада мо ве не по слу шно сти то јест пр во бит-
ним гре хом. Већ је по ме ну то мо гу ће по ве зи ва ње Ада мо вог и Еви ног 
сти да и кри ви це са сек су ал но шћу. Не ки ра ни хри шћан ски пи сци су 
на го ве сти ли та кву ве зу и осу ди ли је. Џон Мил тон у Из гу бље ном ра ју 
отво ре но пре ко ре ва оне ко је осу ђу ју „брач ну љу бав“ из ме ђу Ада ма и 
Еве: „Шта год ли це ме ри за го ва ра ли о чи сто ти … и не ви но сти кле ве-
ћу као не чи сто оно шта Бог об ја љу је … чи стим“.28 Ав гу стин је увео 
но во схва та ње људ ске при ро де у хри шћан ство, при че му се људ ска 
би ћа ра ђа ју у ста њу гре ха јер су Ада мо ви по том ци (ге нет ско на сле-
ђи ва ње кри ви це). Кр ште ње бри ше овај пр во бит ни грех, али скло ност 
ка гре ху оста је до кра ја жи во та јер по ср та ње во ди ка сла бље њу али 
не и уни ште њу сло бод не во ље. По сле кр ште ња ис по вест и по ка ја-
ње та ко ђе „ути чу“ на спи ра ње гре ха. Же љу за сек сом Ав гу стин сма-
тра гре шном чак и у од но су ме ђу су пру жни ци ма, ако је она за га ђе на 
по жу дом, јер је же ља не мо рал на са ма по се би, што до во ди до про ду-
бље ња кри ви це. Ав гу стин ни је осу ђи вао сек су ал ни од нос у ци љу ра-
ђа ња у бра ку, као и раз ви ја ња осе ћа ња бли ско сти из ме ђу му жа и же-
не, све док се то од ви ја без стра сти. По ово ме, секс би тре ба ло да бу-
де кон тро ли сан раз ло гом, да бу де без стра сти као и да бу де јед нак ср-
дач ном ру ко ва њу. (Прет по став ка о то ме ка ко су Адам и Ева из вр ши-
ли прост про цес ре про дук ци је ће оста ти у Еден ском вр ту.) Ово ра су-
ђи ва ње про ши ри ло је по дво је ност сек су ал не же ље и љу ба ви и тре-
ба ло је да оп чи ни жи во те мно гих љу ди кроз ве ко ве. Иако је глав ни 
узрок за осе ћај кри ви це био секс, он ни је био Ав гу сти но ва нај бит ни-

27 Scott Da vis, Hi story of We stern Et hics: Early Me di e val, in Bec ker and Bec ker, New Ca-
naan, Con nec ti cut. 2001,vol. 10, стр. 709–714.

28 John Mil ton, Pa ra di se Lost, Bo ok IV, Pen guin, Lon don, 2000, стр. 744–745. 
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ја мо рал на бри га. Глав ни про блем је би ла чо ве ко ва не спрем ност да 
до пу сти да Бог пре у зме ње го ву во љу. Сви гре си су, у крај њој ли ни-
ји, ре зул тат људ ске во ље, и до ла зе из же ље за до ми на ци јом. У ве зи 
са кри ви цом, као мо рал ном кри ви цом, Ав гу стин је са свим из ри чит у 
сво јим на по ме на ма у од но су на лич ни сми сао кри ви це: „људ ска са-
вест се осе ћа кри вом“. „Ста јао сам об на жен пред со бом и сво јом са-
ве шћу ко ја се жа ли ла на ме не.“29 Ав гу стин о кри ви ци го во ри са вре-
ме ним је зи ком (а мо жда и ми го во ри мо ње го вим ар ха ич ним је зи ком). 
Ње го ви уви ди у људ ску мо ти ва ци ју су оштри и на го ве шта ва ју људ-
ске рад ње, во ђе не не све сним си ла ма ко је се опи ру кон тро ли ра зу ма 
(пред ви ђа их Фројд).

Хри шћан ско уче ње о гре ху вре ђа ра ци о на ли сте ко ји од ба цу ју 
иде ју да грех мо же би ти „на сле дан“ јер он не мо же да на мет не кри-
ви цу љу ди ма ко ји га ни су по чи ни ли. Ав гу стин на ба цу је кри ви цу у 
ве зи са мно гим ства ри ма. „Ве ли ки део оно га што је нај бру тал ни је 
у сред њо ве ков ној цр кви“, пи ше Бер транд Ра сел, „мо же да се про на-
ђе у су мор ном сми слу уни вер зал не кри ви це.“30 Ипак, Бла же ни Ав гу-
стин оста је јед на од нај ва жни јих фи гу ра у хри шћан ству ко ја је ве за-
на за по јам кри ви це.

У на ред них се дам ве ко ва по сле Ав гу сти на, за пад на кул ту ра је 
про шла кроз пе ри од за о ста ја ња па по нов ног ра ђа ња. То ком сред њег 
ве ка, свест о гре ху је до би ја ла све ве ћи зна чај у уче њи ма цр кве. Екс-
тре ми ко ји су се са мо ка жња ва ли би ли су део ове сли ке. По кај нич ки 
си стем ко ји се ба вио гре хом са сто јао се из три де ла. Пр ви је био ка ја-
ње од ср ца, ка да по је ди нац при зна је сво је гре хе и ка да се по ка је. Ка ја-
ње – осе ћа ње кри ви це – био је пр ви би тан ко рак. На кон ка ја ња сле ди 
ис по вест, при ват но при зна ње гре ха пред све ште ни ком. Ко нач но, по-
треб на је и на док на да по вре ђе ни ма, па је на кон очи шће ња ду га до зво-
ља ван по вра так у за јед ни цу. Би ла је то те о ло ги ја гре ха ко ја је, углав-
ном, до ве ла до схва та ња хри шћан ства као ре ли ги је ко ја осло ба ђа од 
кри ви це.31

29 Sa int Augu sti ne, Con fes si ons, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 1998. стр. 61, 145. 
30 Ber trand Rus sell, A Hi story of We stern Phi lo sophy, Si mon and Schu ster, New York, 

1945, стр. 365. 
31 Jean De lu me au, Sin and Fe ar:The Emer gen ce of a We stern Gu ilt Cul tu re , St. Mar tin’s, New 

York, 1983. 
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Св. То ма Аквин ски и ка то лич ки по јам кри ви це

Ка то лич ка мо рал на фи ло зо фи ја до сти гла је свој вр ху нац у три на-
е стом ве ку са То мом Аквин ским. У свом мо ну мен тал ном де лу Sum
ma The o lo gi ae, То ма Аквин ски за свој циљ по ста вља хри шћан ско уче-
ње сје ди ње но са Ари сто те ло вом фи ло зо фи јом.32 За Аквин ског, кри ви-
ца је ре зул тат не по што ва ња Бо жи јег гла са, а ка ја ње до во ди до по ка ја-
ња. Иако је Аквин ски по ста вио те ме ље фор мал не ри мо ка то лич ке ети-
ке, цр ква се ни је сло жи ла са свим ње го вим уче њи ма. На при мер, ње-
го во ве ро ва ње да ду ша ула зи у за ме так (em brio -en so ul ment) тек че тр-
де се тог да на труд но ће, до ве ло би до то га да абор тус по ста не мо рал-
но при хва тљив. Аквин ски раз ма тра сек су ал на по на ша ња ско ро кли-
нич ки пре ци зно, упо тре бља ва ју ћи при то ме сле де ће на зи ве: дир љи во, 
љу бље ње, ми ло ва ње, за во ђе ње, де ви чан ство, брач ни секс, бра ко лом-
ство, пре љу ба, си ло ва ње, ин цест, про сти ту ци ја, хо мо сек су а ли зам и 
бе сти јал ност. Он ну ди де таљ не ар гу мен те за и про тив не вољ ног гре-
ха, на при мер, из ба ци ва ња се ме на у сну (по лу ци ја). Аквин ски оста је 
и до да на шњег да на ар хе тип ка то лич ког те о ло га. Ка то ли ци, по себ но 
они ко ји по ха ђа ју па ро хи јал не шко ле, сма тра ју Је вре је нај ви ше по све-
ће ним осе ћа ју кри ви це. Не ки ка то ли ци ула зе у овај сте ре о тип ви ше од 
дру гих, ве ро ват но за то што од ра жа ва ју кул тур не, а не вер ске раз ли ке. 
Кри ви ца за у зи ма глав но ме сто у ка то лич ком уче њу, у об ли ку пи та ња 
и од го во ра у ка ти хи зи су. Ка то лич ко уче ње о мо ра лу се тре нут но, та-
ко ђе, ин фор ми ше и о се ку лар ном окру же њу, па је то до ве ло до ра сло-
ја ва ња из ме ђу „пра ве“ мо рал не кри ви це ко ја има ре ли ги о зну осно ву и 
осе ћа ња кри ви це због пси хо ло шких про бле ма. Је дан текст са сај та ка-
то лич ке омла ди не гла си: „Кри ви ца је по зи тив на и нео п ход на: Упр кос 
ви це ви ма о кри ви ци као крај њој емо ци ји ка то ли чан ства, цр ква же ли 
да се њо ме ба ви мо, а не да се спо ти че мо о њу. Баш као што и знак на 
ин стру мент-та бли у ауто мо би лу упо зо ра ва, та ко нам и осе ћа ње кри-
ви це го во ри да не што ни је у ре ду „ис под ха у бе“ … По треб но је да се 
са гле да раз ли ка из ме ђу ствар не кри ви це и осе ћа ња кри ви це … Ако 
за и ста има те пра ву мо рал ну кри ви цу, мо ра те да се по ка је те. Не мој те 
пре ви ше да ра ци о на ли зу је те – опро сти те се би. Ако су ва ша осе ћа ња 
ла жна кри ви ца … мо жда ће те мо ра ти да раз го ва ра те са не ким да би се 
ре ши ли та квог осе ћа ја. Мо жда ће те мо ра ти да на у чи те но ве ве шти не 

32 St. Tho mas Aqu i nas, Sum ma The o lo gi ae: A Con ci se T ran sla tion, Ti mothy McDer mott, 
Al len, TX: Chri stian Clas sics, 1989. 
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ко је ће пред у пре ди ти да пре у зи ма те кри ви цу, док ће дру ги љу ди ужи-
ва ти ка ко би је на вас на ба ци ли.“33 Ка то лич ка прак са ис по ве сти, у ба-
вље њу кри ви цом, игра пре по зна тљи ву, очи шћу ју ћу уло гу. Она рас те-
ре ћу је по кај ни ка и до во ди га у ста ње из ми ре ња са Бо гом и сво јом са-
ве шћу. Ка то ли ци су сло бод ни да се ис по ве де у би ло ко је вре ме, али 
се од њих зах те ва да то учи не нај ма ње јед ном го ди шње. Оста ле хри-
шћан ске де но ми на ци је дру га чи је се ис по ве да ју. Про те стан ти се ис по-
ве да ју ди рект но Бо гу, без по сре до ва ња све штен ства а пра во слав ни се 
осла ња ју на јед но став но при зна ње на кон че га све ште ник да је опро-
штај не из два ја ју ћи не ки по се бан грех ко ји је ис по ве ђен, али пра во-
слав ни све ште ник, та ко ђе, мо же да од лу чи од при че шћа (епи ти ми ја).

Мар тин Лу тер и про те стант ска кри ви ца

Лу тер је јед на од ве ли ких ре фор ма тор ских лич но сти у хри шћан-
ству. О Лу те ру је на пи са но мно го књи га (пре ко 9.000), ви ше не го о 
би ло ко јој дру гој хри шћан ској лич но сти, осим о Ису су. Лу тер је на-
пи сао са бра на де ла у 120 то мо ва. Иако је Лу тер је же лео да ре фор ми-
ше, али не и да рас ки не са ри мо ка то лич ком цр квом, ре фор ма ци ја је 
то, ипак учи ни ла. Лу тер је Би бли ју на чи нио је ди ним мо рал ним ауто-
ри те том и ње го ва са вест је би ла „за ро бље на“ у ре чи Бож јој. Јед на од 
Лу те ро вих нај ва жни јих ба шти на је омо гу ћа ва ње хри шћа ни ма да Бо гу 
при ђу ди рект но кроз Ње го ву Реч и сво је лич но ре ли ги о зно ис ку ство. 
Лу тер је сма трао да јед но ре ли ги о зно ис ку ство вре ди хи ља ду чу да, а 
јед но чу до хи ља ду те о ло шких до ка за. Пре во ђе њем Би бли је са ла тин-
ског на не мач ки, Лу тер је учи нио да Би бли ја бу де до ступ на сви ма ко-
ји су мо гли да чи та ју, а не са мо све штен ству. Лу те ров жи вот, баш као 
и Ав гу сти нов, ко га је Лу тер по што вао, има за ни мљи ве ве зе са ње го-
вим ста во ви ма о кри ви ци. Лу те ра су од га ји ли стро ги ро ди те љи а ка-
да је имао два де сет го ди на, кре нуо је на сту ди је пра ва ка ко би по стао 
адво кат, на на го вор сво га оца, али је про ме нио ми шље ње на кон што 
је пре жи вео те шку „олу ју“ и од лу чио да по ста не ав гу сти нов ски мо-
нах. То ком го ди на ко је је про вео у ма на сти ру, му чи ла га је на па ће на 
са вест (аnfechtung). Па тио је од де пре си је и на ле та бе са. Био је оп сед-

33 Kat hi ann M. Ko wal ski, Youth Up da te 2000,”http://www.ame ri can cat ho lic.org/New slet-
ter/YU/ay 0600.asp.
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нут сум ња ма и жи вео је у стра ху од Хри сто ве осу де: „Од ла зио сам че-
сто да бих се ис по ве дио, и вер но из вр ша вао од го ва ра ју ћа по ка ја ња. 
Ипак, мо ја са вест ни ка да ни је би ла за до во ље на јер сам увек био у не-
до у ми ци и она ми је го во ри ла: „Ово ни си ура дио ис прав но. Ни си био 
до вољ но скру шен. Пре не бре гао си сле де ће ства ри то ком ис по ве сти.“ 
… Ни сам по зна вао Хри ста ни на је дан дру ги на чин, осим као стро гог 
су ди ју од ког сам очај нич ки же лео да по бег нем, али у то ме ни ка да ни-
сам ус пео. У сво јој пси хо би о гра фи ји, Ерик Ерик сон се освр ће на Лу-
те ров „до жи вот ни те рет“ осе ћа ња пре те ра не кри ви це: „А то је нај го-
ра од свих бо ле сти, ка да не мо же те да по бег не те од сво је са ве сти, а 
она је увек при сут на у ва ма и зна за све ужа се ко ји по сто је у овом жи-
во ту, јер чо век без бо жник је чо век сли чан по бе сне лом мо ру … Нај-
го ра од свих бо ле сти је да има те свог су ди ју … За то па ти те од стал не 
гри же са ве сти, да же ли те да од ле ти те, а да при то ме бу де те пре стра-
вље ни, чак и ка да је све без бед но и успе шно, да пре тво ри те све у опа-
сност и смрт.“34 Иако је по све тио свој жи вот цр кви, Лу тер ни је мо-
гао да бу де си гу ран у сво је спа се ње. На кра ју је схва тио да је спа се ње 
про на шао кроз Бо жи ју ми лост, не због вла сти тог на по ра. Ова вер ска 
по став ка ко ја је уоб ли чи ла про те стант ско уче ње на ста ла је из Лу те-
ро вог лич ног осе ћа ња бо ла. Упр кос уну тра шњим су ко би ма, Лу тер је 
имао сна жан ка рак тер ко ји му је омо гу ћио да оспо ри ауто ри тет цр кве 
и да се ба ви зна чај ним вер ским и по ли тич ким по сле ди ца ма због сво-
је по бу не. На кон што је на пу стио цр кву, жи вео је у срећ ном бра ку са 
бив шом мо на хи њом. Сма трао је да не ма леп шег, при вр же ни јег и шар-
мант ни јег од но са или дру же ња не го што је то до бар брак. Од ба цио је 
ка то лич ку док три ну бра ка као све те тај не јер ни је мо гао да на ђе би-
блиј ску осно ву за њу. Ви део је брак као Бо гом ус по ста вље ну ду жност 
и при ви ле ги ју. Сек су ал ни на гон је део Бож јег ства ра ња ко ји се спро-
во дио у бра ку (упо ре ђи вао га је са бол ни цом ко ја је ле чи ла раз у зда-
ну по жу ду и спа са ва ла од блу да). Брач ни секс ни је са мо ра ди ра ђа ња, 
већ је и из раз љу ба ви из ме ђу су пру жни ка. Им по тен ци ја и од ба ци ва ње 
брач ног сек са су осно ве за раз вод. Има ју ћи бла го сло вен секс у бра ку, 
Лу тер ни је одо бра вао дру ге об ли ке сек су ал ног из ра жа ва ња. По што 
је ле ги тим но сек су ал но пра жње ње би ло до ступ но, ни је би ло по тре-
бе или из го во ра за би ло чим дру гим. Иако је про те стан ти зам пред ста-

34 Erik Erik son, Young Man Lut her: A Study in Psycho a nalysis and Hi story, W.W. Nor ton, 
New York, 1958, стр. 258. 
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вљен као ве ра ис пу ње на кри ви цом, ни је Лу тер био тај, већ Жан Кал-
вин ко ји је увео ду бо ки осе ћај по ри ца ња све га што је чул но или по вр-
шно.35 Ен гле ски пу ри тан ци раз ра ђу ју ова кве ста во ве и до но се је дин-
стве не об ли ке сек су ал ног мо ра ла. Пре са ђе ни у Но ви свет, ови ста во-
ви по ка за ли су се ве о ма ути ца ја ним у об ли ко ва њу мо рал ног сен зи-
би ли те та у аме рич ким ко ло ни ја ма. Кла сич на књи жев ност об ра ђи ва-
ла је на чи не по на ша ња ко ји упра вља ју људ ским жи во ти ма, на при мер 
у ро ма ну На та ни е ла Хов тор на Скар лет но пи смо.36 При зна ње ча сног 
Дим сдеј ла је вр ху нац ро ма на, ци ти ран у дру гом по гла вљу, у ви ду кла-
сич ног из ра за пу ри тан ске кри ви це. Оста ци пу ри тан ске ба шти не одр-
жа ли су се и до да на шњег да на у оним про те стант ским цр ква ма ко-
је по шту ју кон зер ва тив ну мо рал ност ко ја је ап со лут на и стро га у сво-
јим зах те ви ма, по себ но у ве зи са сек су ал но шћу. Ме ђу тим, док еван-
ге ли стич ки про по вед ни ци гр ме пре те ћи па клом и про клет ством, не-
ки од њи хо вих мо дер них на след ни ка про по ве да ју мно го ви ше оп ти-
ми зма и пре но се по зи тив ну по ру ку. Су шти на је са да пре у сме ре на на 
то да хри шћа ни во де до бар и на пре дан жи вот а ка зне ни аспек ти кри-
ви це за не ма ре ни су или од ба че ни. Џо ел Остин, по знат као „нај по зна-
ти ји аме рич ки па стор“ пи ше: „Пре ви ше љу ди жи ви под осу дом и слу-
ша по гре шне гла со ве. Би бли ја се од но си као не при ја тељ и као „ту жи-
лац бра ће“ ко ја би во ле ла да жи ве сво је жи во те без кри ви це и осу де. 
Она нас стал но оп ту жу је, же ли да нам ка же шта ни смо ура ди ли или 
шта је тре ба ло да ура ди мо … Мно ги љу ди гу та ју ове ре до ве са ма ло 
или без има ло са мо од бра не. Сход но то ме, они хо да ју око ло осе ћа ју-
ћи се кри ви ма, осу ђе ни ма и из у зет но су не за до вољ ни со бом“.37 Остин 
са ве ту је да се раз ви је „бри жна са вест“ и да се слу ша соп стве ни глас, 
да се од ба ци жи вот под кри ви цом или осу дом због гре ша ка у про шло-
сти: „Знај те да вам је Бог опро стио, па кад ура ди те не што ло ше, поч-
ни те но вим по чет ком“.38 Ли бе рал ни про те стан ти на сто је да се осе ћа-
ју ма ње кри ви ма због пр во бит них пре сту па и усред сре де се на са вре-
ме на пи та ња као што су на при мер, дру штве не не прав де. Ли бе рал ни 
мо рал је ви ше из ло жен ин ди ви ду ал ном на хо ђе њу, не го тра ди ци о нал-
ној хри шћан ској док три ни. До бар при мер је ре ла ти ви стич ка и кон тек-

35 Wal ter von Lo e we nich, Mar tin Lut her: The Man and His Work, Aug sburg, Min ne a po-
lis, 1986, стр. 76. 

36 Nat ha niel Hawt hor ne, The Scar let Let ter, Lo vell brot hers & Com pany, Lon don, 1851. 
37 Joel Osteen, Be co me a Bet ter You, Free Press, New York, 2007, стр. 131. 
38 Исто. 
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сту ал на си ту а ци ја ети ке ше зде се тих. По овом гле ди шту, мо рал но по-
на ша ње за ви си не са мо од оно га шта не ко ра ди, већ и за што то ра ди. 
Во де ће на че ло ко је чи ни по на ша ње мо рал ним је ага пе – не се бич на 
љу бав. Ово ли бе рал но гле ди ште по ста ло је по пу лар но, по себ но ме ђу 
сту ден ти ма ко ји су ро ман тич ну љу бав за ме ни ли за ага пе („У ре ду је, 
ако си за љу бљен“). Да нас су пред брач ни секс и жи вот удво је по ста ли 
су штин ски без кри ви це. Исто пол не ве зе ни су ви ше цен зу ри са не, а и 
кон тро ла ра ђа ња се ак тив но под сти че. Са вре ме ни за пад ни свет је по-
де љен у ве зи са мо рал ним при сту пом о до зво ли абор ту са, на оне ко-
ји су за пра во из бо ра и на оне ко ји су за пра во на жи вот. Нај ва жни ја 
хри шћан ска схва та ња мо рал но сти и кри ви це тре нут но се бо ре да про-
на ђу на чин ка ко да се очу ва ова вер ска мо рал на тра ди ци ја, у скла ду с 
про ме на ма окол но сти вре ме на у ко ме жи ви мо. Мно ги хри шћа ни тра-
же но ви на чин за под сти ца ње ду хов но сти у свом жи во ту, без ор га ни-
зо ва них ре ли ги о зних огра ни че ња.

Кри ви ца и ду хов ност

Тре нут но по сто је ва жне про ме не у ста во ви ма мно гих хри шћа на 
у ве зи са тра ди ци о нал ним ста во ви ма пре ма мо ра лу и кри ви ци. За оне 
из ван нај ва жни јих цр ка ва, ду хов ност још увек не пред ста вља до след-
но уче ње но вих уве ре ња или си сте мат ских етич ких ко дек са. По ри ца-
ње уче ња, за пра во је, је дан од ње них за штит них зна ко ва. Ипак, ду-
хов ност се по ја вљу је код зна чај ног бро ја по је ди на ца раз ли чи тог по-
ре кла. За пра во, тра ди ци о нал на, или кла сич на ду хов ност је део ду го-
роч них утвр ђе них ре ли гиј ских тра ди ци ја, не са мо у хри шћан ству већ 
и у ју да и зму и исла му. Ду хов ност те жи ужем и лич но за до во ља ва ју-
ћем од но су са Бо гом за сно ва ном на љу ба ви, за раз ли ку од док три нал-
них оба ве за. У са вре ме ни јим вер зи ја ма, хри шћан ска ду хов ност ком-
би ну је ре ли гиј ске тра ди ци је са ши рим се ку лар ним, као што су пре на-
се ље ност и про па да ње жи вот не сре ди не. То је плу ра ли стич ки по глед 
ко ји на гла ша ва раз ли чи тост у по тра зи за гло бал ном ети ком, укљу чу-
ју ћи га је ње здра вих лич них од но са и по тра гу за ми ром. Са о се ћа ње не 
пред ста вља са мо иде а ли стич ки при ступ, већ се та ко ђе за сни ва и на 
праг ма тич ним осно ва ма, као што је оп ста нак жи во та на Зе мљи. Ка да 
не ко не са о се ћа, у овом кон тек сту, до ла зи до осе ћа ња слич ног са жа-
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ље њу због про пу ште ног из бо ра, а не због кри ви це у мо рал ном сми-
слу. О ду хов но сти се мо же го во ри ти и гла сом по бу ње ни ка. То се ја-
сно огле да код не ких ка то ли ка, на ро чи то у Аме ри ци39, ко ји су ве о-
ма сум њи ча ви пре ма ве ри или од би ја ју тра ди ци о нал не мо рал не по у-
ке цр кве не хи је рар хи је, на ро чи то у по гле ду пи та ња о кон тра цеп ци ји, 
абор ту су, пред брач ном сек су, хо мо сек су ал но сти, ру ко по ла га њу же на 
и бра ка у све штен ству. На да ље, ду хов ност по ста је као за ме на за ве ро-
на у ку – сво је вр сна ре ли ги ја без ре ли ги је („Ре ли ги ја не ре ли ги је“). Ње-
ни след бе ни ци ка жу, „Ја сам ду хо ван, али ни сам ре ли ги о зан.“40 Не ки 
су би ли ре ли ги о зни не ка да, али цр ква их је из не ве ри ла или су је пре-
ра сли. До шли су до сте пе на ка да од би ја ју не са ло мљи вост и ауто ри-
тар ност тра ди ци о нал ног ре ли гиј ског уве ре ња цр кве оп те ре ће не ми-
то ви ма. На при мер, апо стол Па вле и Бла же ни Ав гу стин кључ не су 
ме те и глав ни крив ци због ста во ва о сек су ал но сти и же на ма. Ду хов-
ност под сти че љу де да иза бе ру ин ди ви ду ал ни је мо рал не пу те ве ко-
ји су са мо стал ни и об у хват ни, да би ра ју шта ће да при хва те из ра-
зних тра ди ци ја – као што су хин ду и зам, бу ди зам, та о и зам и – да ви ше 
не бу ду оп те ре ће ни сво јим бре ме ном. Иде ја спа ја ња је узи ма ње оног 
нај бо љег у ис точ ној и за пад ној ду хов но сти и као та ква при ву кла је и 
озбиљ не ин те лек ту ал це и псе у до–ин те лек ту а ла це, по чет ни ке, као и 
оне ко ји за го ва ра ју сло бод ни сек су ал ни из бор. И ме ђу ду хов ним при-
пад ни ци ма, кри ви ца ни је по пу лар на иде ја. За пра во, они је ви де као 
део вер ског на сле ђа и по ку ша ва ју да је по ни ште. Ве ру ју да „не га ти-
ви стич ка“ ви ђе ња кри ви це чи не да се љу ди осе ћа ју ло ше. У нај бо љем 
слу ча ју, по ку ша ва ју да укро те кри ви цу и да је пре тво ри те у сред ства 
ко ји ма ће ис тра жи ва ти са ми се бе. Уме сто кри ви це, ду хов ност на гла-
ша ва по тре бу да се чо век до бро осе ћа у се би и да се по на ша у скла ду 
са на чи ном жи во та ко ји се од ви ја у са вре ме ном све ту. Не ки не го ду ју 
на са му по мен ре чи „са вест“ због при зву ка мо рал ног кри тич ког ис пи-
ти ва ња. Уме сто то га, они го во ре о „уну тра шњем гла су“ или „ду хов-
ном ком па су“ ко ји упра вља ју етич ким од лу ка ма пре ма ис пу ње ни јем 
и аутен тич ни јем на чи ну жи во та. Ово се ви ди у по пу лар ним књи га ма 
у ко ји ма не ма осу ђи ва ња, као на при мер у Збри ња ва њу ду ше То ма са 

39 Jef frey Kri pal, Esa len: Ame ri ca and the Re li gion of No Re li gion , Uni ver sity of Chi ca-
go Press, Chi ca go, 2007. 

