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МИЛОШ М. ВЕСИН1

Богословски факултет у Либертивилу
Илиној, САД

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

(ПО УЧЕЊУ СВЕТОГА ПИСМА И ОТАЦА ЦРКВЕ 
ОД ИСТОКА)

У овоме раду стид и понос се посматрају не као две тачке на супрот-
ним крајевима једне исте равни, него као осећаји, а слободно би их мог-
ли назвати и – животни импулси, који проистичу из потпуно различитих 
димензија људскога бића, а пројављују се, како на пољу свесног, тако и 
несвесног, у нашој свакодневици. Зато је у наслову и употребљена реч 
„семафор“, као символ вишебојног, али и вишезвучног, ткања човеко-
вих осећаја, који нас или заустављају (пред нечим, или неким), или нам 
дају „зелено светло“ и слободан пролаз. Аутор даје библијске примере, 
како из Старог, тако и из Новог Завета, оба ова осећаја, истовремено на-
водећи и различита психолошка тумачења. Посебна пажња је усмерена 
ка веома изнијансираном учењу Отаца Цркве од Истока о поносу, који 
је врло често и језички, али и психолошки, она „мекша“, а данас свакако 
и „коректнија“, варијанта од праве речи за овај осећај, а та права и не-
маскирана реч јесте – гордост. Исто тако, аутор истиче и психосоматске 
негативности гордости, невешто маскиране у понос, стављајући насу-
прот поносу оне преко потребне, и толико благотворне, и данас бол-
но недостајуће, осећаје благодарности и радости. Најлековитије боје и 
звуци у нама јесу управо боје и звуци благодарности и радости, али не 
мање и доброг стида, што аутор и илуструје кроз два примера на крају.

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

1 mives1690@aol.com
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IVAN CVITKOVIĆ1

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
Sarajevo, BiH

STID I PONOS U „MRAČNIM VREMENIMA“

U uvodu se, ukratko, osvrćem na religiju u postsocijalističkom društvu i 
ukazujem kako religija nudi više mogućnosti interpretacije. Potom se u radu 
osvrćem na interpretacije pojmova „stid“, „sram“ i „ponos“ u enciklopedija-
ma o religijama. Kako se na ponos gleda u pisanim izvorima religija našeg 
okruženja? Gdje se izgubio stid, sram i grižnja savjesti u „mračnim vreme-
nima“ devedesetih godina prošlog stoljeća? Čega se treba stidjeti Europa? 
Čega se trebaju stidjeti crkve na ex. jugoslavenskim prostorima (postale su 
simbol društvene moći davanje religijskog značenja „mračnim vremenima“ 
svećenika koji su štitili i štite ratne zločince odnosa prema pripadnicima dru-
gih religijskih zajednica u „mračnim vremenima“ religizacije javnog prosto-
ra…)? A čega se svi mi trebamo stidjeti vezano za „mračna vremena“ i nakon 
njih (nasilja u „svojim“ svetim spisima kršenja pravila pristojnosti pravdanje 
zločina jer je „Bog tako htio“ talibana u vlastitim redovima predrasuda o 
drugima…)? Zaključak.

Ključne reči:  crkva, stid, ponos, zločin, „mračna vremena“

1 ivo.cvitkovic@yahoo.com



 11

M
es

to
 st

id
a 

i p
on

os
a 

u 
re

lig
iji

, fi
lo

so
fij

i i
 u

m
et

no
st

i

БОЈАН ЈОВАНОВИЋ1

Ниш, Србија

АНТРОПОЛОГИЈА ПОНОСА И СТИДА

Премда се може препознати и у извесним поступцима животињских 
врста које су еволуционо најближе човеку, понос и стид карактеришу 
првенствено припаднике људских заједница. Засновани на примарном 
дихотомном обрасцу позитивног и негативног одређења, пожељни и 
непожељни поступци су изражавани као понос и стид и зависно од кул-
туре и религијских схватања, добијали су и своја конкретна обележја. 
Разматрајући значај хришћанског поимања поноса и стида у развоју 
човекове моралне осетљивости, аутор указује на њен дубоки емпатски 
значај у појави изазивања таквих осећања не само због својих, већ и 
због поступака других. 

Кључне речи: религија, психологија, паганство, старозаветно, 
хришћанско, осећање, морал

1 jovanovic.b@gmail.com



12 
M

es
to

 st
id

a 
i p

on
os

a 
u 

re
lig

iji
, fi

lo
so

fij
i i

 u
m

et
no

st
i

ZORICA KUBURIĆ1

Centar za empirijska istraživanja religije 
Novi Sad, Srbija

SLIKA O SEBI IZMEĐU STIDA I PONOSA 
U KONTEKSTU BIBLIJSKIH PORUKA

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

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

1 zoricakuburic@gmail.com
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СТАМЕНКО ШУШАК1

Унивeрзитет у Новом Саду
Медицински факултет
Институт за кардиоваскуларне болести Војводине
Клиника за кардиоваскуларну хирургију 
Сремска Каменица, Србија

КО ТИ КАЗА ДА СИ НАГ, АДАМЕ?

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

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

1 prof.susak@me.com



14 
M

es
to

 st
id

a 
i p

on
os

a 
u 

re
lig

iji
, fi

lo
so

fij
i i

 u
m

et
no

st
i

РАДМИЛО КОШУТИЋ1

Грађевинска школа
Београд, Србија 

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

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

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

1 radmilo.kosutic@yahoo.com
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РАСТКО ЈОВИЋ1

Универзитет у Београду
Православни богословски факултет 
Београд, Србија

РАСКИД ЗАЈЕДНИШТВА: МЕСТО ПОНОСА У 
РАНОХРИШЋАНСКОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Чланак се бави питањем идентитета ранохришћанске заједнице и 
разматра колико је тај идентитет био у супротности са различитим кул-
туролошким обрасцима које су поједине групе баштиниле, а пре свега 
јеврејска заједница. Наизглед безазлен проблем који се појављује у ра-
нохришћанској заједници открива неслућено више изазова са којима се 