40 Ame ri can Spi ri tu a lity, Whe re Ca li for nia Bub bled Up, The Eco no mist, Dec. 22, 2007.
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Мо ра.41 С дру ге стра не, кри ти ча ри ово га ви де по пу лар ни је об ли ке ду-
хов но сти ко ја удо во ља ва са мо стал ном упли та њу и тен ден ци ји да се 
во ле стил, ак тив ност, или крат ко роч ни ин те рес за не што (fad dism), по 
прин ци пу да је мо гућ „ура ди-сам мо рал“.

Кри ви ца у Исла му

„О Бо же, ако те обо жа вам из стра ха од па кла, та да дај не ка у па-
клу из го рим, ако те обо жа вам ра ди на де у рај, он да ми га не дај. Но 
ако те обо жа вам за рад те бе са мо га, не ус тег ни од ме не сво ју веч ну 
кра со ту“42

Ислам де ли мно га је вреј ска и хри шћан ска мо рал на на че ла и као 
та кав има сво ја пре по зна тљи ва ста но ви шта (Тре ба на по ме ну ти да 
ислам по шту је све ста ро за вет не про ро ке а Јо ва на Кр сти те ља и Ису са 
као но во за вет не). Грех у исла му је ис ход гор до сти и пред ста вља ди-
рект но про ти вље ње Бо жи јој во љи (као што је Со то на од био да се по-
кло ни Ада му). Ме ђу тим грех се у исла му ви ше сма тра за сла бост не го 
за зло; јер пр во бит ни грех у исла му не по сто ји.43 Адам и Ева ни су по-
слу ша ли Бо жи ју на ред бу је ду ћи са за бра ње ног др ве та. У ислам ском 
бо го сло вљу Адам и Ева су под јед на ко од го вор ни за грех, због че га су 
би ли „за ра же ни“ за бо рав но шћу ко ја је ка рак те ри стич на за љу де а ко ја 
ка ља њи хо ву мо рал ну при ро ду. Љу ди су сло бод ни да до но се мо рал не 
од лу ке. Ка да чо век са гре ши, пра шта ње је на до хват ру ке. Вер ске и за-
кон ске од го вор но сти од ре ђе не су ислам ским пра вом (ше ри ја том) ко-
је је ујед но и за кон ски про пис и мо рал ни во дич. То је пут ко ји во ди 
ка сре ћи и успе ху у ово зе маљ ском и веч ном жи во ту. Ту ма че ња ислам-
ског за ко на оп шир но из ла жу и при ме њу ју ове над ле жно сти у сва ко-
днев ним окол но сти ма. Струч ња ци ислам ског пра ва (муф ти је) из да-
ју прав на ми шље ња (фе тве) ко ји од ре ђу ју да ли су по ступ ци и од лу-
ке у скла ду са ше ри ја том. У исла му не по сто ји цен трал на вер ска хи-
је рар хи ја ко ја исту па у име це ло куп не ислам ске за јед ни це. Фе тве су 

41 Tho mas Mo o re, The Ca re of the Soul: A Gu i de for Cul ti va ting Sac red ness in Everyday 
Li fe, Har per, New York, 1992. 

42 су фи Ра би ја Ал Ал де ви ја 8. век и ње на чу ве на ми сао. 
43 John Kel sey, Isla mic Et hics, in Bec ker and Bec ker, vol. 2, 2001, стр. 889–894.
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оба ве зу ју ће са мо за оне ко ји од лу че да их се при др жа ва ју.44 Шта ви-
ше, ислам ски за кон, ко ји се и сам вре ме ном раз ви јао са про мен љи вим 
зах те ви ма ислам ских за јед ни ца, мо же да сле ди јед ну од че ти ри глав-
не прав не шко ле. Ислам ски прав ни ци ко ри сте раз ли чи те на чи не екс-
тра по ла ци је45 ше ри ја та ана ло ги јом. На при мер, Ку ран за бра њу је упо-
тре бу ви на. Шта је ви ски јем? Ако је про блем са ви ном због то га што 
је на пра вље но од гро жђа ног со ка, он да ви ски тре ба до зво ли ти јер не-
ма ни ка кве ве зе са со ком од гро жђа. Ме ђу тим, ако је про блем ал ко-
хол у ви ну ко ји во ди у опи је ност, он да би за бра на ва жи ла за ви ски 
и сва дру га ал ко хол на пи ћа. Као ју да и зам и хри шћан ство, ислам ни-
је мо но ли тан већ мо за и чан.46 Као јед ну од нај ве ћих свет ских ре ли ги-
ја, ислам ка рак те ри шу ши ро ке ре ги о нал не и кул тур не раз ли ке. Пре-
ма то ме, ста во ви о мо ра лу, сти ду, кри ви ци, ме ђу арап ским, па ки стан-
ским или ин до не жан ским му сли ма ни ма, скло ни су да од ра жа ва ју њи-
хо ве аутох то не кул ту ре по ред оп штих на че ла исла ма.

Грех као кри ви ца

Кри ви ца у исла му пре све га под ра зу ме ва прав ни пре ступ. Тер-
ми но ло ги ја кри ви це на арап ском је зи ку од ра жа ва се на ова кво гле ди-
ште пре сту па, а не на су бјек тив ни до жи вљај кри ви це. Ju rum озна ча-
ва „зло чин“, а прав ни тер мин за ли це ко је је из вр ши ло кри вич но де-
ло је muj rim (кри вац за зло чин). Реч thumb под ра зу ме ва кри ви цу, али 
има зна че ње и осе ћа ја кри ви це. Реч ко ја је нај бли жа емо тив ној кри ви-
ци је na da ma, што зна чи ка ја ње, а му сли ма ни га до жи ве по го то во ка да 
увредe Бо га. Тер мин нај бли жи гре ху је сте esm. Глав ни гре си укљу чу-
ју идо ло по клон ство, уби ства, кра ђе и пре љу бу; ма њи гре си су по вре-
ме ни про пу сти из вр ша ва ња оба ве зне мо ли тве.47 Арап ска реч ко ја нај-
бли же озна ча ва са вест је da mir. Иде ја је за ро бље на у сли ци уну тра-

44 Fa zlur Rah man, Ma jor The mes of the Qur’an, MN: Bi bli ot he ca Isla mi ca, Min ne a po lis, 
1980. 

45 Екс тра по ла ци ја је при ме на за ко ни то сти ко је су утвр ђе не у јед ном под руч ју на ши-
ру, још не ис пи та ну област; Од ре ђи ва ње вред но сти из не ког не по зна тог под руч ја по мо ћу већ 
по зна тих вред но сти уз прет по став ку да за ко ни то сти по зна тог под руч ја ва же и у не по зна том. 

46 Var tan Gre go rian, Islam: A Mo sa ic, Not a Mo no lith, D.C. Bro o kings In sti tu tion, Was-
hing ton, 2003. 

47 Mu ham mad Qa sim Za man, Sin, Ma jor and Mi nor, in Ja ne Dam men McA u lif fe, ed. 
(2001–6), Encyclo pe dia of the Qur’an , vol. 5, стр. 19–27 (Le i den: Brill).
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шње бук ти ње ко ја осве тља ва пут да се са чу ва по што ва ње за Бо га (taq
wa). Ти ме Ку ран усме ра ва раз ви ја ње етич ке све сти ко ја тре ба да раз-
ли ку је до бро од ло шег и да се бо ри за етич ка на че ла у не ја сним мо-
рал ним при ли ка ма. Дру ги кључ ни из раз је ja ha da ко ји обра зу је ко рен 
не ко ли ко зна чај них ре чи са раз ли чи тим али бит ним зна че њи ма. Пр ва 
реч је mu ja ha deh на пор во ље или при ме на са мо ди сци пли не, што зах-
те ва да чо век бу де све стан соп стве них скло но сти или мо рал них сла-
бо сти и да из бег не ис ку ше ње. Дру га реч је ij ti had или ин те лек ту ал ни 
на пор кроз ко га чо век сти че спо соб ност да чи ни ис прав на етич ка ту-
ма че ња и мо рал но пре су ђу је. Ко нач но, тер мин џи хад че сто се по гре-
шно схва та и ту ма чи. Џи хад озна чав ца те жњу ве ре или бор бу за прав-
ду на Бо жи јем пу ту. Он је мо рал на оба ве за да се ислам од бра ни од не-
при ја те ља што је и по ка за но на Му ха ме до вом при ме ру у ра ту про тив 
Ме ке ка да су Ме кан ци по сла ли иза сла ни ке да га уби ју. Ово је за пра-
во ма њи џи хад. Ве ли ки џи хад је бор ба са са мим со бом, про тив соп-
стве них не мо рал них скло но сти. У сва ком слу ча ју, џи хад ни је по зив за 
агре си ју.48 Ку ран ка же, „бо ри те се на Бо жи јем пу ту про тив оних ко-
ји се бо ре про тив вас, али ви не от по чи њи те бор бу! – Бог, за и ста, не 
во ли оне ко ји за по чи њу сва ђу.“49 Ме ђу тим, иде ја џи ха да мо же би ти и 
би ла је упо тре бље на по ли тич ки за оправ да ње на па да (као што је био 
слу чај са за пад ним кон цеп том „пра вед ног ра та“). Сход но то ме, на За-
па ду, тер мин џи ха ди ста из ра жа ва сра мо ту. Бом ба ши са мо у би це по бу-
ђу ју на то али они кр ше основ на ислам ска пра ва про тив са мо у би ства 
и од у зи ма ња не ви них жи во та. По ве зи ва њем те ро ри зма са исла мом, 
тер мин џи ха дист до во ди у ве зу вер ске пред став ни ке са по ли тич ким 
су ко би ма, да кле упли ће му сли ма не у це ли ни, иако ве ћи на му сли ма-
на при го ва ра упо тре би на си ља од стра не екс тре ми ста у име исла ма.50

Су бјек тив ни до жи вљај кри ви це из ви ре из „ср ца“. Ср це не об у-
хва та са мо мо рал на осе ћа ња већ има и ра ци о нал ни аспект. Осе ћа ња 
ср ца су као фе тва-пра ви ла ко ја вла да ју лич ним мо рал ним су до ви ма 
(„тра жи ти фе тву и од на шег ср ца“). На кра ју кра је ва, мо рал под ра зу-
ме ва ду бо ки лич ни из бор. Фе тва не чи јег ср ца над ма шу је муф ти ји ну 
пре су ду. Онај ко је ура дио не што по гре шно, та ко ђе, мо ра и да при зна. 
Ислам ја сно при зна је ис ку ство кри ви це, али се не за др жа ва на то ме. 

48 P. W. Sin ger, What Do You Call a Ter ro rist? New York Ti mes, Ju ne 2, 2008, стр. A21.
49 Ku ran, 2:190, http://gu sic.tri pod.com/ku ran_bos/
50 P. W. Sin ger, What Do You Call a Ter ro rist? New York Ti mes, Ju ne 2, 2008, стр. A21.
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Уме сто то га, ис ти че да се кри ви це тре ба осло бо ди ти кроз по ка ја ње и 
ти ме се вра ти ти Бо гу.

Кри ви ца и сра мо та у ислам ским кул ту ра ма

Кри ви ца у за пад ној кул ту ри и схва та њу кри ви це раз ли ку је се у 
од но су на ислам; у кроз исто ри ју је сра мо та игра ла ва жни ју уло гу. 
У том сми слу, ислам је бли жи азиј ским ре ли ги ја ма. Ме ђу тим, зна чај 
сра мо те мо же би ти пр вен стве но из да нак ислам ског арап ског на сле ђа. 
Арап ска пу сти ња је оштра сре ди на; да би пре жи ве ли, ње ни ста нов ни-
ци мо ра ли су да раз ви ја ју кул ту ру ра то ва ња. Но мад ска арап ска пле ме-
на Бе ду и ни жи ве ли су у окол но сти ма не пре кид них бор би. Пре о вла-
ђу ју ћа дру штве на ети ка би ла је ода ност кла ну и ве ћем пле ме ну; ни-
је дан по је ди нац или по ро ди ца ни су мо гли са ми да пре жи ве. Да би се 
му шка рац одр жао у гру пи нео п ход но је би ло да по се ду је вр ли ну од-
ва жно сти (mu ruw wa), ко ја са др жи хра брост у бор би, из др жљи вост у 
оску ди ци и осве те за не прав де учи ње не при пад ни ци ма пле ме на. Осе-
ћа ње ко је је би ло у скла ду са овим иде а лом је сте част (ird). Чо век је 
по твр ђи вао сво ју част кроз хра брост у бор би, же на по сво јој сек су-
ал ној скром но сти (has ham) и по по што ва њу прет по ста вље них у дру-
штву, по себ но пре ма ста ри јим му шкар ци ма из ње ног кла на. Од у зи ма-
ње жи во та мо ра ло је би ти осве ће но од стра не кла на, ко ји би без осве-
те био за тр пан сти дом и иза зи вао агре си ју.51 По сто је слич но сти из-
ме ђу арап ских рат ни ка, оних ко ји су об ли ко ва ли ислам и Хо ме ро вих 
ју на ка. Част и сла ва за до би је ни у бор би до во ди ли су их до ни воа ко-
ји им је омо гу ћа вао да бу ду ја ки и да пре жи ве, а не у спех би их до во-
дио до сра мо те. На ро чи то на сто ја ње на очу ва њу ча сти та ко ђе до во-
ди до стра шне прак се у не ким тра ди ци о нал ним арап ским дру штви-
ма, по пут уби ства из ча сти; не вер не же не мо гу би ти си ло ва не од стра-
не чла но ва по ро ди ца, обич но бра ће. Ме ђу тим, то су кул тур но одо бре-
не прак се, а не за по ве сти ко је про пи су је ислам. Му жев ност ни је би-
ла је ди на бе ду ин ска вр ли на. Го сто прим ство и ве ли ко ду шност су та-
ко ђе ви со ко це ње ни. Бри га за не чи ју род би ну, за удо ви це и си ро чад, 
као пра вич ност и прав да, као тра ди ци о нал не вред но сти, ко је је Му ха-

51 Li la Abu-Lug hod, Ve i led Sen ti ments: Ho nor and Po e try in a Be do uin So ci ety, Uni ver sity 
of Ca lif or nia Press, Ber ke ley, 1986. 
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мед одо брио. Ове вр ли не су нај бли же етич ком си сте му ко га су се бе-
ду и ни при др жа ва ли пре не го што су при хва ти ли ислам. Иде ју сти да 
нај бо ље из ра жа ва арап ска реч ha i ah, што од го ва ра скром но сти и сти-
дљи во сти., што се сма тра вр ли ном, по себ но код же на. Ви ше кул тур-
ни а ма ње ре ли гиј ски тер мин је аib, ко ји се од но си на сек су ал ност код 
же на. Сход но то ме, ислам са гле да ва сра мо ту као по зи тив ну вред ност 
(за штит ни оклоп) ко ја по ма же одр жа ва њу не чи јег угле да и ко ја стра-
жа ри на спрам бе стид но сти. Уско по ве за но са иде јом скром но сти је 
скри ва ње као ве ло код му сли ман ски. Ове прак се су при ву кле ве ли ку 
па жњу на За па ду, где их њи хо ви кри ти ча ри ви де као сим бо ле пот чи-
ња ва ња и дру штве не дис кри ми на ци је же на. Ти про пи си уста но вље ни 
су у пре ди слам ској Ара би ји ко је је усво јио про рок Му ха мед за сво је 
же не ка ко би за шти ти ле сво ју при ват ност.52 С об зи ром да су Му ха ме-
до ве же не би ле нај по што ва ни је ме ђу же на ма у ислам ској за јед ни ци, 
упо тре ба ве ла се схва та као сим бол пре сти жа (слич но ве зи ва њу под-
нож ја у Ки ни). Тра ди ци о нал но оправ да ње за но ше ње ве ла и по кри ва-
ње те ла у јав но сти је сте „штит“ од ра до зна лих очи ју ко ји по ма же да 
се са чу ва жен ска скром ност и част. Ова прак са је да нас оба ве зна у са-
мо не ко ли ко ислам ских зе ма ља, пре све га у Ира ну и у Са у диј ској Ара-
би ји. На при мер, ово је у Тур ској за бра ње но. У ве ћем де лу остат ка 
ислам ског све та прак са је до бро вољ на и ре ла тив на, че шћа код ста ри-
јих и тра ди ци о нал них же на. Ме ђу тим, по сто ји и ожи вља ва ње оби ча ја 
ме ђу мла ђим же на ма, у не ким европ ским зе мља ма, по пут Фран цу ске, 
што у од ре ђе ним окол но сти ма по ста је про бле ма тич но.

Кри ви ца и мо рал но по на ша ње

Људ ска би ћа су ро ђе на у „при род ном ста њу“ (fi tra) којe омо гу ћа-
ва сло бо дан из бор. Чо век мо же да на пра ви по гре шан мо рал ни из бор, 
али би тре ба ло да се вра ти Бо гу кроз по ка ја ње. Сма тра се да је бо-
ље вра ти ти се Бо гу и из ми ри ти се са Њим (tev bah) јер је то бо љи из-
бор не го да чо век уоп ште па да у грех. Не по слу шност (isyab) и не за-
хвал ност (ku fr) кључ ни су из во ри не мо рал ног по на ша ња. С об зи ром 

52 De vin J. Ste wart, Sex and Se xu a lity, in McA u lif fe, Encyclo pe dia of the Qur’an, (2001–
6), vol. 4, 2004, стр. 580–585.
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на ве ли ки број Бо жи јих бла го сло ва, не за хвал ност пре ма Бо гу је те-
шка увре да. Бог да ру је и они ма ко ји гре ше, али не за хвал ни ци не за-
слу жу ју то ли ку ми лост. Ислам људ ско по на ша ње гру пи ше у пет ка-
те го ри ја: до зво ље но (ha lal); за бра ње но (ha ram); оно што је не пре по-
руч љи во (ma kruh); етич ки не у трал но (mu bah); и пре по руч љи во (mu
sta hab). Ислам ска ети ка је ли бе рал на у сми слу да све што Бог да је 
ни је из ри чи то за бра ње но већ до зво ље но (знак Ње го ве ве ли ко ду шно-
сти). Ислам ски за кон по сма тра сек су ал ност као Бо жи ји дар све док 
је огра ни чен на за ко ни ти од нос у бра ку. Све оста ле сек су ал не прак се 
ко је угро жа ва ју це ло ви тост бра ка за бра ње не су, укљу чу ју ћи пре љу-
бу и хо мо сек су ал ност. Ка зне у зе мља ма ко је сле де ше ри јат при лич но 
су те шке, као што су смрт ка ме но ва њем. Ме ђу тим, пра ви ло до ка зи ва-
ња је то ли ко ви со ко да је те шко да се уста но ви кри ви ца (чин мо ра би-
ти осве до чен „као кад се пен ка ло по та па у ма сти ло“). За то, у прак тич-
ном сми слу пре су да за кри ви цу се обич но за сни ва на убе дљи вим по-
сред ним до ка зи ма, као што су труд но ћа не у да те же не или на вод на де-
ла ко је је же на по чи ни ла то ком му же вље вог од су ства. Ислам ски бра-
ко ви углав ном су мо но гам ни али је пер спек ти ва по вре ме не по ли га-
ми је при ву кла па жњу (и фан та зи је) за пад ња ка. Му ха ме дов пр ви брак 
био је мо но га ман, оже нио се Ха ти џом (пр ва се пре о бра ти ла у ислам и 
би ла 15 го ди на ста ри ја од ње га). На кон ње не смр ти, Му ха мед се же-
нио мно гим же на ма, че сто и из по ли тич ких раз ло га. Ку ран на ла же да 
чо век мо же да има до че ти ри же не, под усло вом да их тре ти ра са са ве-
сном пра вич но шћу. Ова прак са је пре и слам ска, али је узе ла ма ха као 
од го вор на по тре бу за бри гу о удо ви ца ма и си ро тим де вој чи ца ма. По-
ли га ми ја се рет ко упра жња ва у оста лим ислам ским зе мља ма а за бра-
ње на је у се ку лар ним др жа ва ма по пут Тур ске. У не ко ли ко зе ма ља где 
је по ли га ми ја до зво ље на (Са у диј ска Ара би ја), са мо ма ли број му шка-
ра ца има ви ше од јед не же не.

До са да смо се углав ном др жа ли глав ног то ка у исла му. Су фи-
је има ју не што дру га чи ји по глед на кри ви цу и сра мо ту. С об зи ром да 
се ше ри јат фо ку си ра на кри ви цу, ислам се не за др жа ва на су бјек тив-
ним еле мен ти ма кри ви це. На су прот то ме, су фи је тра же бли же лич но 
и ми стич но ис ку ство са Бо гом (Ра би ји на мо ли тва у уво ду овог одељ-
ка), од но сно су бјек тив но ја (nafs). Су фи је пра те „дик та те ду ше“ и тра-
же Бо жи ју љу бав. Ду хов ност су фи ја че сто је у су прот но сти са ислам-
ским за ко ном. Ме ђу тим, су фи је не од ба цу ју ислам ски за кон; оно са 
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чи ме се они не сла жу је из во ђе ње об ред них рад њи из его и стич ких 
раз ло га или без ода но сти. У су фи зму по сто је два нео п ход на усло ва 
за мо рал не вр ли не: ср це ко је не ро бу је дру ги ма и апе тит без ово зе-
маљ ских же ља. Пр ви ко рак на не чи јем ду хов ном пу ту је пре по зна ва-
ње соп стве ног не зна ња. У ве ћи ни слу ча је ва, ка да чо век мо рал но гре-
ши, у пи та њу је не зна ње. Ка да чо век схва ти да је по чи нио грех, сра-
мо та га је али се не осе ћа кри вим. Осе ћа ње сра мо те је ко ри сно као 
пут ко ји во ди по ка ја њу, под усло вом да по ка ја ње бу де ис ход соп стве-
ног при зна ња, а не осу де дру гих. Кри ви ца у нај бо љем слу ча ју ука зу-
је на не чи је гре шке и не ма ни ка кву ко ри сну свр ху ако са мо пред ста-
вља ин сти ту ци о нал ну осу ду ко ја слу жи за ма ни пу ла ци ју по је дин ца. 
Од го вор ност до ла зи са зна њем; по ступ ци на чи ње ни у не зна њу до во-
де до сра мо те; нео д го вор но по на ша ње уво ди у кри ви цу. Ако не ко тра-
жи смер ни це и мар љи во их сле ди, он да му не тре ба су ди ти јер та да не 
сле ди кри ви цу. Кри ви ца је пре чи шћен об лик пат ње, као ка ма та на ве-
ће ду го ве ко ји ће до ћи ка да нас Бог су стиг не. Ме ђу тим, Бог је ми ло-
стив и нај ви ше опра шта по кај ни ци ма.53

Су о ча ва ње са кри ви цом

Ка ко се мо но те и стич ке ре ли ги је бо ре про тив кри ви це? Шта њи-
хо ви след бе ни ци чи не ка да се осе ћа ју кри вим? Зна мо да до са да не 
по сто ји је дин ствен од го вор на ова пи та ња. Ка ко се Је вре ји, хри шћа ни 
и му сли ма ни по на ша ју оп те ре ће ни кри ви цом ка да кри ви ца не за ви си 
са мо од њи хо ве од ре ђе не ре ли ги је, већ и од кул тур не и на род не тра-
ди ци је сво јих дру шта ва, и, не ма ње ва жне, њи хо ве пси хо ло шке пре-
ди спо зи ци је кри ви це као по је ди на ца. Чо век је, пре све га чо век, би ло 
ко јој ре ли гиј ској тра ди ци ји да при па да. Ба вље ње кри ви цом у мо но те-
и стич ким ре ли ги ја ма у осно ви је исто. На при мер, сте пе ни ци ба вље-
ња кри ви цом, ко је пред ла же ра бин Хар лан Вец хслер је су: ка ја ње (ка-
да се чо век осе ћа ло ше); по ри ца ње (при зна ње); од ри ца ње (од вра ћа-
ње од чи ње ња ло шег); са гле да ва ње (од луч ност да се не по но ве не за-
ко ни та де ла); и по ми ре ње (при ми ти опро ште ње од осо бе ко јој је на-
не та не прав да). Кључ ни ре ли гиј ски еле мен ти мо но те и стич ких ре ли-
ги ја ко ји се ба ве кри ви цом са сто је се од по ка ја ња и ис ку пље ња. У ју-

53 Na hid Ang ha, Prin ci ples of Su fism, Fre mont, CA: Jain, 1991. 
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да и зму по ка ја ње озна ча ва по вра так (te šu va) Бо гу. Псал ми ста мо ли за 
опро штај са уве ре њем да Бог не ће од ба ци ти скру ше но и по ни зно ср-
це. По зив за по ка ја ње на ста вља се у Но вом за ве ту и глав на је те ма у 
Ису со вом и Па вло вом уче њу. Исто ва жи и за ислам, у ко ме је ши ро ко 
отво рен пут по врат ка Бо гу кроз по ка ја ње и по ми ре ње (tev ba). У Ку-
ра ну, те ма бо жан ског пра шта ња је све при сут на: све, осим јед не, су ре 
по чи њу: „У име Бо га, ми ло срд ног, са ми ло сног“. Пра шта ње је јед но 
од Бо жи јих свој ста ва као и Му ха ме до ва осо би на ко ја при мер је вер-
ни ци ма. То је про ме на ср ца кроз ко ју ми лост за ме њу је огор че ње, чак 
и та мо ка да је огор че ност мо рал но оправ да на. Опро штај не под ра-
зу ме ва сер вил ност или не до ста так са мо по што ва ња, ни ти би тре ба ло 
да бу де ствар до бит ка или гу бит ка. Ипак, с об зи ром на прав ни основ 
исла ма, ко ји се ба ви кри ви цом, углав ном се ра ди о утвр ђи ва њу кри-
ви це и обез бе ђи ва њу од го ва ра ју ће на док на де за жр тве.

Re demp tion (од ла тин ске re di me re, от ку пи ти) је из раз ко ји мо же да 
од го ва ра пла ћа њу от куп ни не из за ро бље ни штва. У Је вреј ској би бли ји 
Бог је Спа си тељ (go’el) Изра е ла ца из роп ства. Пр во из ба вље ње из роп-
ства до го ди ло се у Егип ту, а дру го у Ва ви ло ну. Ис ку пље ње је та ко ђе по-
ве за но са Бо жи јим обе ћа њем да ће по сла ти Ме си ју ко ји ће их осло бо ди-
ти од угње та ва ња.54 У хри шћан ству ово обе ћа ње на ла зи сво је ис пу ње ње 
у спа се њу кроз смрт и вас кр се ње Ису са Хри ста. Људ ска не по слу шност, 
као оту ђе ње од Бо га из ле че на је Хри стом. Хри стос је ис ку пио чо ве чан-
ство од гре ха ста вља ју ћи се бе на жр тву а вас кр се њем је по бе дио смрт. У 
исла му, Бог ће по рав на ти ра чу не са вер ни ци ма и не вер ни ци ма на Суд-
њем да ну. Ислам и хри шћан ство, ви ше не го ју да и зам, при да ју ва жност 
мо гу ћем ка жња ва њу кри ва ца и оправ да њу вер них у бу ду ћем жи во ту.

Ме тод Иг ња ци ја Ло јо ле55 са сто ји се од ду хов них ве жби ко је вер-
ни ка на во де на су о ча ва ње са кри ви цом. На зван „глав но пре и спи ти ва-
ње са ве сти (део ка то лич ке тра ди ци је)“. Ово се мо же при ла го ди ти и на 
љу де ко ји сле де дру ге ре ли гиј ске тра ди ци је као и на оне се ку лар не. 
То је у су шти ни об лик са мо про це не ко ји је та ко ђе био осно ва дру гих 
вер ских, фи ло зоф ских и пси хо ло шких прак си. Пре и спи ти ва ње са ве-
сти има за циљ мо рал но ру ко ва ње и про ниц љи вост. То је об лик мо ли-

54 J. Jen son, Re demp tion in the Bi ble, in New Cat ho lic Encyclo pe dia, Thom son Ga le, De-
tro it, 2nd ed,vol. 11, 2003, стр. 963–973. 

55 Spi ri tual Exer ci ses of St. Ig na ti us of Loyola, ed. Da vid L. Fle ming, S.J. Re vi ew for Re-
li gi o us, St. Lo u is, 1985. 
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тве, али је дру га чи ји од днев них мо ли тви код Је вре ја, хри шћа на и му-
сли ма на. За пра во, то је кон тем пла ци ја, али не и вр ста кон тем пла ци је 
ко јом се ба ве хин ду си и бу ди сти; об лик ра ци о нал не ана ли зе, али не и 
вр ста ана ли зе ко ју при ме њу ју фи ло зо фи.

За ве ру ју ћу осо бу, ово зна чи би ти у Бо жи јем при су ству, пот пу но 
све стан и пот пу но за ви сан од Бо га, као де те ко је сто ји на спрам ро ди-
те ља ко ји га во ле. Овај на чин „одр жа ва ња са ве сти“ пред ста вља об лик 
мо рал ног ра су ђи ва ња. У ве зи са мо рал ним ра су ђи ва њем, ислам ска 
прак са на ла же мо ли тву пет пу та днев но. Ако се у мо ли тву укљу чи и 
ре ци то ва ње по је ди них ку ран ских сти хо ва, мо же се ре ћи да му сли ма-
ни на тај на чин за у ста ју раз ми шља ју ћи о сво јим те ку ћим жи во ти ма.
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Abstract:

“For Israel and Judah have not been forsaken by their God, the LORD of hosts, but 
the land of the Chaldeans is full of guilt against the Holy One of Israel” (Jeremiah, 51.5)

Guilt is one of the strongest human feelings. A human being as homo religious is 
a creature that worries. Thinking about their origin, people have inevitably come to the 
conclusion that the present life is not what it should be as God given from the beginning 
of the existence. Briefly, people have become disturbed, unhappy, stricken by the strong 
feeling of guilt of the first misfortune that has been endlessly repeated throughout the hu
man existence. Whether one is religious or not, monotheistic religions influence moral 
consciousness of the majority of people. The word guilt has two meaning. The first one is 
guilt for transgression: it assumes moral or legal guilt in an objective and factual way. 
The second meaning is a personal feeling of guilt caused by a moral offence. Examples 
of guilt are given by the three major monotheistic (Abrahamic) religions. The Jewish Bi
ble is a living example of psychological effects that guilt has, which can be seen in the ex
amples of Jephthah and David. Furthermore, guilt is also present in the New Testament: 
the apostles slept in the Garden of Gethsemane while their teacher, in his human nature, 
went through a terrible ordeal, also Peter disowned Christ three times, while Judah was 
driven to commit suicide by the feeling of guilt. In Islam, guilt includes legal guilt. The 
terminology of guilt in Arabic reflects this aspect of transgression, and not merely a sub
jective feeling of guilt. The word jurum means an offence, and a person who committed a 
legal offence is called mujrim – or the one who is guilty for the offence. Word dhamb al
so indicates guilt, but it can also mean a subjective feeling of guilt. 

Keywords: Guilt, Sin, Judaism, Christianity, Islam, Conscience, Catholicism, Prot
estantism
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ВЛАДАН СТАНКОВИЋ1

ГРЕХ И КРИВИЦА У ХРИШЋАНСТВУ
– ДОГМАТСКИ УЗРОЦИ И ДРУШТВЕНЕ ПОСЛЕДИЦЕ –

Резиме:

На уч ни рад ко ји је пред на ма по за ба ви ће се ме стом, уло гом и зна ча јем гре ха 
и кри ви це у хри шћан ству. По што хри шћан ство, на жа лост, ви ше ни је је дин стве
на ре ли ги ја већ се вре ме ном кон фе си о на ли зо ва ло, то ће се у ра ду ис тра жи ти од нос 
гре ха и кри ви це: у пра во сла вљу, ка то ли чан ству и про те стан ти зму. Осли ка ће се од
нос пре ма кри ви ци и гре ху у сва кој кон фе си ји по на о соб, али ће би ти да та и по ре ђе
ња из ме ђу кон фе си ја ка ко би се овом фе но ме ну при шло из ви ше угло ва раз ма тра ња. 
У ис тра жи ва њу ће би ти нај ви ше ко ри шћен упо ред ни ме тод, али и: раз вој ни при
ступ, ме тод иде ал них ти по ва, ме тод по сма тра ња…

Кључ не ре чи: кри ви ца, грех, пра во сла вље, ка то ли чан ство, про те стан ти зам, 
дру штве ни од но си

За ни мљи во је да у Је ван ђе љи ма, па ни у де ли ма Све тих ота ца 
ниг де не ма ја сног и оде ље ног раз ма тра ња кри ви це. Уме сто кри ви це 
нај че шће се по ми ње из раз: грех. Грех се ту ма чи као Па лост, као ста-
ње ду ха ко је „ву че на до ле“ ка чул ном све ту: ра су то сти, про па дљи во-
сти и ма те ри је. Грех се до жи вља ва као „упа да ње у ста ње не пре ста не 
за ви сно сти“, упли та ње у не ку вр сту кар мич ког узроч но-по сле дич ног 
лан ца: сво је вр сно ста ње усло вље но сти. У та квој кон цеп ци ји гре ха о 
кри ви ци не ма раз ма тра ња. На ро чи то не ма осе ћа ја гри же са ве сти да 
се не што ло ше учи ни ло. Гре шност је ов де ви ше ис по ља ва ње ло ших 
де ла – оно што је оче вид но и очи гле да но, не што што је оку ви дљи во: 
ис по ља ва ње са гре ше ња.

По ла зне осно ве

Па ипак, кри ви ца је сте са став ни део гре ха. Без осе ћа ја кри ви це, 
тог осе ћа ја да се не што по гре шно (у)ра ди ло, не би би ло ни им пул зи ја 
да се пре ва зи ђе грех. Ипак од нос пре ма гре ху вре ме ном ће би ти раз-
ли чи то ту ма чен код пра во слав них, ка то ли ка и про те ста на та. За пра во 

1 Институт за политичке студије, Београд, stvlada@sbb.rs
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мо же мо ре ћи да се ја чи на кри ви це код гре шног раз ли ку је од кул ту-
ре до кул ту ре. Ис тра жи ва ње ће по ка за ти да је кри ви ца не ка ко нај сла-
би ја код пра во слав них хри шћа на, да је не што из ра же ни ја код ка то ли-
ка, док је ве о ма из ра же на у про те ста на та. И не са мо у пи та њу кри ви-
це и гре ха, и не ки дру ги фе но ме ни са те о ло шком по за ди ном ве о ма се 
раз ли ку ју од кон фе си је до кон фе си је: на је дан на чин се ту ма че и кон-
ци пи ра ју у пра во сла вљу, на дру ги у ка то ли чан ству, а са свим на тре-
ћи на чин у про те стан ти зму… Сви они де тер ми ни шу дру штве не од но-
се, ва ја ју ћи об ли ке дру штве но сти у дру га чи је фор ме. Овај рад ће се 
упра во по за ба ви ти дог мат ским узро ци ма и дру штве ним по сле ди ца ма 
ових раз ли чи то сти.

Кри ви ца и грех у пра во сла вљу, 
ка то ли чан ству и про те стан ти зму

У Је ван ђе љи ма је ја сно на зна че но да је син Бож ји, Исус Хри стос, 
пре у зео на се бе све гре хе чо ве чан ства не би ли чо ве ка осло бо дио кри-
ви це.2 Пре да ње ко је се пре но си ло од тог мо мен та на да ље, у ве ко ви-
ма ко ји су при сти за ли, кри ви цу ни је ни раз ма тра ло. Не ка ко је оста-
ло увре же но да се по јам кри ви це, и њен фе но ме но ло шки до жи вљај у 
све сти ве зу је за Ста ри за вет, за ве ру Мој си је ву – ју да и зам, а да јој не-
ма ме ста у Но вом за ве ту, где је Исус стра дао „по ра ди свих нас“. Жр-
тва на кр сту осло бо ди ла је љу де лич не зеб ње и осе ћа ја кри ви це. Кри-
ви ца је при па да ла про шлим вре ме ни ма, пре све га Ста ром за ве ту ко ји 
је ве о ма ја сно ин си сти рао на за ко ни ма: по чев од де сет Бож јих за по ве-
сти, пре ко ра зних ре ли гиј ских, мо рал них, об ред них и прав них нор ми 
кроз Пе ток њиж је и То ру. Пре ма ста ро за вет ном пре да њу: сва ки пре кр-
шај нор ми, са гре ше ње је о Бо га, и са со бом као сла би ју уну тра шњу 
санк ци ју по вла чи осе ћај кри ви це да се згре ши ло.

Хри шћан ство је, ме ђу тим, ре во лу ци о нар но по том пи та њу: љу ди 
иако су гре шни ци иако гре ше са да су осло бо ђе ни лич не кри ви це. От-
куп гре ха на кр сту, тај Ису сов под виг и ду бо ка бо жан ска про ми сао, 
има ла је за циљ да хри шћа не осло бо ди кри ви це. Оту да су пра во слав-

2 Rad mi lo Bo di ro ga: „Re li gij ski strah i psi ho lo ške po sle di ce“, Re li gi ja i to le ran ci ja, 2/2004: 
52–79, CE IR, No vi Sad, 2004, str.57: „Osni vač hri šćan stva Isus Hri stos uči svo je sled be ni ke da slu-
že Bo gu i bli žnji ma sa mo iz lju ba vi. Apo stol Pa vle pi še cr kvi u Ri mu da se Bož ji za kon mo že po-
što va ti sa mo on da ako je lju bav mo tiv.”
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ни и по нај ви ше на из во ру ве ре ка да о кри ви ци не го во ре, а о гре ху са-
мо као из ра зу па ло сти: где се па да да би се уста ло, а гре ши да би се 
под ви гло.3 На ме сто гри же са ве сти и осе ћа ја кри ви це до ла зи по ка ја-
ње.4 Услед то га у пра во сла вљу грех има пне у мат ску уло гу, и не ку вр-
сту пе да го шко-ан дра го шког деј ства – да вас пи та ва.5 Жи вот се са гле-
да ва као не пре ста но па да ње и по ди за ње, гре ше ње и ис пра вља ње. Тај 
пут ни је ци кли чан, већ ли не а ран у сво јој ци клич но сти.

Оно што је у пра во сла вљу ве о ма симп то ма тич но, то је из ве сни 
бо го ма те ри ја ли зам. Пра во сла вље је по јав но – фе но ме но ло шко.6 Оно 
при ла зи по ја ва ма ово га све та као не че му што је од Бо га да то. Пра во-
слав ни др же да је уте ло тво ре ње је дан ну жан чин, оно ни је по сле ди ца 
па да.7 Због то га се у бо жан ским енер ги ја ма ви ди ве за ма те ри јал ног и 
ду хов ног све та, њи хо ва тач ка спа ја ња, али и пра о снов све га…

И ка да је о ма те ри ји реч, мо жда је нај ре чи ти ји из раз бо го ма те ри-
ја ли зма мо гу ће про на ћи у пра во слав ном ту ма че њу Дје ве Ма ри је, мај-
ке Го спо да Ису са Хри ста. Пра во слав ни ве ру ју да је Ма ри ја увек би-
ла де ви ца: пре и по сле по ро да. Она је пре чи ста, без гре шна, све ти ја од 
свих ан ђе ла и љу ди. Она је сло бод на од сва ког гре ха и сва ке кри ви-
це. Ипак она ни је без гре шно за че та.8 Иако без гре ха она је ова пло ће-
ње ма те ри је: та кве ка ква ма те ри ја је сте…

По се бан зна чај кри ви ца и грех игра ју у ис по ве сти ма.9 Ис по ве да-
ње гре ха код пра во слав них ни у на зна ка ма ни је кон кре ти зо ва но и ка-

3 Ре чи Јо ва на За ла то у стог у „О по ка ја њу“: „Је си ли гре шио, уђи у Цр кву и из бри ши 
свој грех. Ма ко ли ко па дао на тр гу, сва ки пут уста ни; ма ко ли ко пу та гре шио, по кај се за грех, 
не оча ја вај.” (http://www.ve ru jem. org/sve ti_oci/zla to u sti_po ka ja nje_4.htm) 

4 Zo ri ca Ku bu rić: „Svest i sa vest u is po ved noj prak si“, Re li gi ja i to le ran ci ja, 21/2014: 222–
224, CE IR, No vi Sad, 2014, str.223: „Sva ki lič ni greh je iz vor ose ća nja kri vi ce ko ji se raz re ša va u 
Sve tom pri če šću“.

5 Јо ван Ср буљ, Вла ди мир Ди ми три је вић: Од гре ха ка Бо гу – прак тич ни при руч ник о 
ис по ве сти за са вре ме не хри шћа не, Пра во слав на ми си о нар ска шко ла при хра му Св. Алек сан-
дра Нев ског, Бе о град, 2013, стр.167. 

6 Вла дан Стан ко вић: Пра во слав но дру штво, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2014, стр.66–73.

7 Ju raj Ko la rić: Eku men ska tri lo gi ja – Is toč ni kr šća ni, pra vo slav ni, pro te stan ti, Pro me tej, 
Za greb, 2005, str.303.

8 Ibi dem, str.304.
9 To dor Ku ljić: „Po li tič ka te o lo gi ja – o mo guć no sti po re đe nja upo tre be smr ti u te o lo gi ji i 

po li ti ci“, Fi lo zo fi ja i dru štvo, XXV, 1/2014: 208–218, In sti tut za fi lo zo fi ju i dru štve nu te o ri ju, Be-
o grad, 2014, str.216: „Is po vest je vr lo va žan ri tual. De li mo ide čak do tle, da tvr di da su od lu ka o 
oba ve znom is po ve da nju do ne ta na IV La te ral nom kon ci lu 1215. i nje na ka zu i sti ka du bo ko pro me-
ni le men ta li tet ci vi li za ci je.”
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у зал но као у Рим ској цр кви. Са мо ис по ве да ње гре ха не иде у по је ди-
но сти као код ка то ли ка, већ се гре си при хва та ју са мо уоп ште но.10 Јав-
но ис по ве да ње гре ха је и у пра во сла вљу и код ка то ли ка при лич но ра-
но мар ги на ли зо ва но,11 али је у пра во сла вљу оно оста ло на ни воу уоп-
ште них на бра ја ња гре ха, са чу ве ним: „Ка јеш ли се?“, „– Ка јем се!“, 
ко је би тре ба ло да на зна чи по че так пре о бра жа ја од гре ха ка под ви гу 
ње го вог на ди ла же ња.12 Сем сти да и не ла го де ту за и ста не ма про сто-
ра за зна чај ни је при су ство кри ви це. Са дру ге стра не, ис по вест је на 
ри мо ка то лич ком За па ду про ду бље на до фи ли грант ских де та ља. Ов де 
по сто ји по дро бан опис ка у зал них ве за ко је су до ве ле до са гре ше ња. 
Уве ћа ни ји осе ћај кри ви це иза зи ва ју пре све га кон кре ти зо ва ни ји гре-
си. Већ то ком сред њег ве ка Ка то лич ка цр ква је уве ла сво је вр сно ра чу-
но вод ство гре ха, сте пе но ва ње упра во кри ви це у гре си ма.

Са да већ до ла зи мо до ни воа смрт них гре ха за ко је по сто ји из ри-
ца ње на Стра шном су ду. Оно стра на оце на гре ха та ко ђе се раз ли ку је 
у пра во сла вљу и ка то ли чан ству. У пра во сла вљу на кон смр ти сви су у 
не ком не до вр ше ном ста њу „Ада мо вом кри лу“, а мо ли тва ма се олак-
ша ва ју му ке гре шни ка. Чак ни пра вед ни ци ни су у ста њу ве чи тог бла-
жен ства, то је вре ме ре зер ви са но за онај од се чак у вре ме ну ко ји до-
ла зи по сле Стра шног су да. Тек та да ће се су ди ти, а људ ске ду ше би ће 
раз вр ста не у рај или па као. Пре ма Мар ку Еуге ни ку, грч ком по ле ми-
ча ру фи рен тин ског са бо ра, фо ти је цу и па ла ми ти у пи та њи ма кри ви це 
и гре ха, ни ти прав де ни ци не жи ве пот пу но бла же но до Стра шног су-
да, а ни ти гре шни ци пот пу ни па као. Све је не ка ко гра ду и ра но у сво јој 
нео д ре ђе но сти… За след бе ни ке Мар ка Еуге ни ка на гра да за пра вед-
ни ке на кон Ве ли ког су да не ће би ти гле да ње у Бо га ли цем у ли це, већ 
„ужи ва ње у сја ју ко ји стру ји из Бож јег би ћа“, не ка вр ста енер гет ског 
са у че ство ва ња у Бож јој и бо жан ској све тло сти. У овој хри шћан ској 
кон фе си ји ду ше пра вед ни ка при сти жу у „кри ло Авра мо во“ – то је ме-
сто уте хе и бла жен ства.13 Да ли ће ду ша за вр ши ти у ра ју или па клу 

10 Ju raj Ko la rić: Eku men ska tri lo gi ja – Is toč ni kr šća ni, pra vo slav ni, pro te stan ti, Pro me tej, 
Za greb, 2005, str.307.

11 „Цр ква је ма ло по ма ло од јав не ис по ве сти јед ног ли ца пред це лом за јед ни цом пре-
шла на тај ну ис по вест, на са мо пред ду хов ни ком.” (Јо ван Ср буљ, Вла ди мир Ди ми три је вић: 
Од гре ха ка Бо гу – прак тич ни при руч ник о ис по ве сти за са вре ме не хри шћа не, Пра во слав на 
ми си о нар ска шко ла при хра му Св. Алек сан дра Нев ског, Бе о град, 2013, стр.158)

12 http://www.sve to sa vlje. org/li star hi va/Ho me. aspx/Mes sa ge? msgId=34946
13 Ju raj Ko la rić: Eku men ska tri lo gi ja – Is toč ni kr šća ni, pra vo slav ni, pro te stan ti, Pro me tej, 

Za greb, 2005, str.314.
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– оста је у пра во сла вљу не из ве сно. Ов де по сто ји из ве стан ре ла ти ви-
зам до брих де ла и по сту па ка. Чак и уста но ва ју ро ди вих на то ука зу је.

За раз ли ку од пра во слав них, ка то ли ци ве ру ју да по сто ји из ве сно 
ра чу но вод ство гре ха и кри ви це. Све се мо же ме трич ки из ра зи ти још 
за жи во та. Ов де већ по сто ји из ве сна пи та го ре је ска сра зме ра: од но-
си кри ви це – уми шља ја и не ха та. Та ко од мах на кон смр ти сле ди суд 
и на пла та: ду ше пра вед ни ка од ла зе на не бо, а они ко ји су умр ли у те-
шком или из вор ном гре ху од ла зе у па као. Ту по сто ји не сум њи вост. И 
као што ду ше пра вед ни ка ужи ва ју НЕ јед на ку сла ву, та ко исто ду ше 
про клет ни ка би ва ју ка жње не НЕ јед на ком ка зном. Та ко се у ка то лич-
ком пре да њу о кри ви ци и гре ху из цр та ва из ве сна арит ме ти ка сра зме-
ра, ге о ме три ја гра да ци ја… Из ме ђу то га на ла зи се бри са ни про стор – 
чи сти ли ште. Ту су сви они ко ји ни су осу ђе ни од мах на веч но про клет-
ство, чи ји се гре си спи ра ју, тач ни је са го ре ва ју.14 У чи сти ли шту оби-
та ва ју сви они гре си чи ји се сте пен кри ви це ни је мо гао спра ти: ис по-
ве ди ма, по ка ја њем, па ни опро стом гре ха до брим де ли ма. Тек ту ће 
грех са го ре ти… Ка то ли ци на тај на чин по ста ју ин фор ми са ни и све-
сни гре ха ко ји са свим из ве сно за слу жу ју чи сти ли ште, иако су по ка-
ја ни за жи во та. Ова из ве сност ка зне, код ре ли ги о зних ће сва ка ко уве-
ћа ти не са мо осе ћај кри ви це, или гри жу са вест, већ и страх за по сле-
ди це гре ха ко ји се не да из ку пи ти обич ним рад ња ма.15 И за и ста чи тав 
је дан век, ко ји ће пред хо ди ти ре фор ма ци ји, али и ху ма ни зму и ре не-
сан си, про ћи ће у ди ја бо лич ким пред ста ва ма ра ја и па кла.16 Ове пред-
ста ве има ће за циљ да за стра ше раз у зда не ма се вер ни ка пред ко ји ма 
се већ ука зи вао Но ви век, но во до ба ко је у сре ди ште све та по ста вља 
Чо ве ка осло бо ђе ног be ne dic tio apo sto li ca Цр кве. До ди ја бо ли стич ког 

14 Ве о ма ути цај ни ка то лич ки те о лог и све тац Св. Ам бро зи је о чи сти ли шној ва три ка-
же сле де ће: „Za pra ved ne... va tra će bi ti osve že nje, kao ro sa ko ja osve ža va; za ne ver ni ke, ot pad ni-
ke bo go hul ni ke, ko ji su olo vo, va tra će bi ti ka zna i mu če nje; za gre šni ke ko ji su me ša vi na sre bra i 
olo va, bi će to va tra oči šće nja, či je će bol no de lo va nje tra ja ti sra zmer no te ži ni nji ho vog gre ha, ko li-
či ni olo va ko ju tre ba is to pi ti.” (Žak Le Gof: Na sta nak či sti li šta, IK Zo ran Sto ja no vić, Srem ski Kar-
lov ci/No vi Sad, 1992, str.62)

15 О про бле му стра ха на За па ду де таљ ни је у: Žan De li mo: Greh i strah, Dnev nik, No-
vi Sad, 1986, и у: Žan De li mo: Strah na Za pa du – XIV-XVI II vek, IK Zo ran Sto ja no vić, Srem ski 
Kar lov ci/No vi Sad, 2003.  

16 Вла дан Стан ко вић: Ути цај хри шћан ских кон фе си ја на по ли ти ку дру штве ног раз
во ја, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2011, стр.406: „(...) сли ке па кла, пред ста ве из чи-
сти ли шта, мо ли тве за мр тве (за ду шни це), ука зи ва ња ђа во ла ко ји вре ба сва ки зе маљ ски ча-
сак и му чи ду ше, ука зу ју на ко лек тив ну пред ста ву стра ха пред сти хи јом ин ди ви ду а ли зма ко-
је је ве о ма те шко укро ти ти.”
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до ба сва ка ко не би до шло да За пад ни је про шао ве ко ве раз ра де пред-
ста ве о чи сти ли шту. Свест о гре ху ће на гла си ти ин ди ви ду а ли зам, али 
и од го вор ност по је ди на ца не са мо пред дру ги ма, већ и пред со бом.

Но ви век је чо ве чан ству до нео ин ди ви ду ал но ту ма че ње Св. пи-
сма. Лу те ро ва по бу на про тив ауто ри те та Цр кве све ла се на: чи сту ве-
ру осло бо ђе ну би ло ка квих цр кве них по сред ни шта ва (So la fi dae), и 
пот пу ну окре ну тост ин ди ви ду ал ног жи во та је ван ђељ ским узо ри ма 
(So la scrip tu ra). Пр во на че ло про из и ла зи из ре фор ма ци је и ин ди ви ду-
ал ног ху ма ни зма, док је дру го им пе ра тив ни зах тев вре ме на пост фра-
ње вач ке фа зе жи во та на За па ду. Та ко већ Цвин гли од ба цу је све сем 
Би бли је и би блиј ског на чи на жи во та. Крај ња кон сен квен ца та квог на-
чи на жи во та је „до слов ни по вра так у би блиј ска вре ме на“ – фун да-
мен та ли зам. Грех, и кри ви ца ко ја пра ти грех су ин ди ви ду а ли зо ва ни. 
О све му се ста ра лу те ран ска за јед ни ца вер ни ка, ко ја убр зо по ста је на-
ци о нал на за јед ни ца вер ни ка уде о них кне же ви на и на ци о нал них зе ма-
ља.17 Оно што је ба зич ни те мељ ра зи ла же ња спрам цр кве ног на сле ђа 
Ка то лич ке цр кве је сте ту ма че ње Св. Ав гу сти на. Лу тер, и сам при пад-
ник ав гу сти нов ског ка лу ђер ског ре да, по шао је од до крај њих гра ни-
ца ту ма че них кон се квен ци рас пра ва Св. Ав гу сти на про тив Пе ла ги ја 
и пе ла ги ја на ца, пре ма ко ме: во ља не уче ству је у спа се њу већ ис кљу-
чи во Бож ја ми лост. По сле ди ца то га је де тер ми ни зам: са мо су ода бра-
ни спа се ни, а сви оста ли жи ве у гре ху и кри ви ци. Лу тер из лаз из ова-
квог ста ња про на ла зи у не пре ста ном ока ја ва њу гре ха кроз ин ди ви ду-
ал ну по бо жност „уну тра шњег ср ца“; ана бап ти сти и по то њи бап ти сти 
у жи во ту са о бра зном би блиј ским зах те ви ма. По дроб ни је се пи та њем 
гре ха и кри ви це ба ве кал ви ни сти. Пре ма Јо ва ну (Жа ну) Кал ви ну: Бог 
у свом на у му јед не уна пред од ре ђу је за спа се ње, а дру ге за про паст. 
То је Бож ја пре де сти на ци ја.18 Ока ја ва ње гре ха и кри ви це у кал вин зму 
иде пре ко бо го у год ног жи во та рад ног аске ти зма. За раз ли ку од Лу те-
ра Кал вин на гла ша ва да Је ван ђе ље ни је по ру ка, већ је оно и за кон пре-
ма ко јем се мо ра ус по ста ви ти јав ни ред. Ов де да кле мо рал за до би ја 
др жав ну санк ци ју. Кал ви ни стич ки мо рал пред ста вља са јед не стра-
не оп те ре ће ност кри ви цом да се мо рал ни за кон пре кр шио, а са дру ге 

17 За лу те ра не, цр квом као ви дљи вим дру штвом има ју да упра вља ју све тов ни кне зо-
ви, ко ји има ју оба ве зу да над гле да ју ста ње у оп шти на ма и па зе на чи сто ћу Је ван ђе ља. (Ju raj 
Ko la rić: Eku men ska tri lo gi ja – Is toč ni kr šća ni, pra vo slav ni, pro te stan ti, Pro me tej, Za greb, 2005, 
str.437)

18 Ibi dem, str.456. 
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стра не та кав мо рал ни за кон је за кон у пра вом сми слу ре чи, јер је за-
до био др жав ну за шти ту – прав ну санк ци ју ло кал не ко му не у ко јој за-
јед ни ца вер ни ка оби та ва.19 Ле ги ти ми тет по ли тич ко-прав ној санк ци-
ји да ва ће упра во за јед ни ца вер ни ка пра вом из ја шња ва ња – де мо крат-
ском акла ма ци јом. Де мо крат ски зах те ви про те стант ских за јед ни ца 
би ће то ли ко рас про стра ње ни да ће у Ве ли кој Бри та ни ји на ста ти Пре-
зви те ри јан ска цр ква, на те ме љи ма од ба ци ва ња епи ско па ли зма Ан гли-
кан ске цр кве за ко ју су ра ди кал ни ји про те стан ти твр ди ли да вла да не-
де мо кр та ским об ли ци ма од лу чи ва ња. Кал ви ни стич ки мо рал пред ста-
вља ће осно ву мо ра ла гра ђан ског дру штва XVI II, XIX и пр ве по ло ви не 
XX ве ка. Тек ће ли бер та ни стич ки по кре ти, ко ји су за по че ли са за шти-
том пра ва на при ват ност а окон ча ва ју са пра вом на за шти ту сло бо де 
пол ног опре де ље ња, вре ме ном овај пу ри тан ски све то на зор до ве сти у 
пи та ње и на кра ју га уру ши ти. Оп те ре ће ност кри ви цом, ви со ки етич-
ки стан дар ди и зах те ви да се жи ви жи во том пр вих би блиј ских за јед-
ни ца пред ста вља ће те мељ на на че ла про те стант ског мо ра ла угра ђе ног 
у гра ђан ски мо рал чо ве ка За па да. Ипак, да нас мо же мо го во ри ти са мо 
о ње го вим ру ди мен ти ма…

За кључ на раз ма тра ња

И са да се већ на зи ре из ве сна струк ту ра ре ла ци ја у хри шћан ским 
кон фе си ја ма по пи та њу од но са пре ма гре ху и кри ви ци.

Нај пре, при мет но је да кри ви це не ма у Све том пи сму и Је ван ђе-
љи ма. Исус је стра дао на кр сту „по ра ди свих нас“, и на се бе је пре у-
зео све гре хе чо ве ка и чо ве чан ства. Сво јим стра дал ни штвом он је от-
ку пио гре хе. Оту да ме ђу пр вим хри шћа ни ма, и њи хо вим учи те љи ма 
не ма по ме на кри ви це. Па ли чо век је ко нач но осло бо ђен ста ро за вет-
ног те га кри ви це. Ипак грех по сто ји. Он се у пра во сла вљу на зи ре, чак 
пре по зна је. Ту се грех ту ма чи као па лост. На кон гре ха сле ди по ка ја ње 
за ло ше де ло, осло бо ђе ње од об у зе то сти ло шим. По том се оче ку је ис-

19 Ре ли гиј ско-по ли тич ка и по ли циј ско-прав на санк ци ја обез бе ђи ва на је пре-
ко Са ве та или Кон зи сто ри ја ко ји се бри нуо о вер ској прак си и по на ша њу вер ни ка. 
Та ко нпр. у: Raymond Ment zer: Sin and the Cal vi nists – Mo rals Con trol and the Con si
story in the Re for med Tra di tion, Tru man Sta te Uni ver sity Press, Kir ksvil le, 2002, p.78.
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ку пље ње. Спа се ње је тек на кра ју сло же ног пси хо ди на мич ног про це-
са – не ке вр сте ду хов не пне у ма ти ке.

Од нос пре ма гре ху на ка то лич ком За па ду би ће вре ме ном про ду-
бљи ван, пре ци зи ран. Грех се не са мо ра за зна је и пре по зна је, већ се 
тач но зна шта је грех и ко ли ко кри ви це има у ко јем гре ху. Тач но се зна 
и ко ји се гре си мо гу ис пра ви ти за жи во та по ка ја њем и до брим де ли-
ма, а ко ји се мо гу тек на кон смр ти очи сти ти. Ме сто чи шће ња смрт них 
гре хо ва, оп те ре ће них не на ме тљи вом кри ви цом, на ла зи се у чи сти ли-
шту. Чи сти ли ште је ста ње ко је вре ме ном пре ра ста у про стор. У за ви-
сно сти од ка рак те ра гре ха и су бјек тив ни до жи вљај ка зне ог њем про-
чи шће ња би ће раз ли чит: од нео сет ног „оро ша ва ња“ до му ка слич них 
па кле ним. Чи та ва ова те о ло ги ја чи сти ли шта има ла је за свр ху мо рал-
но ди сци пли но ва ње вер ни ка. Осе ћај стра ха од гре ха већ је из не дра-
вао кри ви цу у пр ви план, али и по ве ћа вао ин ди ви ду ал ну од го вор ност 
пред со бом и дру ги ма.

Кри ви ца се по ја вљу је и уз ра ста са зах те ви ма про те стант ских за-
јед ни ца да се из узо ра са о бра зног жи во та хри шћа на пре ђе на за кон 
по што ва ња је ва ђељ ских и би блиј ских зах те ва. Са да се кри ви ца по но-
во ту ма чи на ста ро за вет ни на чин: као пре кр шај мо рал ног за ко на ко ји 
је утвр ди ла и ко јег се при др жа ва за јед ни ца вер ни ка. Мо рал ни за кон 
је крут и ри ги дан, а зах те ви јав ног мње ња про те стант ских за јед ни ца 
су та кви да код вер ни ка иза зи ва ју осе ћај кри ви це. У нај го рем слу ча ју, 
не при др жа ва ње мо рал них за ко на по вла чи са со бом осу ду јав ног мње-
ња за јед ни це вер ни ка, или у крај њем слу ча ју и стро ге прав не санк ци-
је све до по гу бље ња.

Грех и кри ви ца оста ви ли су тра га и на дру штве не од но се. Страх 
као фе но мен ин ди ви ду ал не пси хо ло ги је али и ва жан чи ни лац дру-
штве не по кре тљи во сти у со ци јал ној пси хо ло ги ји, по мањ ка ње од го-
вор но сти у кул ту ра ма ко је ни су ја сно де фи ни са ле пи та ње гре ха, до-
бра де ла као из во ри ште ци вил не со ци јал не по ли ти ке… са мо су не ка 
од ва жни јих дру штве них по сле ди ца гре ха и кри ви це у кул ту ри хри-
шћан ства.

Ка ко год би ло, хри шћан ство је по че ло свој исто риј ски, вре ме ни-
ти по ход осло бо ђе њем од кри ви це. То ком ве ко ва кри ви ца се на гла ша-
ва ла, и у не ким хри шћан ским кон фе си ја ма чак и до би ла сво је зна чај-
но ме сто, да би у но ви је вре ме у тим истим кул ту ра ма по но во до шло 
до осло бо ђе ње од кри ви це, али са да већ на пот пу но дру гим осно ва ма.
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VLA DAN STAN KO VIĆ1

SIN & GU ILT IN CHRI STI A NITY
– DOG MA TIC CA U SES AND SO CIAL CON SE QU EN CES –

Abstract:

Du ring this jo ur nal the aut hor di scus ses abo ut the Gu ilt and Sin of Chri sti a nity. 
Star ting from dif fe rent ap pro ac hes to Chri sti a nity, the aut hor de als with Gu ilt and Sin 
in Ort ho doxy, Cat ho li cism and Pro te stan tism. Aut hor the phe no me non of Gu ilt and Sin 
ap pro ac hed and on the pa ral lel way, com pa ring the un der stan ding of Sin and the en su
ing Gu ilt in: Ort ho doxy, Cat ho li cism and Pro te stan tism. From this it draws con clu si ons 
con cer ning the so cial con se qu en ces of Sin and Gu ilt, such as: fe ar, re spon si bi lity, esca
pe from the gu ilt…

Keywords: Fa ult, Gilt, Sin, Chri stianOrt ho doxy, Cat ho li cism, Pro te stan tism, so
cial re la ti ons

1 In sti tu te for Po li ti cal Stu di es, Belgrad, stvla da@sbb.rs





DANIJELA MILIĆEVIĆ1

POJAM KRIVICE U ISTOČNJAČKIM RELIGIJAMA

Rezime:

Iako je hinduizam treća po brojnosti religija u svetu, ne možemo ga smatrati jed
nom religijom – poput hrišćanstva ili islama – već pre spojem različitih religijskih 
tradicija koje potiču sa istog geografskog tla, iz Indije. Od samog početka svog raz
voja hinduizam je bio politeistička religija, a njegovi sledbenici su verovali u mnošt
vo bogova: po nekima, ima ih na hiljade, na milione. Drugi su uverenja da uprkos toli
kom broju polubogova, u srcu hinduizma stoji samo jedan istinski Bog – Brahman. Ip
ak, svi sledbenici hinduizma dele brojne zajedničke principe. Nakon opisivanja tih prin
cipa i dužnosti hindusa, u radu se bliže objašnjava čovekova sanatana dharma, zatim 
društvena podela varnašrama dharma – podela na varne i ašrame i konačno karma kao 
opšteprihvaćeni zakon koji obezbeđuje kosmičku pravdu. Sledeći karmički zakon u hin
duizmu se veruje da određene delatnosti mogu dovesti svaku osobu bliže Bogu, bliže 
savršenstvu – ako ona deluje u skladu sa propisanom sanatana dharmom, odnosno var
našrama dharmom. A Bog nije tu da nagrađuje ili kažnjava, On strpljivo čeka da čovek 
probudi svoju uspavanu ljubav prema Njemu i dostigne savršenstvo, napuštajući tako 
samsaru, večiti krug rađanja i umiranja. 

Budizam svojom filozofijom Srednjeg puta podržava delovanje koje, pre svega, ne 
bi ni dovelo do bilo kakve krivice. A ako se ipak neko loše delo počini, osoba treba da se 
pokaje i odluči da takvu grešku nikada više ne napravi. Potom, osoba nastavlja svoj pos
tupan uspon ka nirvani. 

Ključne reči: hinduizam, budizam, Vede, Bog, Brahman, sanatanadharma, var
našamadharma, karma.

Da bismo razmatrali pojam krivice u hinduizmu, pokušaćemo da sa-
gledamo šta hinduizam zapravo jeste. Poimanje hinduizma može biti teš-
ko za zapadnjake, jer je to potpuno različita vrsta religije od onih koje su 
nama bliskije. Iako je treća po brojnosti religija u svetu, hinduizam nije 
jedna religija – poput hrišćanstva ili islama – već spoj raznolikih religij-
skih tradicija koje potiču sa istog geografskog tla – iz Indije. 2 Danas u 
svetu ima oko 650 miliona hindusa: najviše u Indiji, a zatim u Banglade-
šu i Pakistanu, Šri Lanki, Indoneziji, na Fidžiju, u Velikoj Britaniji, Ka-
nadi i SAD. 

1 Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, danijelamilicevic@yahoo.com
2 Rosen, Steven. (2006) Essential Hinduism.  Westport, SAD: Praeger Publishers.
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Odlike hinduizma

Od samog početka hinduizam se razvijao kao politeistička religija, a 
njegovi sledbenici su verovali u mnoštvo bogova: po nekima, ima ih na hi-
ljade, na milione! Drugi su uverenja da uprkos tolikom broju polubogova, 
u srcu hinduizma stoji samo jedan istinski Bog – Brahman. Poznat je kao 
Jedan, Apsolutna Realnost ili Istina i Duša Sveta, pri čemu mnogi tradici-
onalni polubogovi hinduizma čine sastavni deo Brahmana. 3

Iznenađujuće je takođe da sama reč Hindu čak ni ne postoji u klasič-
nim delima Indije, niti se može naći u tradicionalnim indijskim jezicima, 
kao što su tamil ili sanskrit. To je persijski termin, koga su kasnije modi-
fikovali muslimani i evropljani, a potiče od reči sindhu – reka (misli se na 
reku Ind, koja teče sa Tibeta, kroz Pakistan sve do Arapskog mora). Po-
novo zaključujemo da i reč Hindu zapravo označava više geografski nego 
kulturni ili religijski pojam.

Bilo je brojnih pokušaja da se utvrdi šta zapravo sačinjava hinduizam. 
Veliki indijski nacionalista i filozof, Šri Aurobindo (1872–1950), na pri-
mer, navodi da su ujedinjujući elelmenti ove religije sledeći: 

(1) jedan Bog kome svete osobe daju različita imena: Jedan, bez prem-
ca, koje je sve što postoji i iznad svega što jeste, u koga veruju i budisti, i 
iluzionisti i teisti – jednom rečju Večni, Beskonačni; 

(2) čovekov pristup Večnom i Beskonačnom je višestruk, a Bog se 
manifestuje i upotpunjuje Sebe u svetu na mnogo načina, od kojih je sva-
ki večan, tako da sve kosmičke moći i snage predstavljaju Njegove mani-
festacije; 

(3) Svevišnjem ili Božanskom može se pristupiti kroz svesnost uni-
verzuma, prolazeći kroz unutrašnju i spoljašnju prirodu; svaka individual-
na duša može Ga sresti jer u svakoj duši postoji nešto što je intimno spo-
jeno u jedno sa Njim ili barem intimno povezano sa Božanskim postoja-
njem.4 

Šri Aurobindo zaključuje da kada te tri stvari stavimo zajedno, dobi-
jamo celinu hinduizma, njegovu suštinu i ako je potrebno, njegov kredo. 5 

Drugi mislioci proširili su tu listu, tako da ona sadrži specifičnije filo-
zofske doktrine. Na taj način, kako su se sledbenici hinduizma složili, reli-

3 Wangu, Madhu Bazaz (2002.) Hinduizam, str. 9. Beograd: Čigoja štampa.
4 Sri Aurobindo, Indian Spirituality and Life,  pogledati u  The Arya (avgust 1919). Takođe 

nazvano The Three Fundamentals of the Hindu Religion
5 isto
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gija se može smatrati delom Hindu porodice religija ukoliko poseduje ne-
ku od varijacija sledećih principa:

1. Verovanje u božansko poreklo Veda, najstarijih spisa na svetu, kao 
i verovanje u petu Vedu (epove) i Purane, glavne svete knjige Hindu reli-
gije.

2.  Verovanje u jednu, sveprožimajuću Svevišnju Realnost, koja se 
manifestuje kao impersonalna snaga, zvana Brahman i kao personalno bo-
žanstvo (poznato pod raznim imenima, u skladu sa određenom tradicijom 
koju osoba sledi). 

3. Verovanje u cikličnu prirodu vremena – postojanje razdoblja vre-
mena koja se ponavljaju, poput godišnjih doba.

4.  Verovanje u karmu, zakon akcije i reakcije, pod kojim svaka oso-
ba kreira svoju sopstvenu sudbinu.

5. Verovanje u reinkaranciju – da se duša razvija kroz mnoga rođenja 
dok se ne razreše sva ranije počinjena dela, što vodi do konačnog oslobo-
đenja od materijalnog sveta.

6. Verovanje u drugu stvarnost sa višim bićima – Boga i njegove vi-
šestruke manifestacije – kojima se može pristupiti kroz obožavanje u hra-
mu, rituale, sakramente i molitvu.

7. Verovanje u prosvetljene učitelje, ili gurue – primerne duše koje 
su potpuno posvećene Bogu i koje deluju kao vodiči, pomažući ljudima u 
dostizanju Boga. 

8. Verovanje u nenasilje i nepovređivanje drugih (ahimsa) kao na-
čin iskazivanja ljubavi prema svim živim bićima. To podrazumeva ideju o 
svetosti sveg života i samilosti koja iz toga sledi.

9.  Verovanje da su sve razotkrivene religije suštinski tačne, kao as-
pekti jedne konačne relanosti, kao i da je religijska tolerancija pokazatelj 
istinske mudrosti.

10. Verovanje da je živo biće pre svega duhovno biće, duša unutra te-
la, te da je duhovna potraga, sledstveno tome, suština i svrha pravog smi-
sla života. 

11. Verovanje da je organski društveni sistem, tradicionalno nazvan 
varnašrama, esencijalan za pravilno i efektivno funkcionisanje ljudske vr-
ste i da taj sistem treba da bude zasnovan na osobinama i prirodnom polo-
žaju osoba koga one stiču rođenjem. 6 

6  Lista jedanaest esencijalnih principa hinduizma je verzija slične liste objavlene u časopi-
su Hinduism Today, savremenom magazinu o današnjem hinduizmu. Izvorna lista može se naći na 
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Ovi principi mogu se naći u većini brojnih hindu religija, čak iako ih 
razne grupe prihvataju na različite načine. Na primer, društveni sistem var
našrame neke grupe primenjuju veoma dosledno, dok druge žele da ga u 
potpunosti odbiju zajedno sa svime što taj sistem predstavlja. U svakom 
slučaju, relanost je takva da varnašrama sistem podržava čak i one tradici-
je koje se protiv njega bune. 

Dalje, hindusi imaju pet glavnih obaveza: 
1. Obožavanje – upasana – svakodnevno obožavanje Božanstava 

u kućnom svetilištu, u hramu, učenje rituala, mantri, praktikovanje joge, 
proučavanje svetih spisa.

2. Sveti dani – utsava – mladi se uče da podele radost svetkovina kod 
kuće i u hramovima. Toga dana se posti, a zatim slavi i posećuje hram.

3. Život u vrlini – dharma – očekuje se od mladih hindusa da se po-
našaju kako dolikuje i izvršavaju svoje dužnosti. Uče da budu nesebični, 
da poštuju roditelje, starije i svete osobe, da slede božanski zakon, naroči-
to princip ahimse – nenasilja – i na taj način stiču dobru karmu.

4. Hodočašća – tirthayatra – najmanje jednom godišnje odlaze na 
hodočašća i posećuju svete osobe ili hramove. Tokom tih hodočaćša ostav-
ljaju po strani svoje svakodnevne obaveze i usredsređuju se na duhovnost.

5. Obredi – samskare – tokom života, hindusi prolaze koz mnoge 
obrede: rođenja, davanja imena, prvog šišanja, hranjena žitaricama po prvi 
put, početka učenja, starenja, stupanja u brak, pa i same smrti.7   

Sve ovo doprinosi činjenici da mnogi istraživači hinduizam ne sma-
traju samo religijom, već zapravo načinom života. I tako hinduizam stav-
lja pod okrilje brojne verske tradicije, koje su međusobno slične a ponekad 
čak i veoma različite:

Ispravljanje našeg razmišljanja (o tome) mora da sačeka (ideju) da 
koncepti ne moraju da imaju zajedničke atribute i jasne granice, ali će ih 
možda održati na okupu komplikovana mreža sličnosti preklapanja i ukr
štanja, drugim rečima da porodična sličnost može postojati među člano
vima. 8 

Šta je onda prvenstveno zajedničko tradicijama koje sačinjavaju hin-
duizam? Pre svega, pozivanje na autoritet Veda. A kako je koncipiran ved-

internet  adresi  http://www.himalayanacademy.com/ basics/nineb/. 
7 Pogledati na interent stranici http://www.religiousportal.com/beliefspracticescharacteristi-

cs.html
8 Pogledati u: Ferro-Luzzi, Gabriella Eichinger. The PolytheticPrototype Approach to Hin

duism, u delu Hinduism Reconsidered, str. 294–295.
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ski univerzum? Po modelu žrtve (jagja) kao procesu simboličke transfor-
macije u kojoj osoba osveštava svoje delovanje putem rituala, vraćajući ga 
u domen svetog, odakle ga je i dobila. Kao organizacioni princip sveta jav-
lja se biomoralni zakon, poznatiji kao dharma, koji predstavlja skup fizič-
kih i društvenih zakona i normi. A spoznaja atmana, mikrokosmički pan-
dan Brahmana u čoveku, vodi ka oslobođenju (mokši) iz kruga rađanja i 
umiranja (samasara) uslovljenog delovanjem moralno-kauzalnog zakona 
(karma). 9  

Polako se nazire pojam krivice u hinduizmu – to bi bilo svako delo-
vanje suprotno od dharme, delovanje koje svojim lošim karmičkim posle-
dicama udaljava pojednica od puta dostizanja oslobođenja, mokše. Zato je 
potrebno da sada bliže objasnimo pojam dharme.

Dharma – put pravednosti

Dharma je unutrašnja realnost koja čini stvar onakvom kakva ona je-
ste. Tako je dharma pčele da proizvodi med, krave da daje mleko, reke da 
teče a sunca da sija. Ona je sama suština nečega.10

Reč dharma potiče od sanskritskog korena dhri, što znači podržati, 
držati, podnositi. Povezana je sa izvedenicom dhru, ili dhruva – što zna-
či štap, balansiranje dva ekstrema kroz jednu zajedničku osu. Odnosi se na 
ono nepromenjivo što se nalazi u centru svetskog razvoja, držeći ga u me-
stu – ono što reguliše tok promene ne učestvujući u njoj, već ostaje dosled-
no sebi. 11 

Reči dharma u latinskom jeziku odgovara reč firmus – črvsto. Teško 
je dati jedan važeći prevod, jedno razumevanje ovoga pojma, pa ga i san-
skritski rečnik Monier-Williams, koji se smatra autoritetom na ovom po-
lju, prevodi kao: ono što je ustanovljeno, čvrsto, jasan dekret, statut, nare-
đenje, zakon; upotreba, praksa, osobeno sprovođenje propisane dužnosti, 
dužnost; pravo, pravda, vrlina, moralnost, religija, religijska vrednost, do-
bro delo – pa ipak, nijedno od ovih objašnjenja ne prenosi ukupno znače-
nje reči dharma. 

9 Mimica, Aljoša i Bogdanović, Marija (2007.) Sociološki rečnik, Beograd: Zavod za udžbe-
nike; deo o hinduizmu potpisao Marko Škorić, str. 176-177.

10 Rosen, Steven (2006) Essential Hinduism.  Westport, SAD: Praeger Publishers.

11 isto
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Kada se danas govori o dharmi, misli se na ispravan način života, 
Božanski zakon, put pravednosti, veru ili dužnost. Dharma održava čita-
vu vasionu. Ona je slična kineskom Tao, egipatskom Maatu, sumerskom 
Me. No pogledajmo sada osnovne vrste dharme. Nitya dharma, ili kako je 
nekada nazivaju Sanatana dharma (večiti zakon) ili Manava drama (reli-
gija čovečanstva), odnosi se na večitu prirodu čovekovog bića, onoga što 
čovek zaista jeste mimo svog tela, vremena i prostora. Odnosi se na nje-
gov odnos sa Bogom u duhovnom okruženju. Sanatana dharma prevazi-
lazi ograničenja i ne odnosi se samo na religijske pravce u okviru hinduiz-
ma, već i šire, ako se traga dovoljno duboko. Da citiramo indijskog politi-
čara i filozofa Šri Aurobinda:

Hinduizam ... nije sebi podario ime, jer sam ne poseduje sektaška 
ograničenja; nije tvrdio da poseduje univerzalnu pripadnost, nije prihva
tio niti jednu dogmu sklonu porazu niti postavio jedan uzani put ka kapiji 
spasa; bio je manje konfesija ili kult nego kontinuirano uvećavanje tradi
cije napora ljudskog duha usmerenih ka Bogu. Ogroman mnogostrani pro
pis sa mnogo različitih scena namenjenih duhovnoj samoizgradnji i samo
pronalaženju, imao je neko pravo da govori o sebi pod jedinim imenom za 
koje je znao, večita religija, Sanantana dharma...12  

Dalje, sve hindu tradicije dele poštovanje ka varnašrama dharmi, 
društveno-religijskom sistemu koga su mudraci postavili vekovima una-
zad. Dok se neki hindusi trude da slede varnašrama dharmu što je bolje 
moguće, drugi se bune protiv nje. No, svi priznaju da se ona nalazi u osno-
vi njihovog teološkog nasleđa.

Ako je Nitya dharma svakog živog bića služenje Boga, takva služ-
ba se odigrava na brojne načine, u skladu sa psihofizičim osobinama sva-
koga ponaosob. Prema hindu-tradiciji, to se naziva svadharma. Hegel je 
to komentariosao na ovaj način: Ako kažemo da je hrabrost vrlina, hindu
si će reći da je hrabrost vrlina kšatrija (ratnika). 13 Znači li to da hindusi 
razlikuju vrline na osnovu klasa? Odgovor bi bio: i da i ne. 14 Naravno da 
je hrabrost uvek vrlina, ali se ona može različito manifestovati u skladu sa 

12 Pogledati u Sri Aurobindo, India’s Rebirth (2000.) Pariz, Francuska: Institut de Recher
ches Evolutives, treće izdanje.

13 Hegel, G. W. F. (2004.) Philosophy of World History, citirano u  Michaels, Axel.  Hindu
ism: Past and Present Princeton: Princeton University Press, str. 16.

14 Rosen, Steven. (2006) Essential Hinduism.  Westport, SAD: Praeger Publishers.
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razdobljem života ili položajem u kome se osoba nalazi. A varnašrama si-
stem reguliše upravo to. 

Najpoznatije objašnjenje ovog varnašrama sistema dato je u Bhaga
vadgiti (4.13), opšte poznatoj indijskoj bibliji. Ovde Krišna, koga tradi-
cija prihvata kao samoga Boga, objašnjava da je stvorio ljudsko društvo 
sa četiri prirodne društvene klase – varne i četiri duhovna reda – ašrama; 
otuda naziv varnašrama sistema. Cilj ovakve klasifikacije društva je naj-
efektivnija primena principa religije. Kako? Tako što će svako moći pra-
gmatično da se angažuje u skladu sa umom i telom koje mu je materijal-
na priroda podarila.

Društveni redovi su: brahmane – intelektualci i sveštenici, kšatri
je – političari, administrativni radnici i ratnici, vaišje – farmeri, trgov-
ci i ekonomisti i šudre – radnici i zanatlije. Svaka osoba, kako Gita isti-
če, spada u jednu ili više od ovih klasa, prema svojim kvalifikacijama i 
radu koga obavlja. Treba ovde posebno naglasati da izvorni sistem ni
kada nije bio baziran na rođenju, već isključivo na osobinama i sklono-
stima ljudi.

Ovakva podela ne odnosi se samo na hinduse, ona se može primeni-
ti na sva društva. Upravo zato se smatra da je varnašrama sistem deo Ni
tya dharme, za razliku od sadašnjeg kastinskog sistema koji to nikako ni-
je. Veliki indijski ep, Mahabharata, predlaže da varne ne bi trebalo mešati 
sa đatijima (klasama po rođenju). Mnogi hindusi veruju u podelu na varne 
i njenu božansku pravednost kroz ciklus reinkarancije, koja se često mani-
festuje kroz đati rođenja neke osobe – osoba se rađa u porodici koju je za-
služila svojim prošlim aktivnostima, bilo dobrim ili lošim. Na nesreću, oni 
koji su po đatiju dobili visoko rođenje često s visoka gledaju na sloj najsi-
romašnijih, takozvanih nedodirljivih, što vodi eksploataciji. Karl Marks je 
bio jedan od prvih zapadnih mislilaca koji je naglašavao negativan uticaj 
kastinskog sistema na društvo Indije. Bilo je brojnih pokušaja da se ovaj 
sistem ukine, čak i unutar same Indije. Iako je zakonski ukinut, i dalje je 
važan sastavni deo života u Indiji. 

No, da se vratimo na društvene redove, varne. Treba istaći da su pr-
ve tri: brahmane, kšatrije i vaišje takođe poznati i kao dvaput rođeni. To 
se odnosi na mogućnost duhovnog rođenja putem obreda inicijacije, kao 
što se u doba Bar Mitzve kod jevreja ili Prve pričesti kod katolika pristu-
pa veri sa dubljom ozbiljnošću. Dvaput rođeni mogu da proučavaju san-
skit, Vede, da vrše vedske rituale... Zanimljivo je da su većina ljudi u Indi-
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ji šudre i ispod ovog klasnog statusa, pa samim tim nemaju pristup Veda-
ma niti izučavanju sanskrita.

U svakom slučaju, kada dvaput rođeni navrše određenu starost, mo-
gu da stupe u jednu od četiri ašrame, ili duhovna razdoblja života, a to su: 
brahmaćarja – učenički život, grihasta – red bračnog života, koji podrazu-
meva brak i rađanje dece, vanaprastha – odvojeni red života, kada se oso-
ba povlači iz bračnog života i posvećuje duhovnosti i pripremi za napu-
štanje tela i konačno sanjasa – red života putujućeg askete, najpoštovaniji 
među ašramima. Sanjasi se smatra duhovnim učiteljem društva; on je sad
hu, sveta osoba, odvojena od materijalnih obilja, koja putuje propoveda-
jući, razvijajući svoju svesnost i pomažući drugima u razvijanju sopstve-
nih duhovnih života.15

U vedskim spisima mogu se naći brojni saveti koji će pomoći osobi 
da napreduje kroz sva četiri ašrama, što konačno vodi dostizanju savršen-
stva na stazi duhovnosti.

Zato se ovakva podela naziva još i vaigjanikavarnašrama, ili nauč-
na varnašama. Bhatkivinoda Thaktur, istaknuti reformista vaišnavizma iz 
XIX veka, isticao je na ovu temu sledeće:

Zaista, svi oni koji saosećaju ili naučno istražuju složiće se da su 
društvena pravila dostigla svoj vrhunac u rukama rišija (svetih osoba), ko
ji su, uz naučno razumevanje, podelili pravila društva na dva načina: pre
ma varnama i prema ašramima. 16  

I zaista, prema većini oblika modernog hinduizma, svojstvena pri-
roda duše jeste da služi Boga. To je njena Sanatana dharma, njena večna 
funkcija. No, kako duše provode mnogo života u ovom materijalnom sve-
tu, njihova izvorna duhovna priorda biva uspavana i privremeno zamenje-
na iskrivljenom prirodom – naimitika dharmom; da bi se ponovo probudi-
la u dodiru sa samim Bogom – kroz molitvu, obožavanje božanstava i sl. 
ili kroz svete spise i čiste Božije sluge. Takvim druženjem, ponovo se us-
postavlja prava priroda duše. To je suština duhovnosti o kojoj hinduizam 
govori.

15 isto
16 Pogledati u Shukavak N. Dasa. (1999.)  Hindu Encounter with Modernity. Los Anđeles, 

Kalifornija: Sri Publications,  str. 211–214.
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Karma

Sledbenici varnašrama sistema koji prođu kroz proces inicijacije bi-
vaju potpuno oslobođeni karme, posledica svih dotadašnjih grešnih dela. 
Nakon toga, ukoliko nastave da se trude na svom duhovnom putu i delu-
ju u skladu sa propisanim dužnostima svojih varni i ašrama, neće stvara-
ti novu karmu. 

A šta je onda greh? Zanimljivo je da u hinduizmu ne postoji pojam 
grešnika kakav je nama poznat. Veruje se da ljudi mogu počiniti grešna 
dela, ali da ih pravilno delovanje, usklađeno sa njihovom sanatana dhar
mom, može dovesti na put pravednosti. Ono što je za nas zapadnjake greh, 
oni smatraju neznanjem. Pa kada čovek ne misli, ne govori i ne deluje u 
vrlini, stvara negativnu karmu i navlači na sebe i druge samo patnju. Kad 
god deluje bez kontakta sa Svevišnjim, pati.17 A postaje miran, sretan i sta-
bilan kada se ponaša u skladu sa propisanim dužnostima i sledi glas svoje 
Nad-duše koja ga posmatra, vodi i inspiriše na dobra dela. Bogovi su milo-
stivi i pomažu onima koji ih predano služe. Bog je savršena vrlina, ljubav i 
istina. On nije osvetoljubivo zlopamtilo. On ne kažnjava one koji čine zlo. 
Osveta, taština i ljubomora nisu svojstvene Bogu, već ljudskoj nesavršenoj 
prirodi. A karma je ono što će ljude nagraditi u skladu sa njihovim delima. 
Bog nas samo posmatra, voli i čeka. Čak i kada ne veruju u Njega. Hindu-
izam veruje da je Bog prirodno Bog svih ljudi – svih vernika u okviru sva-
ke religije, pa i nevernika. On ne uništava zle i ne nagrađuje pravedne, već 
podaruje dragocen poklon oslobađanja duše. 18

Na taj način ideja karme u isti mah obezbeđuje kosmičku pravdu i li-
šava Boga odgovornosti za zlo u svetu, pa zakon karme ima i pedagošku 
funkciju,19 a zlo koje pogađa pojedinca zapravo je ogrešenje o kosmički 
i moralni poredak, sanatana dharmu i varnašrama dharmu o kojima smo 
prethodno govorili. 

Objašnjavajući Bhagavadgitu, Mohandas Ghandi je istakao:
Gita nije istorijski diskurs. Fizička ilustracija je često potrebna da bi 

se saopštila duhovna istina. Nije, dakle, tu reč o opisu rata među srodnici
ma, već između dve prirode u nama – dobra i zla.

Zaista – nismo kroz istoriju bili svedoci ratova koji su se vodili u ime 
hinduizma, sada je možda i jasnije zbog čega, obzirom na prirodu religi-

17 Hinduism Today, internet stranica, pogledati više na  http://www.hinduismtoday.com/mo-
dules/smartsection/item.php?itemid=3217

18 isto
19 Kinđić,  Zoran. (2010.) Problem zla u hinduizmu,. Beograd: Filozofija i društvo 1/2010
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je koja veruje u borbu – ali samo onu koju čovek treba da vodi sa samim 
sobom. 

U Bhagavad giti kakva jeste Krišna objašnjava Arđuni zakonitosti ži-
vota neposredno pre velike bratoubilačke bitke i ističe kako su regulasa-
ne aktivnosti propisane u Vedama, koje je neposredno manifestovao sam 
Bog. Zato je Bog sveprisutan u žrtvovanjima.

Dragi moj Arđuna, onaj ko u ljudskom životu ne sledi ciklus žrtvova
nja tako propisan u Vedama, sigurno vodi život pun greha. Živeći samo ra
di zadovoljavanja čula, takva osoba vodi život uzalud. 20

Ali onaj ko nalazi zadovoljstvo u jastvu, ko je svoj ljudski život posve
tio samospoznaji i ko je potpuno zadovoljan samo u jastvu, nema dužno
sti. 21

Stoga trebaš delovati iz dužnosti, bez vezanosti za plodove aktivnosti, 
jer se delovanjem bez vezanosti dostiže Svevišnji. 22

U komentaru ovog stiha autor ističe da se vedski obredi, poput propi-
sanih žrtvovanja, vrše radi pročišćenja od bezbožnih, grešnih dela počinje-
nih prilikom zadovoljavanja čula. Ali, delovanje u svesnosti Boga trans-
cendentalno je prema posledicama dobrih ili loših dela, nije vezano za re-
zultat i usmereno je samo ka zadovoljavanju Boga, te tako osoba napredu-
je na svom putu samospoznaje ka savršenstvu. 

Sličnu tezu ističe i Radhakrišnan:
Mistik postaje zakon samom sebi i gospodar sebe i sveta u kome živi. 

Zakoni i pravila su potrebni za one ljude koji se po svojoj prirodi ne potč
njavaju zapovestima savesti. Ali za one koji su se uzdigli iznad svojih se
bičnih ja, moral postaje pravi uslov njihovog bića, a zakon se ispunjuje u 
ljubavi. U njima ne postoji mogućnost da rade zlo. Prinuda spolja se pre
tvorila u unutrašnje prihvatanje. 23

Gde se, konačno, nalazi taj ključ za jedinstvo u raznolikosti, koje to-
liko karakteriše hinduizam?

Istina je jedna, iako je mudri mogu nazivati različitim imenima.24

20 Prabhupada, A.C. Bhaktivendata Swami (1990), Bhagavad gita kakva jeste, Rijeka: The 
Bhaktivendanta Book Trust, Garuda, stih 3.16, str. 148.

21 Isto, stih 3.17, str. 149.
22 Isto, stih 3.19, str. 150.
23 Radakrišnan, Sarvepali (1964), Indijska filozofija I–II, Beograd: Nolit. Citat iz 

knj. I: 164.
24 Rig Veda, 1. 164. 46, citirano iz uvoda knjige Stevena Rosena, Essential Hinduisam, već 

navođenoj ranije u radu
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Zaista, ovaj stih iz Rig Vede oslikava samu srž hinduizma, u kome ko-
egzistiraju čak i personalizam i impersonalizam, namenjeni različitim lju-
dima, u različite svrhe i u različitom vremenu.

Odlike budizma

Više od trista miliona stanovnika naše planete čine budisti, stavljaju-
ći tako budizam na četvrto mesto među najvećim religijama sveta25. Budi-
zam čine Tri dragulja: Buda tj. njegov život, Budino učenje (dharma) i bu-
distička zajednica (sangha).

Kao religija stara preko 2500 godina, budizam je svoj put krčio na 
ogromnoj teritoriji azijskog kontinenta među brojnim postojećim kultu-
rama i verovanjima tamošnjih naroda i plemena. Stoga se, bez preteriva-
nja, može reći da je ova religija, od svog početka, imala međunarodni ka-
rakter.26

Učenje budizma je bilo otvoreno, prilagodljivo različitim kulturama 
i verovanjima, što je jedan od glavnih razloga uspeha širenja ove religije. 

Buda je svoje učenje nazvao Srednjim putem – putem protivnom bilo 
kakvom ekstremnom ponašanju – od strogog asketizma i lišavanja, do ži-
vota u preteranom izobilju. Rečju, zalagao se za umerenost u svemu i sa-
osećajnost prema svim živim bićima. Smatrao je da se samo empatijom i 
prihvatanjem drugih može doći do unutrašnjeg mira i postići duhovna slo-
boda. 

Svoje učenje Buda Šakjamuni formulisao je kroz Četiri plemenite 
istine:

• ceo život ispunjen je patnjom i prolaznošću
• patnja je posledica žudnji ili htenja
• da bi prekinuo patnju čovek mora da prevaziđe želje ili htenja
• da bi se prevazišle žudnje ili htenja čovek mora da sledi Osmostru-

ki put. Ovaj Budin put, očišćen od sebičnosti, vodi do nirvane.27

Nirvana, meditativna sabranost vodi ka konačnom spasenju, a jedan 
od važnih uvida koji se postiže na tom putu jeste shvatanje o nestalnosti 

25 Waghu, Madhu Bazaz, Budizam, str 9.
26 Abrazović Dino, Radojković Jelena, Vukomanović Milan, Religije sveta, Beogradski 

centar za ljudska prava, Dosije Beograd
27 isto
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sopstva. Sam Buda poučava, iznova i iznova, da ništa nije stalno i da je sve 
prolazno, promenljivo. Čak ne postoji ni sopstvo ili duša koja održava sta-
bilnost, postojanost. Ova doktrina, anatti ili negacija postojanja, ističe bit-
nu razliku između budizma i hinduizma. Iako budizam usvaja hinduistič-
ku doktrinu o ponovnom rađanju, on stavlja naglasak na to da je ono što se 
preporađa zapravo samo posledica prošlih delatnosti, izvršenih u prošlom 
životu, a ne večita i nepromeljiva duša. Meditacija je put koji vodi do uvi-
da u to. Meditirajući, budistički posvećenik može da utihne svoju žudnju 
čim spozna iluzorni karakter sopstva. Takva meditacija mora da se obavi 
bez želje da se dostigne nekakav konačan cilj, spasenje; jedino tada ona 
neće ostaviti za sobom nikakav karmički trag, posledice.28 

Osmostruki put koji prekida krug neprekidnog ponovnog rađanja i 
dovodi do blaženstva (nirvane) sastoji se od:

– ispravnog viđenja stvari tj. gledišta
– ispravnog uverenja tj. namere
– ispravnog govora
– ispravnog delanja
– ispravnog načina života
– ispravnog napora
– ispravnog stanja svesti
– ispravne koncentracije tj. meditacije.
(Setimo se samo puta propisane dužnosti u hinduizmu, dharme, i uvi-

dećemo veliku sličnost ova dva puta.) Neka kasnija učenja podelila su ovaj 
put u tri stadijuma: uverenje, meditacija i mudrost tj. spoznaja. Uverenje 
je vera u mogućnost prosvetljenja kroz Budino učenje. Meditacija je važ-
na jer njome čovek svoj duh oslobađa od uzroka samsare – neznanja, želja 
i mržnje. A mudrost, tj. spoznaja, stanje je oslobađanja, nirvane.29

Krivica i kajanje

Odgovarajući na pitanje o osećaju krivice, Dalaj Lama ističe kako 
budističko stanovište savetuje prihvatanje određenih načina razmišljanja 
i ponašanja koji će osobi omogućiti da povrati svoje samopouzdanje. Bu-
dista se može usredsrediti na prirodu Budinog uma, na njegovu suštinsku 

28 Vukomanović, Milan: Religija, Tematska sveska, Zavod za udžbenike i nastavna sred-
stva, Beograd 2004.

29 Abrazović Dino, Radojković Jelena, Vukomanović Milan: Religije sveta, Beogradski 
centar za ljudska prava, Dosije Beograd
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čistotu i na to na koji su način uznemirujuće misli i emocije koje iz njih 
proizilaze jedne potpuno drugačije prirode. Takve uznemirujuće emocije 
su tek sporedne i mogu se ukloniti. Razmišljanje o ogromnom potencijalu 
koji je sakriven duboko unutar našeg bića, razumevanje da je priroda uma 
fundamentalna čistota i ljubaznost i meditiranje na tu svetlost bića pomoći 
će osobi da razvije samopouzdanje i hrabrost.30

Iako se na krivicu u budizmu ne gleda kao na posebno pozitivnu emo-
ciju, kajanje je zato veoma važan faktor poboljšanja čovekovog načina 
razmišljanja i ponašanja. Pozitivan, transformišući aspekt krivice ogleda 
se u tome da osoba prizna svoje greške, pažljivo razmisli o njima i motivi-
še samu sebe da više ne ponavlja negativna dela – kroz kajanje. U brojnim 
sutrama o pokajanju ističe se kako ono nije vapaj za božanskim ropstvom, 
već je pre prepoznavanje čovekovog pogrešnog dela koje je počinjeno sa 
ili bez namere telom, govorom ili umom, a koje je rezultat nedostatka sa-
milosti i mudrosti, nastalo iz vezanosti, averzije i zablude. Nakon što oso-
ba prepozna svoja loša dela, odluči da će ubuduće delovati mnogo pažlji-
vije i nikada ih ni pod kakvim uslovima više neće ponoviti. 

Kajanje se u budizmu najčešće praktikuje na kraju svakog dana, ka-
da osoba pokušava što tačnije da se priseti svih loših dela koja je toga dana 
počinila. To će pomoći da u idući dan zakorači sa svesnošću o onome što 
ne treba raditi. Takođe, preporučuje se i kajanje istoga časa kada se greška 
počini. Iako pokajanje ne može obristati lošu karmu, ono bar može rasto-
piti njene buduće efekte, slično kao kada bismo grumenu soli dodali bistru 
vodu i tako tu so razblažili. Za budizam je važna ta ideja, odluka o prizna-
nju kivice, pokajanju i čvrstoj odlučnosti da se takvo delo više ne počini. 31 
Ovakva praksa približava posvećenika putu koji vodi do nirvane.  

Izbor iz Dhammapade

Dhammapada (put ispravnosti) je zbirka stihova u kojima se na jez-
grovit način izlaže budističko etičko učenje i borba da se dostigne nirva
na. Ovaj spis sastavljen je oko 3. Veka pre nove ere i prema prevodiocu 
Huanu Maskarou, u njoj možemo čuti glas Bude. „Ovo jevanđelje svetlo-

30 Pogledati na  http://thebuddhistblog.blogspot.com/2006/01/dalai-lama-on-guilt-and-se-
perate.html

31 Pogledati na http://viewonbuddhism.org/guilt.html
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sti i ljubavi spada među najviše duhovne tvorevine čovečanstva. Svaki nje-
gov stih je poput malene zvezde, dok celina zrači snagom Univerzuma.“ 32 

2 Um je preteča svih stvari.
  Ono što mi danas jesmo proishodi iz naših proteklih misli,
  dok naše sadašnje misli tvore naš budući život.
  Ko s ispravnim naumom govori il’ radi
  toga sreća prati nerazdvojno kao sena.
9 Ko sveto ruho isposnika nosi,
  a besprekorno ne živi i ne poznaje istinu
  – taj ruha toga dostojan nije.
17 Na ovome i na drugome svetu tuguje onaj ko zlodela čini.
   Muči ga misao da je zlo učinio.
33 Kolebljiva je i neumorna misao, teško ju je zaustaviti i obuzdati.
   Pametan čovek stoga izoštrava svoju misao
   kao što to strelac sa svojim strelama čini.
50 Nemoj za tuđe greške da brineš, već radije misli na svoje sopstvene;
   na ono što si učinio, ili još postigao nisi.
51 Ko samo govori, a ništa ne čini,
   taj je k’o šaren cvet bez ikakva mirisa.
64 Čak i ako ceo svoj život budala provede pored mudra čoveka,
   njemu se opet neće ukazati put mudrosti –
   – baš kao što ni kašika nikad ne oseća ukus čorbe.
76 Poslušaj čoveka koji ti otkriva tvoje sopstvene slabosti,
   mudrog čoveka koji ti ukazuje na životne opasnosti.
   Oni koji ga slede naići će samo na dobro, nikad na zlo.
100 Od hiljade uzaludnih reči vrednija je jedna jedina reč
    koja spokojstvo pruža.
118 Ko dobro čini, pomozi mu da u tome istraje.
    Neka takav čovek nađe sreću u svojim dobrim delima.
130 Sva stvorenja se opasnosti boje, život je svima mio.
    Ko ovo spozna, ne ubija niti smrt izaziva.
136 Kada nerazumnik učini neko zlo on ne zna da time potpaljuje 

vatru na kojoj će jednoga dana i sam goreti.
152 Neznalica odraste poput vola – mišići mu se razviju,
    ali se pamet ne uveća.

32 Vukomanović, Milan, Religija, Tematska sveska, Zavod za udžbenike i nastavna sred-
stva, Beograd 2004.
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156 Čiji život u mladosti ne beše skladan,
    ko još tada stekao nije pravo životno blago,
    taj k’o odbačene strele žali promašene ciljeve.
159 Ko najpre samoga sebe dobro izuči u onome što druge poučava,
    taj je, tek, pravi učitelj. Samim je sobom najteže ovladati.
182 Velika je stvar roditi se kao čovek.
    A čovekov život je neprestana borba.
    Ne čuje se često ni učenje o Istini.
    A retko se, odista, rađaju Plemeniti. 
253 Ko uvek samo tuđe greške ispravlja, svoje ne stigne ni da primeti.
292 Ko čini ono što ne treba da čini, a ne ono što treba,
    izabrao je lakši, ali opasniji put.
317 Od čega pametan beži, tome se ludi priklanja.
364 Istina (Dhamma) neće napustiti onog ko u nju veruje i ko joj 
    se priklanja,
    ko o njoj razmišlja i nikad je ne zaboravlja.
  (Prevod s engleskog: Milan Vukomanović)
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THE CONCEPT OF GUILT IN EASTERN RELIGIONS

Abstract:

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

Keywords: Hinduism, Buddhism, Vedas, Brahman, Sanatana Dharma, Varnashra
ma Dharma, Karma
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JOVANA ŠKORIĆ1

SOCIJALNA ISKLJUČENOST 
KAO SOCIJALNI PROBLEM

Rezime:

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

Ključne reči: socijalna isključenost, siromaštvo, marginalnost, socijalna inkluzija, 
socijalna integracija.

Uvod
Socijalna isključenost je koncept koji je u novije vreme postao veoma 

popularan, u smislu da mu se posvećuje sve više pažnje u raznim društve-
nim naukama. On pokriva izuzetno širok spektar ekonomskih (ali) i soci-
jalnih problema koji uključuje ekonomske, društvene, političke i kulturne 
aspekte deprivacije (Mathieson et al, 2008). Socijalna isključenost je te-
sno povezana sa dobro afirmisanim pojmovima siromaštva i oskudice, ali 
ima korene i u daleko starijim idejama, tako da ju je potrebno staviti u ši-
rok kontekst proučavanja kako bi se obuhvatila u celosti (Sen, 2000). Is-
ključivanje je ukorenjeno u prošlosti, ali je i sastavni deo sadašnjosti, a te-
žak i složen zadatak predstavlja iskorenjivanje isključenosti u budućnosti. 

Mnogi autori su se bavili proučavanjem ovog pojma (npr. Silver, 1994; 
Saith, 2007; Fischer, 2011) sa ciljem pokušaja poboljšanja inkluzije u druš-

1 Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, skoricjovana@yahoo.com
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tvu, ali njegova višeznačnost, a često i kontradiktornost, često ga pretvara-
ju u suštinski sporan i kontroverzan koncept sa neizbežno mnogo rasprava. 
Socijalna isključenost predstavlja ključni problem za kreatore socijalnih po-
litika, ali i za istraživače i stručnjake u toj oblasti, a pre svega zbog izazova 
kako socijalno isključene uključiti u društvo zarad ostvarenja što bolje soci-
jalne kohezije. Kao termin smatra se da je pre nastao od kreatora socijalnih 
politika nego u okviru akademskih krugova, tako da je potrebno naglasiti da 
njegova složenost i relativnost kao koncepta, osetljivost na kontekst i vre-
me, jasno stavljaju do znanja da ga je izuzetno teško naučno izmeriti (Panta-
zis, Gordon and Levitas, 2006). Ova konstatacija svakako da ne znači da je 
socijalna isključenost nemerljiva jer npr. u okviru indeksa ljudskog razvoja 
(HDI) centralna tema jeste merenje multidimenzionalnih aspekata socijalne 
isključenost (Izveštaj o humanom razvoju, 2013). Dakle, operacionalizaci-
ja ovog fenomena u smeru dobijanja preciznijih podataka predstavlja izazov 
za naučnike, te se indikatori i dimenzije socijalne isključenosti u sve većoj 
meri istražuju i dopunjuju. Ono što nije sporno kada je o socijalnoj ekskluzi-
ji reč, jeste da je u literaturi uglavnom reč o dva centralna pitanja – jedno je 
epistemološke prirode, dok se drugo odnosi na praktične razloge. Epistemo-
loška pitanja na koja se ukazuje jesu kako poboljšati razumevanje različitih 
fenomena koji doprinose deprivacijama, dok se praktični razlozi fokusiraju 
na praktične implikacije tog razumevanja (Sen, 2000).

U radu će se ukazivati na važnost teorijske perspektive kada je u pi-
tanju ovako složen problem jer ove perspektive predstavljaju okvir za ra-
zumevanje ovog fenomena, ali nam omogućavaju i uvid u širi kontekst – 
od konkretnih tumačenja do makro nivoa i „velike slike“ koncepta socijal-
ne isključenosti. Kada je naučni cilj u pitanju, ovaj rad pretenduje da opi-
še činioce, funkcije odnosa i veze koje su relevantne kada je u pitanju kon-
cept socijalne isključenosti. Što se tiče praktičnog doprinosa ovog rada on 
je usmeren na istraživače i kreatore mera u oblasti socijalne politike jer 
usmerava pažnju na one aspekte socijalne nejednakosti koje su bile često 
izostavljene u sklopu tradicionalnih pristupa u smislu zanemarivanja poje-
dinca, ali pretenduje i da pruži osnovni pojmovno-teorijski okvir za razu-
mevanje ovog savremenog koncepta široj publici.

Fokusirajući se na teorijske pristupe socijalne isključenosti, polazište 
ovog rada će biti njen istorijski razvoj i definisanje. Nakon toga sledi kon-
tekstualno definisanje u odnosu na siromaštvo, ali i njene glavne manifesta-
cije na nivou pojedinca, grupe i društva uopšte. Osvrt na distinkciju sa dobro 
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utemeljenim pojmom siromaštva je značajan za ovaj rad iz više razloga. Pre 
svega, ovaj rad će pokušati da rasvetli zabludu oko istovetnosti ovih pojmo-
va, ali takođe pretenduje i da pruži pregled šire literature o odnosima i veza-
ma ovih pojmova iz različitih teorijskih perspektiva. I konačno, obrađen je 
širok dijapazon tipologija, dakle heterogenost u smislu različitih perspekti-
va posmatranja ovog problema, kao i konceptualno sagledavanje socijalne 
uključenosti i njenih implikacija. U završnom delu rada otvoren je prostor za 
mere i predloge, ali i izazove koji bi doprineli iskorenjivanju ovog problema. 

Istorijska dimenzija i definisanje

Termin „socijalna isključenost“ prvi je popularizovao Rene Lenoar 
1974. godine u Francuskoj, upotrebivši ga da označi „hendikepirane oso-
be“, „mentalno obolele osobe“, kao i osobe koje su „društveno neprilagođe-
ne“. On danas ima daleko šire značenje i postao je jedna od najvažnijih te-
ma u društvenim naukama. Lenoar ističe da su socijalno isključeni oni ko-
ji ne mogu efektivno da učestvuju u ekonomskom, društvenom i kulturnom 
životu i koji su zbog nekih karakteristika otuđeni i udaljeni od ostatka druš-
tva. Dakle, suština je u usredsređivanju na odnos između pojedinaca i druš-
tva, kao i na dinamiku tog odnosa (Evans et al, n. d.). Definicija socijalne 
isključenosti koju je Evropska Unija prihvatila kao relevantnu glasi:

Socijalna isključenost je proces u kome su određeni pojedinci ili gru-
pe gurnuti na margine društva i sprečeni da u njemu u potpunosti učestvu-
ju zbog svog siromaštva, nedostatka osnovnih kompetencija ili kao rezul-
tat diskriminacije. Ovo ih udaljava od posla, prihoda i obrazovnih moguć-
nosti, kao i od društvenih mreža i aktivnosti u okviru zajednice. Oni imaju 
malo pristupa vlastima i organima odlučivanja i na taj način se često oseća-
ju nemoćnim i nesposobnim da preuzmu kontrolu nad odlukama koje utiču 
na njihov svakodnevni život (European Commission 2010: 2).

U početku se socijalna isključenost uglavnom odnosila na prostornu 
isključenost, tako da je fokus socijalne politike bio na onima koji žive u 
ugroženim sredinama u kojima se nalaze siromašni sa neadekvatnim so-
cijalnim uslugama, koji imaju slab politički glas i najčešće nemaju posao, 
a jasno je da sve ovo dovodi do marginalizacije u društvu (Silver, 1994). 

Zato se može reći da socijalna isključenost u najopštijem smislu po-
drazumeva nedostatak ili uskraćivanje pristupa resursima, pravima, robi i 
uslugama, kao i nemogućnost učestvovanja u normalnim odnosima i ak-
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tivnostima koje su dostupne većini u društvu, a to utiče na kvalitet živo-
ta pojedinca i na pomenutu koheziju društva u celini (Levitas et al, 2007). 
Sve ovo implicira da je ona višedimenzionalna, odnosno da obuhvata druš-
tvene, političke, kulturne i ekonomske dimenzije, ali i da je dinamična, u 
smislu da utiče na ljude na različite načine. 

Ipak, uprkos širokom dijapazonu tumačenja ovog pojma moguće je 
reći da je on društveno konstruisan i da podrazumeva ograničavanje pri-
stupa mogućnostima koje su bitne za funkcionisanje čoveka i društva uop-
šte (Evans et al, n. d.). Sen jednostavno definiše socijalnu ekskluziju kao 
nemogućnost učestovanja u društvu, kao i nepriznavanje od strane društva 
(Sen, 2000), iz čega sledi da je ona rezultat društvenih interakcija koje pro-
izvode nejednaki odnosi moći, a koji mogu da proizvedu slom u odnosima 
između ljudi i društva. Taj slom zatim može da se ispolji u vidu nedostat-
ka socijalne participacije, socijalne zaštite, socijalne integracije, moći, ali 
i nepristupačnosti zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju, kulturi, kao i različita 
ograničenja u korišćenju društvenih vrednosti i dobara (Silver, 1994). Za-
to socijalnu isključenost možemo da shvatimo i kao „proces kojim su odre-
đeni pojedinci gurnuti na ivicu društva i sprečeni u punom učestvovanju 
u društvu zbog siromaštva ili nedostataka osnovnih znanja i mogućnosti 
za doživotno učenje ili kao rezultat diskriminacije“ (Lakićević, 2012: 33). 

Sait (Saith, 2007) isključenost definiše u odnosu na državno blagosta-
nje i zaposlenost, ali insistira na tome da ona takođe može da se zasniva i 
na idejama mogućnosti, tako da se posmatra i kao proces koji dovodi do 
stanja u kojem pojedinci i grupe teže da ostvare maksimum svojih moguć-
nosti. Takođe, socijalnu isključenost je moguće okarakterisati i kao proces 
socijalne izolacije (Silver, 1994), ali i kao „relativno labav skup ideja ko-
je percipiraju svet u specifičnim okolnostima, pre nego koncept sa teorij-
skom koherentnošću koji nadilazi nacionalne i političke okvire“ (Sarace-
no, 2001: 9). Neki autori (npr. Steinert and Pilgram, 2003) smatraju da se 
socijalna isključenost može shvatiti kao kontinuirano i postepeno isključi-
vanje iz punog učešća u socijalnim aktivnostima, tako da u tom smislu ne-
što suprotno od socijalne isključenosti nisu ni integracija, ni inkluzija, ne-
go je to učešće (odnosno participacija). U multikulturnim i multietničkim 
društvima, u kojima postoji mnoštvo vrednosti, stavova i uverenja, ne po-
stoji nužno konsenzus o tome šta i koliko ljudi treba da imaju, o tome ka-
ko treba da žive ili šta treba da rade, ali je jasno da bi svi trebalo da imaju 
osnovno pravo na učešće u različitim segmentima života. Etkinson i Da-
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vudi (2000) naglasak stavljaju na pitanje društvene solidarnosti kao sred-
stva za razumevanje socijalne isključenosti, jer se prema njihovom mišlje-
nju solidarnost manifestuje kao praktična posledica jakih društvenih vred-
nosti. Suprotno tome, socijalna isključenost se reflektuje u lomljenju tih ja-
kih društvenih veza i u marginalizaciji grupa u odnosu na društvo u celini 
– oni koji su socijalno isključeni jesu oni čije su društvene veze oštećene. 

Na osnovu gorepomenutih definicija pojma, može se zaključiti da se 
diskriminacija socijalno isključenih javlja u mnogim ustanovama pravnog 
sistema, sistema obrazovanja ili zdravstvenih usluga, i ove grupe su uskra-
ćene u oblastima zapošljavanja, obrazovanja, državljanstva, a neretko im 
je uskraćeno i poštovanje. Diskriminacija je pojam koji ukazuje na da to 
se određena individua ili grupa ljudi nejednako tretira u smislu razlikova-
nja, isključivanja ili dovođenja u povoljniji položaj u odnosu na ostale po-
jedince ili grupe (Program Ujedinjenih naroda za razvoj, 2006). Ona pred-
stavlja mehanizam socijalnog isključivanja i 

Za uspostavljanje veze između diskriminacije i socijalne isključenost 
ključni su društveni međuodnosi na različitim stepenima (interpersonalnim, 
međugrupnim i intstitucionalnim) kao i različiti delovi života i rada (uče-
stvovanje u aktivnostima lokalne zajednice, kulturi, obrazovanju, privredi 
i tržištu rada, socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, te učestovanje u političkim 
procesima i odlučivanju) (Program Ujedinjenih naroda za razvoj, 2006: 48).

Čak i kada je socijalna isključenost definisana u globalnim okvirima, istra-
živanje teži da bude više sektorsko, fokusirano na specifične populacije identi-
fikovane kao izložene riziku od isključenosti, a to mogu da budu sledeće grupe.

Dugoročno nezaposleni, zaposleni u nesigurnim i nestručnim poslovima, 
posebno stariji radnici ili oni koji su nezaštićeni propisima o radu, slabo plaćeni 
i siromašni, nekvalifikovani, nepismeni, oni koji su napustili školovanje, men-
talno i fizičko hendikepirani i invalidi, zavisnici, delinkventi, beskućnici, zatvo-
renici i osobe sa kriminalnim dosijeima, samohrani roditelji, seksualno i fizički 
zlostavljana deca, ona koja su odrasla u problematičnim domaćinstvima, deca 
radnici, stranci, izbeglice, emigranti, rasne, verske i etničke manjine, obesprav-
ljeni, korisnici socijalne pomoći, stanovnici obodnih delova grada ili stanovnici 
čije je naselje na lošem glasu, zatim oni sa nivoom potrošnje ispod izdržavanja 
(gladni, bez krova nad glavom), kao i oni čija potrošnja ili druge prakse (droga 
ili alkohol, delinkvencija itd.) su stigmatizovani ili označeni kao devijatni, zatim 
socijalno izolovani bez prijatelja ili porodice (Silver,1994: 548–549).

Socijalna isključenost takođe može da zavisi i od ideje o tome šta se 
smatra normalnim (ili „normalnim“), dakle može da bude uslovljena naci-
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onalnim, ali i sociokulturnim kontekstom. U mnogim zemljama u razvoju 
ljudi ne uživaju prihvatljiv standard življenja, tako da definisati „normal-
no“ ne može da bude jednostavan zadatak i zato je teško objektivno odre-
diti ko je socijalno isključen (Silver, 1994). Na primer, ukoliko osoba ima 
mnogo poslovnih kontakata, ali živi sama i ide sama u kupovinu, da li je 
ta osoba socijalno isključena? Koja je relevantna mera količine i kvalite-
ta kontakata i koje dimenzije inkluzije utvrđuju da li je osoba isključena ili 
uključena? Kako možemo da objasnimo subjektivne aspekte socijalne is-
ključenosti, s obzirom na to kakve su razlike u percepciji pojedinaca u ve-
zi sa njihovim statusom (Mathieson et al, 2008)? Iako se većina naučnika 
slaže oko toga da je socijalna isključenost multidimenzionalna, nema kon-
senzusa oko toga koje su njene najvažnije dimenzije, što se moglo videti 
na primerima raznih definicija i objašnjenja.

Socijalna isključenost u jednoj oblasti (često) ima posledice u drugoj 
(npr. postoji povezanost između nezaposlenosti i uslova stanovanja) i stoga je 
važno znati prepoznati sveobuhvatnost ideja socijalne isključenosti i njenog 
domašaja. Međutim, potrebno je obratiti pažnju i na to da se ovaj koncept ne 
koristi neselektivno, zato što nije svaka vrsta lišavanja socijalno isključiva-
nje. Na primer, Sen (Sen, 2000) predlaže da bi bilo korisno ispitati ideju o so-
cijalnoj isključenosti koristeći Aristotelov pristup koji jeste veoma širok, ali 
je, čini se, koristan. Ideja viđenja siromaštva u smislu lošeg življenja nije no-
va i Aristotelovo objašnjenje bogatstva ljudskog života eksplicitno je pove-
zano sa potrebom da se prvo utvrde funkcije čoveka, što je praćeno istraživa-
njem života u smislu aktivnosti. Iz ovakve perspektive osiromašen život jeste 
onaj u kojem nema slobode da se preduzmu važne aktivnosti koje su značaj-
ne za čoveka i društvo uopšte. Socijalna isključenost takođe može da se kon-
ceptualizuje i u smislu veberovskog koncepta statusnih grupa i socijalnog za-
tvaranja, jer je to proces koji predstavlja opadanje učešća, pristupa, ali i so-
lidarnosti na osnovu dostignutog nivoa moći. Prema Veberovoj teoriji, druš-
tveni status predstavlja evaluacije koje ljudi vrše jedni prema drugima, a sta-
tusnu grupu čine pojedinci koji imaju sličan prestiž. Prestiž i status su zasno-
vani na sudovima koje donose (drugi) pojedinci na osnovu porekla, karak-
tera, morala i položaja u zajednici (Veber, 1947). Ipak, posmatranje socijal-
ne isključenosti kao pokušaja jedne grupe da obezbedi za sebe privilegovan 
položaj na uštrb druge grupe samo je jedna od interpretacija ovog problema.

 Na društvenom nivou, socijalna isključenost odražava neadekvatnu so-
cijalnu koheziju ili integraciju, a na individualnom nivou odnosi se na nes-
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posobnost učešća u normativno očekivanim društvenim aktivnostima i u iz-
gradnji zdravih društvenih odnosa. Ona može da potiče i od geografske izo-
lacije – npr. stambena područja na rubovima urbanog razvoja sa lošim sao-
braćajnim linijama i komunikacionim objektima. Ruralna izolacija je tako-
đe uobičajena, posebno ukoliko porodica nema automobil(e), a oblast nema 
pristup trgovačkim objekatima, bibliotekama, sportskim objektima itd. Ne-
zaposlenost i siromaštvo roditelja takođe mogu da budu faktori koji utiču na 
socijalnu isključenost detata, loše zdravlje u neadekvatnim uslovima življe-
nja dovodi do teškoća u učenju, ograničava emocionalni razvoj, slabi men-
talno zdravlje, povećava kriminal itd. Takođe, potencijalni uzrok isključeno-
sti dece može da bude i odsustvo jednog roditelja ili oba roditelja (Evans et 
al, n. d.). Međutim, postoje mišljenja da do potencijalne isključenosti ne do-
lazi samo usled nedostatka jednog ili oba roditelja, tako da Ecioni smatra da 
roditeljski deficit u smislu da deca prema kojima se roditelji ne obavežu do-
voljno bivaju ugrožena potencijalnim isključivanjem iz društva, te stoga na-
glašava potrebu za moralnom obnovom zasnovanom na socijalizaciji, čime 
bi se stvorio most između deteta i društva (Etzioni, 1995). Kada je socijalna 
isključenost i njeno interpersonalno poimanje u pitanju, vrlo bitno je pome-
nuti i fenomen krivice. Krivicu u ovom kontekstu možemo da posmatramo 
iz dva ugla, prvo kada pojedinac internalizuje osećaj krivice i „bira“ da bude 
isključen – ovo se u literaturi naziva socijalna isključenost po izboru, dok sa 
druge strane stoji namensko socijalno isključivanje koje je plod izopštavanja 
od strane društva bez obzira na lično stanje (Duffy, 1995). 

Deca koja ne idu u školu zbog neke svoje karakteristike (npr. invaliditet, 
siromaštvo, nemaština itd.) takođe mogu da pate od socijalne isključenosti. 
Zato može da se zaključi da je obrazovanje veoma važan faktor kako bi de-
te osetilo sopstvenu integrisanost u društvu. Izazov obrazovanja jeste pripre-
ma za život, oblikovanje dece da postanu aktivni građani u zajednici, emocio-
nalno blagostanje, zdrav i kvalitetan odnos sa svojim vršnjacima itd. (Adams, 
1993). Dakle, ono se u suštini „bavi“ jednom od najosnovnih ljudskih potre-
ba, a to je uticaj na decu da postanu kompetentni odrasli pripadnici društva, 
jer bez obrazovanja pojedinci ili grupe imaju manje šanse za (dobrim) zapo-
slenjem i ostvarivanjem prihoda, ali istovremeno ostaju uskraćeni i za razvi-
janje društvenih mreža i socijalnog kapitala, čime se smanjuju šanse da utiču 
na svoj život i svoju poziciju (Bourdieu and Passeron, 1977/1990). 

Iz svega navedenog jasno je da se socijalna isključenost ne može defini-
sati samo preko siromaštva i da je ona zapravo „skraćenica“ za ono što mo-
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že da se desi ljudima kada pate od kombinacije problema kao što su nezapo-
slenost, niski prihodi, loši uslovi stanovanja, visoka stopa kriminala, raspad 
porodice itd. Ovo je prilično fleksibilna definicija jer su navedeni problemi 
samo neki od primera i moguće je dodati još neke vidove isključenosti, ali 
suština ostaje nepromenjena, a to je da je najvažnija karakteristika socijalne 
isključenosti povezanost i isprepletenost mnogih društvenih problema koji u 
međudejstvu proizvode takozvani „začarani krug“ (Mathieson et al, 2008).

Razgraničenje pojmova 
„socijalna isključenost“ i „siromaštvo“

Često se termin „socijalna isključenost“ preklapa sa terminom „si-
romaštvo“, ali veliki broj naučnika (npr. Silver, 1994; Duffy, 1995; Fis-
her, 2011) smatra da socijalna isključenost ide dalje od siromaštva i vide 
ova dva koncepta kao različita. Fišer u svom radu (Fisher, 2011) predlaže 
rekonceptualizaciju socijalne isključenosti, jer ona bi trebalo da obuhva-
ta procese koji se dešavaju širom vertikalne strukture društvene hijerarhi-
je, a ne samo u donjim slojevima, tako da i bogati članovi društva mogu 
da budu socijalno isključeni. Ovo implicira to da je socijalnu isključenost 
moguće posmatrati kao dopunu siromaštvu, ali nikako kao njegov sinonim 
– npr. imigranti mogu da budu isključeni iz glasanja i lokalne organizaci-
je, ali mogu da imaju prihode iznad granica siromaštva. Isto tako, oni koji 
imaju veoma niska primanja mogu da budu veoma dobro integrisani u svo-
je lokalne zajednice i da uživaju prihvatljiv standard življenja (Devicienti 
and Poggi, 2007). Naime, iako siromaštvo može da dovede do socijalne is-
ključenosti, ono nije striktno pitanje nedovoljnih materijalnih resursa. Da-
fi (Duffy, 1995) tvrdi da je socijalno isključenje „biti unutra ili napolju“, 
a ne dihotomija „gore ili dole“. Postoji nekoliko socioloških studija koje 
su se bavile društvenim i političkim dimenzijama socijalne isključenosti. 
Na primer, Gordon i saradnici (Gordon et al, 2000) su sproveli istraživa-
nje u kojem su razmotrili četiri aspekta isključenja iz društvenih odnosa: 
društvo, socijalnu izolaciju, društvenu podršku i građanski angažman. Ovo 
istraživanje je prikazalo da su raspodela prihoda i nezaposlenost slabo po-
vezani sa društvenošću i učešćem u zajednici, dok neka druga (npr. Gallie 
and Paugam’s, 2000) sugerišu da materijalno lišavanje može čak dovesti 
do pozitivnih efekata kada su u pitanju društveni odnosi. 

Potrebno je naglasiti i da socijalna isključenost i socijalna uključenost 
nisu antonimi, jer kao što je rečeno, pojedinci mogu da budu isključeni u po-
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jedinim dimenzijama života, dok mogu da budu uključeni u neke druge di-
menzije. Dobar primer kako bi se ilustrovala ova sociološka ambivalentnost 
jeste stranac, koji je istovremeno i uključen i isključen iz zajednice. U pita-
nju je jedan od Zimelovih društvenih tipova, odnosno opštih obeležja karak-
tera, za koje je smatrao da su zasnovani na društvenim formama i da zavise 
od socijalne interakcije. S tim u vezi, za analizu stranca je veoma bitan pojam 
distance, jer njegova socijalna pozicija uključuje sintezu vezanosti i otuđeno-
sti – stranac je neko ko može biti lociran unutar socijalnog okruženja u bilo 
kom trenutku, jer je istovremeno i udaljen od nas i blizak nama, kao što je i 
deo grupe i izvan nje. Dakle, pošto nije u potpunosti vezan za grupu pripadni-
ci njegove grupe vide ga i kao bliskog i kao udaljenog (Simmel, 1908/2009). 

Termin „socijalne isključenosti“ je danas toliko rasprostranjen da se ko-
risti za pokrivanje svega onoga što se odnosi na nepovoljne životne okolnosti 
koje dovode do marginalizacije, deprivacije i/ili socijalne izolacije. Ono što 
nije sporno jeste da je socijalna isključenost višedimenzionalna, dinamična, 
relaciona, aktivna i zavisna od konteksta. Pomenuto je da se ovo stanje pro-
matra u uskoj vezi sa ekstremnim siromaštvom, ali s obzirom na njenu defi-
niciju jasno je da ne može da postoji jedan set indikatora socijalne isključe-
nosti koji bi se koristio u svim državama (Mathieson et al, 2008). Neki od in-
dikatora koje Silver prikazuje kao relevantne jesu finansijski, ljudski i soci-
jalni kapital (Silver, 1994). Dok Šućur (2004) navodi sledeće indikatore du-
gotrajna nezaposlenost, neadekvatan životni standard, bez ikakvih kvalifika-
cija, osećaj nesigurnosti, bez bliskih prijatelja, osećaj usamljenosti itd.

Bergman (Berghman, 1995) tvrdi da je siromaštvo uglavnom jednodi-
menzionalno, u smislu nedostatka finansijskih ili materijalnih resursa, dok 
se socijalna isključenost manifestuje deficitom u nekoliko dimenzija – npr. 
u obrazovanju, zdravstvenoj nezi, zaposlenju itd. Stoga je evidentno da 
socijalno isključenje nije samo masovno neispunjenje ekonomskih ljud-
skih prava, kao što su pravo na životni standard koji obezbeđuje zdravlje i 
blagostanje, uključujuči hranu, odeću, stan itd. (Duffy, 1995), nego tako-
đe može značajno da doprinese nepotpunosti građanskih i političkih ljud-
skih prava u vezi sa demokratskom državnom upravom i vladavinom pra-
va (Pogge, 2002). Zato može da se zaključi da je veoma tanka crta distink-
cije između socijalne isključenosti i irelevantnosti, marginalnosti, autsaj-
dera, zatvaranja, lišavanja, nemaštine itd. (Silver, 1994). U tabeli 1. ćemo 
detaljnije prikazati razliku između socijalne isključenosti i siromaštva (Šu-
ćur, 2004). Naravno, ove stavke variraju u zavisnosti od različitih autora 



246 Jovana Škorić

i njihovih teorijskih perspektiva, međutim moglo bi se reći da bi se veliki 
broj autora poput (Silver, 1994; Duffy, 1995; Fisher, 2011) složio sa ovom 
konceptualizacijom ističući sveobuhvatnost, multidimenzionalnost, dina-
mičnost kao specifična obeležja koncepta socijalne isključenosti.

Tabela 1. Konceptualizacija siromaštva i socijalne isključenosti

Siromaštvo Socijalna isključenost
Temeljne postavke Niski dohodak kao nelegi-

timni oblik nejednakosti
Ograničene šanse u realizaciji 
Formalne socijalne participacije 
ugrožavaju socijalnu stabilnost

Referentni okvir Jednakost/nejednakost
Distribucija resursa
Minimalni dohodak

Biti deo društva/ili ne biti
Socijalna participacija/integracija
Socijalna prava

Obeležja Jednodimenzionalnost
Stanje 
Bavi se strukturnim 
faktorima

Multidimenzionalnost
Kumulativni proces
Bavi se strukturalnim faktorima 
+ individualna percepcija

Dimenzije socijalne 
nejednakosti

Vertikalna 
Distributivna

Polarizovana (unutra/izvan)
Distributivna + participativna

Indikatori Dohodak Ekonomski, socijalni, kulutrni, 
politički

Marginalizacija je metafora koja se odnosi na procese kojima su po-
jedinci ili grupe „gurnuti“ na ivice društva, a smatra se da je ovaj koncept 
nastao sa Robertom Parkom i „marginalnim čovekom“, kako bi se označi-
li manjinski etnički imigranti u pretežno beloj anglosaksonskoj protestant-
skoj američkoj državi (Park, 1928). On je pisao o migracijama kao važnim 
istorijskim silama koje su neophodne za kulturni napredak, a jedna od nji-
hovih najvažnijih posledica jeste stvaranje situacija u kojima ista indivi-
dua ispoljava težnju da živi u dve različite društvene grupe. Tako nastaje 
nestabilni karakter koji je tipičan za marginalnog čoveka, a koji je najče-
šće „mešane krvi“, a te osobe najčešće žive u dva sveta i u oba se osećaju 
kao (Zimelovi) stranci (Simmel, 1908/2009).

Marginalnost se danas često proširuje i označava grupe koje se razli-
kuju na različite načine od dominantni(ji)h grupa i njihovih kultura. Cen-
tralno pitanje jeste ko „drži“ vlast koja uspostavlja politiku, jer je evidentna 
nemogućnost pristupa koja je dizajnirana da stvori emocionalne, strukturne 
i društvene barijere koje nameću specifične i ograničene uloge onima ko-
ji su marginalizovani. Postoje dve vrste marginalizovanosti: izrečena mar-
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ginalnost i marginalnost po izboru. Moćne grupe koriste niz pravnih, eko-
nomskih i političkih mera pomoću kojih guraju manje moćne grupe na ivi-
cu društva i pokušavaju da ih iskoriste na tržištu rada, ali i na druge nači-
ne (Deniss, 2005). Ovaj primer može da se vidi u SAD, ali i širom Afrike, 
Evrope, Azije i Južne Amerike (Dennis, 1994), gde obično brojčano jača 
grupa marginalizuje brojčano slabiju populaciju. Drugi tip, marginalnost po 
izboru, predstavlja marginalizovanost određenih grupa po njihovom izboru, 
najčešće iz verskih, umetničkih ili naučnih razloga. Slično Parkovom „mar-
ginalom čoveku“, a blisko povezana sa idejom socijalne isključenosti, jeste 
i ideja Patriše Hil Kolins o autsajderu, koja je veoma brzo postala klasik, 
pre svega u feminističkim teorijama (Collins, 1990). Autsajder je prvobitno 
korišćen da opiše položaj individua koje se nalaze u graničnom prostoru iz-
među dve grupe, dakle nije član nijedne (kao i Parkov marginalni čovek, ali 
i Zimelov stranac). Zbog nezadovoljstva ovim terminom i zbog sličnosti sa 
sociološkim „marginalnim čovekom“ Kolins ga modifikuje kako bi opisala 
društvene lokacije ili granične prostore okupirane od strane grupa sa nejed-
nakom distribucijom moći. U potrazi za socijalnom pravdom autsajder opi-
suje ne samo poziciju u članstvu nego i odnos znanje/moć. 

Socijalna isključenost u odnosu na siromaštvo koje više opisuje stanje, 
podrazumeva aktivnost, proces, tj. uvek ukazuje na nepovoljan položaj po-
jedinca u odnosu na okolinu. Drugim rečima, ona govori o neučestvovanju u 
društvenim aktivnostima, nedostatku društvenih veza i moći, kao i uopšte o 
dezorganizaciji koja marginalizuje pojedinca ili neku društvenu grupu (Bar-
nes, 2002). Sa druge strane postoje, ali u manjem broju, autori (npr. Howar-
th et al, 1998) koji tvrde da nema jasne definicije koja bi objasnila razliku iz-
među socijalne isključenosti i siromaštva, tvrdeći da su i siromaštvo i soci-
jalna isključenost zainteresovane za iste probleme, a to je nemogućnost živ-
ljenja na način koji se u izvesnom smislu smatra društeno prihvatljivim, i 
pretenduju da opišu socijalnu isključenost kao način razumevanja modernog 
siromaštva, tako da naglašavaju da među njima nema bitne razlike.

Problem socijalne isključenosti: 
različite perspektive posmatranja i pokušaji inkluzije 

Neki od aspekata koji su potrebni kako bi osoba osećala da je socijal-
no uključena jesu relativno siguran radni odnos, zarada, obrazovanje, za-
dovoljavajući kulturni i socijalni kapital, državljanstvo i pravna jednakost, 
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učestvovanje u demokratskim procesima, porodica i društvenost, huma-
nost, poštovanje itd. (Silver, 1994). Kao što je rečeno, socijalno isključe-
nje može da se javi u različitim sferama/dimenzijama života.

Socijalna dimenzija se sastoji od proksimalnih odnosa podrške i so-
lidarnosti (npr. prijateljstvo, srodstvo, porodica, klan, komšiluk, zajednica, 
društveni pokreti itd.) koji generišu osećaj pripadnosti u društvenim siste-
mima. Zatim, politička dimenzija, koja se sastoji od dinamike moći u od-
nosima koji proizvode nejednake obrasce formalnog prava, kao i ostvari-
vanje prava na usluge kao što su obrazovanje, zdravstvo, transport, socijal-
na zaštita itd. Kulturna dimenzija se sastoji od različitih vrednosti, normi i 
načina života koji su prihvaćeni i poštovani. Jedna krajnost ove dimenzije 
jeste prihvaćenost, dok su na drugoj strani ekstremne situacije stigme i dis-
kriminacije. Zatim, ekonomska dimenzija se sastoji od pristupa i distribu-
cije materijalnih sredstava potrebnih za održavanje života (npr. prihodi, za-
pošljavanja, stanovanje itd.) (Mathieson et al, 2008: 37).

Sen (Sen, 2010) pravi razliku između aktivne i pasivne isključenosti. 
„Kada lišavanje dolazi kroz društvene procese u kojima ne postoji namer-
ni pokušaj da se isključuje, tada se isključenost može posmatrati kao pa-
sivna. Dok je aktivna socijalna isključenost namerno lišavanje u različitim 
oblastima, npr. ako se imigrantima ili izbeglicama onemogući politički sta-
tus“ (Sen, 2000 :15). Ova distinkcija može da bude relevantna za uzroč-
no-posledičnu analizu.

U literaturi se javljaju i različiti stepeni socijalne isključenosti. Duboka 
isključenost (Miliband, 2006) se odnosi na isključenje iz više od jednog do-
mena života, što dovodi do teških negativnih posledica i uopšte narušavanja 
kvaliteta života, a isključenost može da se posmatra i iz makrosociološkog ili 
mikrosociološkog ugla. Makrosociološki posmatrano, isključenost je posledi-
ca kosmopolitizma i globalizacije, a uzroci isključivanja su globalni problemi, 
tržište rada i tehnološka modernizacija. Mikrosociološki posmatrano, isključe-
nost je posledica koja je proizašla iz socijalne izolacije – kada se osoba isklju-
čuje sa posla ili/i drugih društvenih odnosa (Morris, Barnes and Mason, 2009). 

Silver (Silver, 1994) tvrdi da je socijalna isključenost višeznačna i da 
zato zahteva široku semantičku definiciju, tako da identifikuje tri paradigme 
u kojima su prikazana različita značenja i upotreba termina. Od Kuna po-
zajmljuje definiciju paradigme kao konstelacije uverenja, vrednosti, tehni-
ka itd. koje dele članovi jedne zajednice (Kuhn, 1996) i tvrdi da svaka pa-
radigma pripisuje socijalnu isključenost različitim uzrocima, a kroz para-
digmu solidarnosti, specijalizacije i kroz monopolsku paradigmu prikazu-
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je ekonomsku, društvenu, političku i kulturnu isključenost. „Paradigma soli-
darnosti vidi isključenost kao slom društvenih veza između pojedinca i druš-
tva koje je kulturno i moralno, a ne samo ekonomsko. Naime, isključenje je 
po sredi ukoliko je narušena društvena solidarnost“ (Silver, 1994: 542). Na 
primer, prema mišljenju Dirkema, društveni poredak je zamišljen kao ek-
sterni, moralni i normativni, što znači da nije zasnovan na interesu pojedina-
ca, grupa ili klasnih interesa, tako da nacionalni konsenzus, kolektivna svest 
ili opšta volja povezuju pojedinca sa širim društvom posredstvom institucija 
(Dirkem, 2012). Ova paradigma se u velikoj meri oslanja na antropologiju, 
sociologiju, etnografiju i studije kulture uopšte i fokusira se na isključenost 
svojstvenu solidarnosti naroda, rase, etničke pripadnosti, kao i drugim kul-
turnim vezama kojima se razgraničavaju granice između grupa.

Paradigma specijalizacije smatra da je isključivanje oblik diskrimi-
nacije, a koreni isključenosti mogu se naći u neizvršenim pravima i u tr-
žišnim nedostacima. Ona naglašava pojedinačne i mikrosociološke uzro-
ke socijalne isključenosti i vidi je kao posledicu specijalizacije: socijalne 
diferencijacije i ekonomske podele rada, naime ono jeste posledica neade-
kvatnog razdvajanja društvenih sfera. 

Monopolska paradigma isključenost vidi kao posledicu formiranja 
monopolskih grupa koje ograničavaju pristup resursima autsajderima. Ona 
društveni poredak vidi kao skup hijerarhijskih odnosa moći i tu socijalna 
isključenost proizilazi iz uzajamnog dejstva klasa, statusa i moći i služi po-
litičkom interesu uključenih, odnosno pre svega moćnih. Ova paradigma 
veberovski (a manje marksovski) društveni poredak vidi kao prinudan, na-
metnut kroz skup hijerarhijskih odnosa moći (Silver, 1994). Ove paradigme 
su, naravno, u veberovskom smislu idealni tipovi (Weber, 1904/1930), jer u 
stvarnosti različita društva i kulture definišu „pripadnosti“ na svoje načine.

Ukoliko bismo socijalnu isključenost definisali kao kršenje prava ili mo-
gućnosti za ravnopravan i zdrav razvoj ličnosti to bi značilo da su države koje 
je tolerišu deficitarne jer ne pružaju osnovna prava ili mogućnosti svojim gra-
đanima. Međutim, borba protiv socijalne isključenosti kod dece može da po-
mogne u borbi protiv socijalne isključenost odraslih. Rečeno je da ona (može 
da) ima bliske veze sa drugim društvenim problemima koji ugrožavaju stabil-
nost i prosperitet društva kao što su kriminal, nasilje, socijalna patologija, ra-
sizam, ksenofobija itd., ali pored toga bitna su i pitanja u kojoj meri se socijal-
na isključenost intergeneracijski prenosi, jer ukoliko se prenosi u velikoj me-
ri može da stvori sve dublje podele u društvu koje se pojačavaju iz generacije 
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u generaciju. Ukoliko deca pate zbog socijalne isključenosti svojih roditelja 
takva sekvenca ilustruje sledeće nepogodnosti po dete: loše sticanje osnov-
nih veština pismenosti i računanja, loša obrazovna postignuća kroz školova-
nje, rani odlazak iz obrazovanja bez kvalifikacija, rani ulazak na tržište rada, 
prevremeni rad i nezaposlenost, trudnoća u tinejdžerskim godinama, proble-
mi sa policijom, zloupotreba alkohola, krivične osude, loše fizičko i pre sve-
ga mentalno zdravlje (Bergman and Magnusson, 1991). 

Zbog brojnih kontroverzi koje okružuju problem socijalne isključe-
nosti postoje i mnoge kritike ove ideje. Centralna među njima jeste argu-
ment da ona odvraća pažnju od socijalne nejednakosti i klasnog sukoba, 
dok drugi kritičari ističu nedostatak teorije zbog nemogućnosti uočavanja 
uzroka i posledica isključenosti, ali i zbog različitog tumačenja ovog poj-
ma u odnosu na kulturni kontekst (Miliband, 2006). Koncept isključeno-
sti je novijeg porekla i to je jedan od razloga zbog čega nije u potpunosti 
empirijski potkrepljen, jer neki relevantni indikatori za njegovu merljivost 
još uvek nedostaju, a nije redak slučaj ni da se ovi indikatori preklapaju sa 
pokazateljima siromaštva (Levitas, 2000). Današnja empirijska istraživa-
nja u sklopu EU usmerena su uglavnom na tržište rada (Šućur, 2004), me-
đutim pitanje jeste da li tržište rada direktno utiče na socijalnu integraciju? 
Ukoliko i utiče, da li integracija u tržište rada uvek donosi pozitivne efek-
te? Ovo jesu kritike na račun koncepta socijalne isključenosti, ali one osi-
guravaju dalji razvoj ka boljem rešavanju ovog problema. 

Kako bi se umanjile ili bar ublažile posledice socijalne isključenosti, 
postoji težnja ka socijalnoj inkluziji koja jeste centralna politička i kulturna 
zabrinutost, a njeni počeci se mogu pratiti do osamnaestog veka i prosveti-
teljstva koje je naglašavalo solidarnost i ideju države kao otelotvorene vo-
lje naroda (Mathieson et al, 2008). Termin „socijalna inkluzija“ je populari-
zovan kroz diskusije na Svetskom samitu za društveni razvoj 1995. godine, 
a označava „mogućnost učestovanja u životu zajednice s drugima pod jed-
nakim uslovima u kojima žive svi članovi nekog društva“ (Lakićević, 2012: 
32). Definicija koju je usvojila Evropska Unija kao relevantnu je sledeća

Socijalna inkluzija je proces koji osigurava da oni koji su u riziku od 
siromaštva i socijalne isključenosti dobiju priliku i resurse neophodne da 
učestvuju u potpunosti u ekonomskom, društvenom i kulturnom životu i da 
uživaju životni standard i blagostanje koje se smatra prihvatljivim u druš-
tvu u kojem žive. To osigurava da oni imaju veće učešće u donošenju odlu-
ka koje utiču na njihove živote, ali i poboljšan pristup njihovim osnovnim 
pravima (European Commission 2008: 5).
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Dakle, možemo da zaključimo da je u pitanju proces koji omogućava 
da pojedinci i grupe koji žive u riziku od siromaštva i socijalne isključeno-
sti dobiju priliku, ali i sredstva koja bi im omogućila da što više učestvuju 
u ekonomskom i kulturnom, odnosno društvenom životu.

Inkluzija se nameće kao pojam koji je obuhvatniji od integracije, a cilj 
integracije jeste uklapanje delova u sociokulturnu celinu, bilo da li je reč o 
čitavom društvenom sistemu ili pojedincu (Lakićević, 2013). Kada je o so-
cijalnoj integraciji reč, takođe je bitno pomenuti klasičnog sociologa Emila 
Dirkema. On je o solidarnosti, odnosno o integraciji, pisao pre svega u Pode-
li društvenog rada (Dirkem, 1972) i suština ovog problema za njega jeste ka-
ko su pojedinci primorani da se osećaju delom nekog šireg društvenog kolek-
tiva, kako se njihove želje ograničavaju na način koji im omogućava da uče-
stvuju u kolektivu i kako se aktivnosti pojedinaca (ali i drugih socijalnih je-
dinica) međusobno koordiniraju i usklađuju. On je uočio dva načina socijal-
ne integracije koji imaju međusobno različitu socijalnu morfologiju, različite 
simboličke sisteme i različit odnos između socijalnih i simboličkih struktura.

S jedne strane nalazi se mehanička solidarnost koja naglašava tradici-
onalnu koordinaciju elemenata kroz zajedničke vrednosti i uverenja. Njenu 
morfologiju ili strukturu čine međusobno nezavisne srodničke jedinice koje 
organizuju relativno mali broj ljudi i ovi pojedinci dele snažnu posvećenost 
kolektivnoj svesti. Svaka srodnička jedinica je međusobno slična i samostal-
no ostvaruje potrebe svojih članova, dok su individualna sloboda, izbor i au-
tonomija na nižem nivou u društvima mehaničke solidarnosti. Sa druge strane 
postoji i organska solidarnost koja integraciju ostvaruje kroz međuzavisnost, 
uglavnom se odnosi na podelu radu i neophodnu saradnju između članova 
društva i karakteristična je za društva sa većim populacijama, organizovanih 
putem specijalizovanih uloga u mnogim različitim strukturnim jedinicama.

Ove dve integracije su takođe poznate kao normativna i funkcional-
na integracija, a integracija se nalazi i u središtu Parsonsove četiri paradi-
gme, a on pod njom podrazumeva potrebu za koordinacijom, prilagođava-
njem i regulacijom odnosa među raznim akterima ili jedinicama unutar si-
stema, sprečavajući međusobno mešanje, kako bi sistem i dalje funkcioni-
sao (Parsons, 1951). Na osnovu svega navedenog može da se zaključi da 
u konceptu socijalne isključenosti možemo vrlo lako prepoznati i funkcio-
nalističku teoriju, jer se kao rešenje ovog problema pominje široko raspo-
rostranjeno usvajanje zajedničkih normi koje bi stvorile red i stabilnost u 
društvu, što je u interesu i pojedinaca i društva uopšte.
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Bergman (Berghman, 1995) razlikuje četiri vrste integracije i partici-
pacije:

1) građansku integraciju u vezi sa demokratskim i pravnim sistemom 
(npr. pravni status i tretman dece, stranci ili deca ometena u razvoju),

2) ekonomsku integraciju koja se odnosi na zapošljavanje,
3) socijalnu integraciju koja se odnosi na uključivanje u javnu mrežu,
4) kao i porodica i integracija u zajednici ili socijalni kapital. 
Kada je u pitanju problem socijalne isključenosti bitno je skrenuti pa-

žnju na već pomenute socijalne mreže i socijalni kapital. Socijalne mre-
že su sastavljene od skupa aktera i veza koje među njima postoje, a to mo-
že da bude i struktura odnosa koja povezuje društvene aktere. Analiza sa 
ovog stanovišta ukazuje na to da su akteri i njihove akcije međuzavisne, 
da su relacione veze između aktera kanali za transfer resursa (Wasserman 
and Faust, 1994), a o resursima posebno govore teorije o socijalnom kapi-
talu koji predstavlja očekivanu dobit ili korist ostvarenu putem društvenih 
veza, kontakata i kooperacije između pojedinaca i grupa.

Postoje različite definicije ovog koncepta, a njima je (uglavnom) za-
jednička ideja prema kojoj društvene veze i društvene mreže imaju odre-
đenu vrednost koja može uticati na produktivnost pojedinaca i grupa. Kol-
man jedan od najcitiranijih autora koji je raspravljao o ovom pojmu i on ga 
definiše kao „skup resursa koji su sastavni deo porodičnih odnosa i druš-
tvene organizacije zajednice, a koji su korisni za kognitivni ili društveni 
razvoj deteta ili mlade osobe“ (Coleman, 1988). Pored Kolmana, ključ-
ni autori koji su se bavili ovim konceptom jesu Patnam i Burdije. Patnam 
smatra da njega čine društveni odnosi koji doprinose kooperaciji i koor-
dinacji celog društva, dakle „socijalni kapital čine veze među pojedinci-
ma – društvene mreže i norme uzajamnosti i poverenja koje iz njih nasta-
ju“ (Putnam, 2000: 19). On takođe ističe da socijalni kapital poboljšava 
organizaciju društva preko realizacije (podržavanja ili olakšavanja) koor-
diniranih angažmana. Burdije je ovaj koncept razvio 1970-ih i početkom 
1980-ih godina i povezao ga je sa svojim idejama o klasi. Iz njegove per-
spektive, socijalni kapital postaje resurs u društvenim borbama koje se de-
šavaju u različitim društvenim oblastima, dakle eksplicitno ga povezuje sa 
društvenim konfliktima i nejednakom raspodelom moći (Bourdieu, 1986).

U radu je ukazano na višeznačnost definicija socijalne isključenosti, 
ali i na izvesnost da postoji konsenzus o važnosti značaja ovog problema 
i pokušaju pronalaženja rešenja. Ovaj koncept je postao važan u politici 
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diskursa, a može da se zaključi i da se njegova istraživačka baza brzo ši-
ri, jer složenost ovakvog problema stimuliše i postavlja niz izazova za bu-
duća istraživanja. Obimne političke inicijative i diskusije o socijalnoj is-
ključenosti pojačavaju interese za ova istraživanja jer ujedno predstavljaju 
i ključne teme trajnih problema praktičara u okviru socijalne politike i so-
cijalnog rada. Svako ozbiljno istraživanje socijalne isključenosti trebalo bi 
da usmeri pažnju na isključenost „od koga“ i „kako“, kao i na isključenost 
„iz čega“ i „zašto“. Dakle, prvo moraju da se odrede procesi, institucije i 
grupe koje izazivaju isključenost (drugih) ljudi.

Dolazimo do zaključka da bi zadatak države trebalo da bude da se so-
cijalno isključenima omogući jednak pristup osnovnim mogućnostima kao 
što su smeštaj, učestovanje u zajednici i u javnom životu, uživanje druš-
tvenog poštovanja, ali i obrazovanje, zdravstvo itd. Jedan od načina da se 
poboljša stanje ove grupe ljudi jeste da se definišu specifična prava i mo-
gućnosti koja su neophodna kako bi socijalno isključeni bili u ravnoprav-
nim odnosima sa ostalim članovima društva (Evans et. al, n. d.). Dakle, so-
cijalna politika bi trebalo da promoviše norme solidarnosti i reciprociteta, 
kao i prakse zasnovane na univerzalnim pravima, ali i da obezbedi pravil-
nu raspodelu resursa. Nove socijalne politike dodeljuju ključnu ulogu gra-
đanskom društvu jer je mobilizacija i podrška individualnim i grupnim ini-
cijativama od ključnog značaja za jačanje društvenih veza između pojedin-
ca i društva. Razvoj svih društvenih slojeva trebalo bi da bude dugoročna 
strateška politika koja bi omogućila ravnopravnije i pravednije društvo, a 
ovaj zadatak nije lak jer to podrazumeva da svaka država treba da analizi-
ra svoju istoriju i probleme kao i da razvije sopstvena rešenja. Ipak, to ne 
znači da sve ovo nije izvodljivo i da ne treba raditi na tome da se socijalna 
isključenost u budućnosti svede na minimum.

Potrebno je razumeti da koncept socijalne isključenosti nije samo ter-
min u okviru socijalne politike, nego da on predstavlja i jednu od važni-
jih tema većine društvenih nauka. Kako smanjenje socijalne isključenosti 
predstavlja ključni cilj svih politika, plodne teorijske podloge iz najrazli-
čitijih uglova posmatranja jesu jedan stepenik više ka postizanju tog cilja. 
Teorijska konceptualizacija ovog problema trebalo bi da pruži okvir koji 
bi mogao da ima značajan uticaj na praktičare. U tom kontekstu ova stu-
dija pokušava da dođe do preciznijeg definisanja pojma socijalne isključe-
nosti, ali i da ukaže na neke njene nedostatke koji bi u budućnosti trebalo 
da budu prevaziđeni. 
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JOVANA ŠKORIĆ1

SOCIAL EXCLUSION AS A SOCIAL PROBLEM

Abstract:

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

Keywords: Social exclusion, Poverty, Marginalization, Social inclusion, Social in
tegration.
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OSEĆAJ KRIVICE – DEMOTIVATOR 
ILI STIMULATOR NA POLJU 
DUHOVNOG PROSPERITETA

Rezime

U radu će biti prikazana analiza fenomena javljanja krivice kod različitih tipova 
ličnosti. U fokusu istraživanja je dvojaka priroda osećaja krivice – da li se taj osećaj javl
ja kao demotivator ili stimulator u raznovrsnim vidovima života i duhovnog rasta ličnos
ti. Rad se bavi rasvetljavanjem ovog pojma u više dimenzija, prateći njegovu pojavu kao 
povesni, religijski, filozofski i sociopsihološki fenomen. Kroz analizu same strukture poj
ma, autor pokušava da zasnuje zaključak o njegovom dejstvu na ličnost što podrazumeva 
svojevrsnu analizu efekata koje je ovaj osećaj prouzrokovao kod različitih ličnosti, u ra
zličitim životnim dobima i u različitim situacijama. Prvi plan rada propituje sam pojam 
krivice, dok se pozadina rada bavi uticajem ovog pojma, da bismo ispostavili zaključak o 
samoj prirodi pojma krivice i markirali dejstvo koje ovaj pojam ima na ličnost, dakle ka
ko utiče na nju i na koji način je menja.

Ključne reči: osećaj krivice, griža savesti, upornost, religija, individualni osećaj 
krivice, kolektivni osećaj krivice, interpersonalizacija, upornost, psihopatološka ličnost, 
uspešna ličnost

„Poznato je da je sastavni deo uspeha 
neznanje o tome da je nešto nemoguće. 

Osoba koja ne zna da može da omane je poluga u biciklu istorije“.
Teri Pračet

Osećaj krivice je izuzetno kompleksan pojam koji zahteva razmatranje 
sa više pozicija u zavisnosti od toga koji aspekt njegovog ispoljavanja je naš 
cilj proučavanja. On sam se može manifestovati na različite načine i zavisno 
od načina na koji se ispolji on afektivno može uticati na ljudski život i ljud-
sko ponašanje. Krivica nije pasivno osećanje u ljudskoj svesti. Ona aktivno 
učestvuje prilikom donošenja odluka čoveka ali i pri samom obrazovanju 
njegovog karaktera. Pojačan osećaj krivice se može ispoljiti u bilo kom tipu 
ljudske ličnosti, ali način na koji će ona obrazovati njegov karakter dovodi 
do razlike među ljudima. Recimo, ona može apsolutno sputati lični napredak 
i proganjati život čoveka u vidu griže savesti, dok sa druge strane njen izvor 

1 Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za filozofiju, zoey.savic@gmail.com
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može biti u strahu da ne izneverimo nečija očekivanja pa može doprineti do 
pomeranja granica vlastitih moći i sposobnosti. Međutim, istorijski gledano 
osećaj krivice je osećaj koji se javlja prvenstveno kao etički fenomen.

Čovečanstvo se već nekoliko hiljada godina bori sa poznatim fenome-
nom griže savesti. Ukoliko pogledamo dublje u povest videćemo da su naj-
veći delove religije upravo bazirani na prenošenju etičkih doktrina kako bi 
osvestili moralnost ljudi. Nepoštovanje ovih doktrina na polju moralne sve-
sti sankcija bi se javljala prvobitno u vidu osećaja griže savesti. Međutim, u 
kakvoj je to svezi da pojmom krivice koji je nama u fokusu interesovanja? 
U religijskoj praksi krivica je nešto što trebamo izlečiti putem raznih religij-
skih obreda. Dakle, krivica je nus pojava greha kao bolesti religioznog čove-
ka, i ona se leči kajanjem i izvršenjem raznih religijskih obreda. U svesti re-
ligioznog čoveka krivica je unutrašnje izjedanje čoveka, jedan dokaz da nisi 
ono što bi trebao da budeš. Krivicu ne osećaju moralno ’očišćeni’ likovi, na-
protiv oni osećaju duhovnu toplinu i mir. Međutim, u hrišćanskoj religiji se 
pored individualnog osećaja krivice javlja i krivica koja se dešava na kolek-
tivnom nivou; ali i javljanje Hrista koji (po hrišćanskom tumačenju) „jeste 
Bog koji je došao k nama i učinio nešto za sav ljudski rod – uklonio svu našu 
krivicu“. Međutim, ako uzmemo sam čin izdaje Hrista od strane svog naroda 
shvatamo da iako je Hrist svojom žrtvom uklonio dotadašnju krivicu, načel-
no posle njega ostala je krivica na kolektivnom nivou kao opomena budućim 
pokolenjima – žrtvovali ste spasioca; krivi ste za ubistvo Bogo – čoveka!

U hrišćanstvu se dakle događa jedno izmeštanje pojma krivice na on-
tološki nivo – „večni mit čoveka koji upravo postaje čovekom“2 Ujedno se 
u hrišanstvu ispostavlja ideja o izvornoj i naslednoj krivici, njenom isku-
pljenju Hristovom žrtvom no takođe i nametanju sasvim novog osećaja 
krivice izdajom svog spasitelja. Čovekovo prvo stanje jeste stanje duhov-
nog mira i blagostanja koji se narušava praroditeljskim grehom koji nas 
zatim stavlja u duhovne okove. Naime, kako je do sada pokazano stičemo 
utisak o krivici koja se javlja kao bolest grešnog stanja čoveka. No, među-
tim, vidimo da je krivica i osnovni indikator da nešto sa našim unutrašnjim 
zdravljem nije u redu. Paralelno sa tim – osećaj telesnog bola nas upuću-
je na to da je naša harmonija zdravlja urušena i da moramo odreagovati, 
dakle, u uhovnom smislu osećaj krivice bi bio indikator i duhovne bolesti. 

Tom logikom stvari – zbog praroditeljskog greha, čovek nikada zai-
sta ne može biti srećan. Koren njegove nesreće se nalazi u samoj njegovoj 

2 Hegel, G.W., „Filozofija povjesti“, Naprijed, Zagred, 1966., str. 336.
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grešnoj prirodi koju on kao takav ne može izmeniti, no međutim osećajem 
krivice može sebe navesti na delanje kako bi se iskupio za svoju grešnost. 
Stalnim činjenjem tzv. „dobrih dela“ ili pokajanjem, čovek se može isku-
piti. Ali sâm čovek ne bi mogao da osvesti svoju grešnost niti da navede 
sebe na okajanje da nije osećaja krivice. Ovde se pokazuje dvojakost nje-
ne prirode. Iako se dakle krivica generalno javlja kao nus pojava jednog 
zlog i nesrećnog stanja ili čina čoveka, ukoliko je osvestimo u sebi ona čo-
veka može navesti na bolji čin radi iskupljenja. To je krivica koja se naime 
ne javlja samostalno, govoreći iz hrišćanske paradigme, ona se nasleđuje i 
postavlja čoveku njegov ljudski zadatak da se kao biće sa svešću o vlasti-
toj odgovornosti brine za vlastitu ljudsku suštinu.3 Međutim, iako nam se 
može učiniti da je krivica metoda koja dovodi do iskupljenja greha, ima i 
mislioca koji smatra drugačije, npr. Ošo tvrdi da je greh metoda lažnih re-
ligija jer „greh je samo tehnika stvaranja krivice kod ljudi. Kada učinite 
da osoba oseća krivicu, vi ste je psihički zarobili. Time se uništava svaka 
mogućnost da individua bude sama po sebi“.4 Na ovaj način se ispostavlja 
krivica kao fenomen koji dovodi do psihičke zarobljenosti čoveka, a ne do 
iskupljenja. No koliko god pitanje krivice bilo temeljno objašnjeno u reli-
giji, ona uvek iznova globalizuje taj fenomen ne vodeći računa o nijansa-
ma samih duhovnih karakteristika i sklonosti različitih ljudi.

Dvojaka priroda krivice se još jače oseća kod različitih ličnosti. Krivi-
ca po sebi ne može biti ni dobra ni zla, ali u zavisnosti kakav je tip osobe ko-
ji oseća krivicu ona se može javiti i kao podstrek i kao bespotrebni teret sa-
vesti. Npr. ni nož kao stvar nije ni dobar ni loš, ali jedna osoba će posegnuti 
za njim da iseče jabuku dok će druga iskoristiti taj isti predmet i uzeti nečiji 
život. Nož kao predmet nije i ne može biti kriv, već jedino osoba koja je po-
činila takav akt. Način na koji ćemo postupiti u određenoj situaciji govori o 
nekim predispozicijama koje već nosimo u sebi, pa otuda i drugačija reakci-
ja na istu situaciju. Ova tvrdnja govori u prilog epigenetičkog principa kojim 
se vodio i poznati psihoanalitičar Erik Erikson pri izgradnji teorija razvoja 
ego identiteta po kojoj postoji osam stadijuma psihosocijalnog razvoja čo-
veka. Dakle, u osnovi tog principa je tvrdnja da sve što se razvija ima u sebi 
utvrđen plan, tvrdnja koju on pokušava dokazati navodeći primer razvoja fe-
tusa. Idući ovom linijom istraživanja on želi da pokaže kako i ličnost razvi-

3 Ujhazi, D., Granica i značaj principa rimske predstave krivice, Religija i Tolerancija, No-
vi Sad, Jul – Decembar 2004. str. 43.

4 Osho, „Unconsciousness and Consciousness“, Rebel Publishing House, Pune, India, 1998 
(first published 1984).
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ja utvrđeni unutrašnji plan po kom se određene osobine i sposobnosti inten-
zivno razvijaju u određenim uzrastima, nezavisno od kulture u kojoj se jav-
ljaju.5 Erikson smatra da se osećaj krivice javlja veoma ranom u uzrastu de-
teta, već negde u predškolskom uzrastu (od tri do pet godina) kada kod dete-
ta počinje faza sticanja inicijative naspram osećaju krivice. Već iz samog na-
ziva faze vidimo jedan negativan stav prema ovom osećaju, što uistinu i je-
ste ono što Erikson želi da kaže na ovom stadijumu ranog razvoja ličnosti. 
Elem, Eriskon tvrdi da dete postaje veoma radoznalo i aktivno u ovom pe-
riodu i da pokušava da shvati svoje buduće uloge. Dete razvija osećaj svr-
he i inicijative. Ono što se može ispostaviti kao neuspeh na ovom stadiju-
mu razvoja jeste inicijativa koja bi bila propraćena osećajem krivice i straha 
što dalje dovodi do odustajanja od inicijative. Kod deteta počinje da se jav-
lja „progoniteljska svest“ koja opterećuje i navodi na samokažnjavanje. Slič-
no dakle Ošoovoj tvrdnji da nas osećaj krivice dovodi u stanje porobljenosti 
psihičke svesti. Međutim, konstantnim pokušavanjem inicijative da pobedi 
osećaj krivice, odnosno da ga prevaziđe, stvara osećaj ambicioznosti i rado-
holizma. Što nas navodi na zaključak da i ovde iako je osećaj krivice uzet u 
smislu negativnog uticaja na dete, ipak predstavlja fazu koju dete treba da 
prevaziđe da bi postalo uspešnije i razvilo osobine koje su od presudnog uti-
caja na putu njegovog kasnijeg prosperiteta. No međutim, sam Erikson kaže 
da se to može dogoditi tek u idealnim slučajevima i da češće ovakav pokušaj 
prevazilaženja krize dovodi do psihosomatskih oboljenja. 

Do sada smo videli da krivica igra značajnu ulogu u radikalnom me-
njanju našeg duhovnog života. Sam osećaj kako ga doživljavamo često je 
mač sa dve oštrice. Postoji razlika u tipu ličnosti kod koje se javlja ovaj 
osećaj ali takođe i u intenzitetu kojim se javlja. Generalno gledano, osećaj 
krivice može biti glavni uzrok psihičkog pada osobe i zaista često dovodi 
osobu (kako je Erikson primetio) do psihopatoloških oboljenja, ali sa dru-
ge strane krivica često budi društvenu savesnost i ističe potrebu za tim da 
postanemo bolji ljudi. Kod normalno razvijenih osoba, krivica se javlja u 
umerenom intenzitetu i sa razlogom, dakle ona se javlja kao posledica ne-
kog našeg ponašanja ili čak „zabranjenih osećanja“, time savest šalje moz-
gu poruku i zahtev za preispitivanjem postupaka i misli. Međutim, problem 
nastaje kada je ona intenzivnija i učestalija pojava koja se pritom javlja bez 
realnog razloga. No to nikako ne znači da je dobro živeti i bez ikakvog ose-
ćaja krivice. I jedna i druga krajnost dovode ličnost do duševnih frustracija. 

5 http://www.akademijauspeha.com/clanci_svi/Identitet.html
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Krivica nije usamljeni fenomen koji se javlja u svesti čoveka, ona sa 
sobom povlači i sijaset ostalih negativnih emocija koji veoma nepovoljno 
utiču na normalno funkcionisanje čoveka i na telesnoj i na duševnoj ravni. 
Predugo nagomilavanje negativnih emocija može ozbiljno narušiti ravno-
težu organizma utičući na kardiovaskularni sistem, probavu, rad hormona i 
da izazove nesanicu. Preterana briga i anksioznost često dovode ličnost do 
pada u stanje akutne depresije iz kog je veoma teško izaći, jer je veoma teš-
ko osloboditi se uticaja nagomilanih negativnih emocija koje su često sa-
mo produkt oosećaja krivice koji se često prvi javlja u tom kauzalnom nizu. 

Možemo se upitati šta se događa sa ljudima koji nemaju osećaj krivi-
ce, obzirom da su zabeleženi i takvi slučajevi (naravno, u tim slučajevima 
ne možemo govoriti o psihički stabilnoj i zdravoj osobi, već je često reč 
o osobi čija svest je patologizovana). Ovakve osobe najčešće se ispostav-
ljaju kao antisocijalne ličnosti (što naravno ne znače da je svaka antisoci-
jalna ličnost patologizovana svest). Takvim osobama često nedostaju unu-
trašnji regulatori društvenog i moralnog ponašanja, i veoma izražen nedo-
statak osećaj stida i krivice. Upravo zbog nedostatka osećaja krivice ova-
kav tip ličnosti najčešće uživa u nasilničkom ponašanju, povređivanju dru-
gih osoba kao i surovom mučenju drugih stvorenja i iživljavanjem na neži-
vim objektima. Vidimo dakle da nedostatak osećaja krivice prati i nedosta-
tak empatije, osoba se ispostavlja kao nesposobnom da se uživi u osećanja 
druge osobe. No da bi neku osobu dijagnostikovali kao antisocijalnu pato-
lošku ličnost potrebno je da ima više od osamnaest godina a da pokazuje 
obrasce ponašanja karakteristične za ovo oboljenje od svoje petnaeste go-
dine. Zaključujemo dakle da osećaj krivice čini kostur moralnih osećanja. 
No to nikako ne znači da su oni koji imaju intenzivne osećaje krivice naj-
moralniji. I tu može biti reči o psihosomatsko oboleloj osobi. 

Osećaj krivice nije jedini ali svakako jeste jedan od najuočljivijih znako-
va depresije. Krivica je kod depresivnih osoba praćena apatijom, uznemire-
nošću, insomnijom, nedostatkom koncentracije, gubitkom apetita, osećajem 
bezvrednosti, morbidnim mislima itd. Kao što smo već napomenuli, kod oso-
ba koje zapadnu u stanje depresije, osećaj krivice se javlja u većem intenzi-
tetu nego što je uobičajeno i prati ga to što se često može javiti bez stvarnog 
osnova za njegovu pojavu; osoba se često oseća krivom za stvari koje su se 
dogodile a on sam nije uticao na njih pa nema realnog osnova za buđenje kri-
vice u njegovoj svesti. Međutim, ovde treba voditi računa o jasnoj distinkciji 
između patološkog osećaja krivice i potpuno zdravog osećaja samokritike. U 
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čemu je dakle razlika? Kod osećaja samokritike, ljudi će često upućivati sebe 
na mogućnosti boljeg ponašanja, međutim čak i ovde treba voditi računa da 
se preteranom samokritikom ne zapadne u samopotcenjivanje.

Ljudi veoma često osećaju ogromnu krivicu za koju ne nalaze oproštaj se-
bi, niti se ni u jednom trenutku osećaju dovoljno kažnjeni. Naravno postoje me-
hanizmi odbrane kojim se služe ovakve ličnosti, one dakle najčešće se koriste:

1. potiskivanjem u celosti u nesvesno (negacija);
2. mehanizam delimičnog potiskivanja (minimiziranje);
3. racionalizacija;
4. reaktivna formacija i
5. iluzija slobodnog izbora.6

Mehanizmima odbrane osobe pokušavaju da se oslobode teskobe koja 
ih muči. Međutim, najčešće time se ona udvostručava i još aktivnije utiče na 
duševno zdravlje osobe. Na koji to način? Potiskivanjem u nesvesno, osoba 
se samo trenutno oslobodi duševne nelagode, ali uglavnom je to jedan vid 
„maskirane depresije“ koja uskoro izbija na površinu u vidu nekih od psi-
hosomatskih oboljenja. Minimiziranjem, ili delimičnim potiskivanjem, oso-
ba će često samo neznatno umanjiti problem. Naime, jedan deo onog što je 
muči prebaciće u nesvesno dok će jedan deo biti prisutan u svesti. Raciona-
lizacija, iako nam se može na prvi pogled učiniti da je ona „najrazumnija“ 
od svih mehanizama, zapravo je veoma štetna po mentalno zdravlje. Racio-
nalizacijom osoba ne pokušava da objasni stvarnost već naprotiv ona je još 
„iskrivljuje“ jer nije u stanju da se suoči sa sobom i svojim mislima. Zbog to-
ga, sa terminom „racionalizacija“ treba biti oprezan jer u ovom kontekstu ni-
je sasvim adekvatan.7 Pokušaj bega u iracionalnu strukturu svakako nije be-
zopasan način borbe sa teskobnim osećajem krivice, no ništa manje opasan 
poduhvat je i mehanizam reaktivne formacije. Kada smo na polju ovog me-
hanizma, mi uključujemo i druge u svoj „beg od stvarnosti“. Osoba ne samo 
da pokušava da pobegne od realnih fakata već će pokušati da iskrivi stvar-
nost do te mere kako bi svoje neuspehe drugima prikazali kao uspeh. Na 
ovaj način, osoba još dublje iskrivljuje stvarno stanje svesti. 

Međutim, postoje osobe koje ne prihvataju greške kao svoje sopstve-
ne. Da bi pobegli od odgovornosti najčešće će okriviti svoju okolinu koja 
je po njihovom mišljenju „jedini pravi nosilac njihovih grešaka“. Iluzijom 

6 Lilić., V., „Informaciono – komunikacioni pristup u psihijatriji“, Niš, 2012., str. 134.
7 Lilić predlaže umesto termina „racionalizacija“ termin „iracionalizacija“, budući da se 

osoba bavi iracionalnim fenomenima kako bi potpomogla svoju savest; Ibid, str. 134.
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slobodnog izbora se dolazi do još dve čovekove iluzije – iluzije odgovor-
nosti za grešku i iluzije zasluge za uspeh.8 Sa iluzijom zasluge za uspeh te-
sno je povezan i veoma moderno stanje čoveka koje se označava kao kom-
pleks više vrednosti. Iz nekog razloga (često neobjašnjivog i neočigled-
nog) osoba sebe doživljava kao vredniju od drugih. Osoba sa kompleksom 
više vrednosti često se ispostavlja kao ohola i nadmena i očekuje izvan-
rednu podršku, poštovanje i afirmaciju od okoline. Kod ovih osoba su in-
tenzivnija osećanja svake vrste. Osećaju preveliku tugu ili preteranu sreću 
zbog svog neuspeha ili uspeha. No, ne samo da se one intenzivnije raduju 
ili pate zbog učinjenog, one očekuju od okoline isti intenzitet emocija ko-
je njih saleću, i kada naiđu na oslabljenu reakciju na njihov uspeh odnosno 
neuspeh okolinu odbacuju i počinju da mrze. Rastom mržnje prema okoli-
ni raste ljubav prema sebi samom kod osoba ovog tipa. 

Sada se možemo upitati kako izgleda osoba koja ne pribegava meha-
nizmima odbrane, i zapravo čini suštu suprotnost malopre opisanih slučaje-
va? Prvi znak zdrave ličnosti jeste realno sagledavanje stvarnosti. Osoba ima 
mogućnost da racionalno sudi o činjenicama realnosti. Kod ovih osoba pri-
sutan je neki izvanredan mir koji dolazi posle saznanja da sve dobro ili loše 
što se događa često nije produkt samo njihovog delovanja i ponašanja već se 
neke stvari i neka dešavanja nalaze izvan njihove kontrole. Budući da sve lo-
še što se desi ne doživljavaju kao sopstvenu krivicu, ove osobe žive oslobo-
đeno od tereta savesti. No međutim kada svesno naprave pogrešku i osveste 
svoju krivicu neće provesti dugo vremena razmišljajući o tome već će poku-
šati da isprave ono što su učinili ili da makar sagledaju učinjenu sa mnogo 
vedrije strane. Pomenuli smo „mir“ kao jednu od karakteristika ovih osoba, 
no treba naglasiti da se to najčešće ispostavlja kao „duševni mir“ i da je če-
sto povezan sa religioznim osobama. Religiozne osobe sebe ne doživljavaju 
kao nekog ko je u poziciji moći kako bi mogao da utiče na suštinski tok stva-
ri već događaje oko sebe doživljavaju kao ispunjenje „božije volje“. Religi-
ozne osobe imaju duboko ukorenjeno verovanje u sudbinu. 

Krivica – saveznik emocionalne manipulacije

Rekli smo da je potpuno zdravo da osoba ima osećaj krivice, čak je 
neophodno da se u nekom trenutku vremena ona pojavi u svesti. Ekstremni 
osećaji krivice vode u psihosomatska oboljenja, nedostatak osećaja krivice 

8 Ibid.
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u psihopatiju, umeren osećaj krivice je važan korak na putu ka duševnom 
miru. No, iako smo markirali da se osećaj krivice najčešće javlja kao po-
sledica nekog nevaljanog delanja, to ne mora biti nužno njen izvor. Izazi-
vanjem osećaja krivice veoma vešto se služe manipulatori da bi preko la-
bilnijih ličnosti došli do svog željenog cilja. 

Tradicionalno, osećaj krivice se definisao kao intrapsihički fenomen 
što će reći da je njegov koren u samoj ličnosti. Ipak, savremena istraživa-
nja pokazuju kako se krivica pojavljuje i kao interpersonalni fenomen što 
će reći da njen izvor može počivati u odnosu sa drugima.9 Tradicionalno, 
pojam osećaja krivice je referisao na ličnost koja vrši retrospektivu uči-
njenih akata i oseća krivicu ne vezujući je pritom za neko drugu ličnost 
osim za samog sebe. No, iz novije vizure gledanja, osećaj krivice vam mo-
že usaditi bilo ko bez da ste vi sami odgovorni za nešto. Osobe koje ima-
ju moć izazivanja krivice u drugoj osobi uglavnom su u bliskoj emotiv-
noj vezi sa njom, ljubavni partner, porodica, prijatelj.10 Dakle, emocional-
ni manipulator se trudi da kod osobe sa kojom je u nekoj bliskoj vezi iza-
zove osećaj krivice ne bi li ustanovio osećaj dominacije nad njom. Istina 
je da se mučni osećaj krivice javlja i raste kada osoba sama razmišlja o po-
stupcima ili rečima, ali to ne znači da ona jeste odgovorna za to za šta ose-
ća krivicu; dešava se, dakle da joj je krivica nametnuta i da ona nema svoj 
realni koren. Krivica u ovom smislu možda postati veoma jaka, čak u ne-
kim slučajevima i neraskidiva veza između partnera, u kojoj je pritom jed-
na osoba sebi nametnula status žrtve (emocionalni manipulatur) dok druga 
podnosi bezrazložnu krivicu (zapravo, prava žrtva).

Međutim, moramo napomenuti da često (a to je najčešće slučaj u re-
laciji roditelj – dete) druga osoba u ličnosti namerno izaziva osećaj krivi-
ce zbog nekog učinjenog dela. Dakle, izazivanje krivice sa razlogom, ma-
nje ili više opravdanim. Roditelji u detetu često i veoma uspešno bude ose-
ćaj krivice počev od najranijeg doba razvoja pa tokom čitavog života, u 
nekim slučajevima je to ekstremno i dete uopšte nikada i ne uspe da se u 
potpunosti oslobodi kobnog osećaja koji ga ukoliko je isforsiran do kraj-
njih granica potpuno koči u razvoju zrele i stabilne ličnosti. Buđenje kri-
vice tako što će ukazati detetu na greške prilikom nekog učinjenog zlode-
la je veoma funkcionalno upravo zato jer budi kritičku samorefleksiju de-

9 Sommer, K. & Baumeister, R., „Making Someone feel Gulity“, Western Carolina Univer-
sity, Department of Psychology, Cleveland, Ohio, 1997., str. 32.

10 Ibid.
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teta prema sebi, no problem nastaje kada ta granica pređe u opsesivni ose-
ćaj nemoćnosti i kompleksa niže vrednosti. Studije iz 1984 godine su po-
kazale da se deca u ranijem uzrastu osećaju krivim zbog slučajnih ishoda 
neke njihove radnje ili ponašanja, dok se kod starije dece uspostavlja link 
krivice sa kontrolabilnosti.11

Gotovo bilo ko može da postane žrtva emotivne manipulacije. U od-
nosima sa drugima ljudi osećaju socijalnu odgovornost, brinu o tome ka-
kvu će sliku drugima poslati i uglavnom se nalaze na tankoj liniji između 
greha i poštovanja. Da bi bili uvaženi od strane drugih, a naročito od lju-
di sa kojima su emotivno involvirani ljudi se trude da ispune gotovo sva 
očekivanja, i nametnuta od strane drugih i nametnuta sebi intrisično. Zato 
je na ovom mestu nužno odvojiti krivicu od morala; ljudi se često oseća-
ju krivim iako nemaju osećaj da su nešto pogrešno uradili; krivica se usa-
dila u tok njihovih misli kao rezultat prevelikog pritiska od strane okoline. 
Izneverivanjem očekivanja, osobe ovog tipa se osećaju kao da izneveruju 
sebe i svoju okolinu što je ekstremno. Dalje, krivica se kod određenog tipa 
ljudi javlja kao posledica empatičnog osećaja tuđe nesreće, možemo sebe 
kriviti čak zbog sopstvene sreće! Npr. podaci govore o tome kako su neki 
od preživelih nesreće atomske eksplozije na Hirošimi i Nagasakiju poče-
li da osećaju nepodnošljivu krivicu zbog svojih sunarodnika koji nisu ima-
li sreće kao i oni nego su nastradali.12 Smatrati sebe krivim zbog stvari ko-
je su se dogodile, a nismo mogli da utičemo na njih navodi nas na zaklju-
čak da krivica iako se načelno definiše kao teskoban osećaj nakon učinje-
nog dela, može itekako biti samo fantazma bez svog osnova.

Osećaj krivice se javlja i kada nastane sukob visokih standarda na-
metnutih od strane okoline i nemoći da se ona ispune. No, ovde ključnu 
ulogu igra pojam „bitnosti“ – da li je, dakle bitno da li smo ispunili stan-
darde okoline? Šta je sa standardima koje ličnost sama sebi postavlja? Šta 
ima primat, da li okolina ili sama ličnost? Čini se da je ovo dvoje apsolutno 
neodvojivo. Činjenica da u sopstvenim očima možemo biti apsolutno ne-
vini a da smo okarakterisani krivim u nečijoj evaluaciji govori o enormnoj 
potrebi za jednim interpersonalnim razumevanjem ovog pojma13, ali pre 
toga osoba mora da uoči da li je krivica koju oseća opravdana ili ne i kojim 
putem je ona vodi. Bilo da je rezultat previše kritički orijentisanih rodite-

11 Baumeister, R., Stillwell, A., Heatherton, T., Guilt: An Interpersonal Approach, Ameri-
can Psychological Association, Inc., Vol. 115, No. 2, 1994., str. 251.

12 Ibid.
13 Ibid., str. 148.
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lja, manipulacije partnera i okoline, previsoke empatije sa nesrećnim lič-
nostima, osoba mora uvideti u čemu je konkretno njena odgovornost. Oso-
be sa koje su podložne manipulaciji i emotivnom ucenjivanju najčešće svu 
odgovornost preuzimaju na sebe i taj teret sa sobom nosi previsoku cenu – 
zdravlje psihe. Da ne bi narušile mentalno zdravlje, najčešće im je potreb-
na stručna pomoć jer se u praksi pokazalo mnogo teže da osoba sama uvi-
di da je žrtva manipulacije. 

Put ka prosperitetu nije jednosmerna ulica

Dok smo ispitivali prirodu pojma krivice kao osećaja videli smo da 
to predstavlja jedan junački zahtev. Potruditi se da odgonetnemo prirodu 
ovog pojma idući ma kojim putem na samom kraju donosi jedan gotovo 
poražavajući zaključak – mi smo u nemogućnosti da se složimo da može-
mo u potpunosti i do kraja definisati pojam krivice. Uvideli smo dakle da 
se kod različitih ličnosti ona različito ispoljava. To je ujedno najveća pred-
nost i najveća mana ovog pojma, ali se možemo složiti da u ma kom god 
se vidu ona javila ona će imati znatno veliki uticaj na samu ličnost. Preve-
lika ili premala ili nedostatak osećaja krivice ne spadaju u domen normal-
ne svesti, ali i kada se ispolji kod normalne svesti u umerenom intenzitetu 
i tada ona može potpuno destruktivno oblikovati ličnost.

Ovaj pojam se može ispitivati sa gotovo svih aspekata ljudskog živo-
ta jer gotovo da nema područja ljudskog delanja a da ona nije našla plod-
no tlo. U svom istorijskom, religijskom, filozofskom, psihološkom, meta-
fizičkom, političkom, etičkom ili formalno – pravnom kontekstu ona se ra-
zličito definiše, ali ma kako god je posmatrali ili definisali, tek onog tre-
nutka kada krenemo da je osećamo znamo da imamo posla sa njom u pra-
vom smislu te reči. Krivica može konstruktivno uticati na naš život i me-
đuljudske odnose, ali može biti izuzetno destruktivna ako se zloupotrebi.14 
Zaključujemo da je krivica sveprisutna pojava, u svim uzrastima normal-
ne osobe. Ona utiče na naše mentalno i duhovno zdravlje i konstantan je 
faktor pri donošenju odluka. Sve više se u modernoj psihologiji javlja po-
treba za ispitivanjem prirode njenog pojma u oblasti psihologije motiva-
cije.15 Sve više se stavlja akcenat na toj emocionalnoj prirodi osećaja kri-
vice gde su dopuštene lagane varijacije pri definisanju ovog pojma za ra-

14 Ibid., str. 262.
15 Ibid. 
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zliku od formalno – pravnog sistema gde je ona striktno definisana i regu-
lisana. Ispitivanje pojma krivice i njene uloge u interpersonalnim odnosi-
ma ali i ispitivanje njenog uticaja na samu ličnost, odnosno njenu ulogu 
u pojavi anksioznosti i empatije sve više izbija u prvi plan kao nužna po-
treba. Krivica se može ispostaviti kao izuzetno afektivan mehanizam u iz-
gradnji zdravih ljudskih odnosa i veza i izgradnji uspešne ličnosti, uprkos 
njenoj negativnoj reputaciji. Na koncu, krivica je kritična varijabla i zavi-
si od mnogo faktora.

Moderna potreba za socio-psihičkim aspektima krivice je doprinela 
da se ovaj termin približi njenom religijskom određenju. Termin „duševni 
mir“ nasleđen iz religijske sfere igra presudnu ulogu u psihologiji. Oseća-
jem duševnog mira mi se približavamo normalnom psihičkom funkcioni-
sanju osobe. Borba sa sopstvenim emocijama i njihovim razrešenjem a ne 
nagomilavanjem donosi do mentalnog zdravlja i duševnog mira. Borba sa 
samim sobom je najteža ali i najneophodnija bitka koju čovek mora da vo-
di. Borba sa intenzivnim osećanjima praćena je burnim telesnim zbivanji-
ma koji mogu dovesti do potrošnje energije organizma.16 Osobe u toj bor-
bi mogu aktivirati ranije pomenute mehanizme odbrane i potisnuti emo-
cionalno reagovanje i mogu sebe dovesti do maskirane depresije, ali oso-
be koje veruju u „sudbinsku predodređenost“ su u mnogo povoljnijem po-
ložaju da se na lakši način izbore sa svojim greškama. Naspram ljudi koji 
veruju u „slobodnu volju“, ove osobe se ispostavljaju kao daleko mirnije u 
proučavanju sopstvenih grešaka i osećanja. No, sa druge strane, osobe koje 
veruju u „slobodan izbor“ se uspostavljaju kao osobe sa povećanim stepe-
nom motivacije i samim tim kao osobe koje lakše i brže razvijaju i ostva-
ruju svoje ambicije. Na putu duhovnog prosperiteta jedne određene osobe 
ništa nije oštro i kristalno definisano već put ka razvoju ličnosti i njenog 
uspeha zavisi od mnogih faktora koji na njen život utiču: njena lična vero-
vanja i ubeđenja, način života, refleksija okolina i karakter sa kojim se ra-
đaju i koji pod tim uslovima razvijaju.
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Abstract:

This paper gives an analysis of the phenomenon of guilt in different types of person
ality. In the focus of the study is a double nature of the feeling of guilt – does this feeling 
comes as a demotivator or stimulator in different aspects of life and spiritual growth of 
personality? The tries to elucidate this concept in more than one dimension, following its 
manifestation as a historical, religious, philosophical and sociopsychological phenome
non. Analyzing the very structure of this concept, the author tries to come to the conclu
sion regarding its effect on personality, which assumes a kind of analysis of effects that 
this feeling causes in different personalities, different ages of life and different situations. 
In the first line, the paper examines the very problem of guilt, while the background of the 
paper deals with the effect of this concept, so that we can draw conclusions on the very 
nature of the concept of guilt and mark the effects that this concept has on the personali
ty, in other words how it affects the personality and how it changes it.
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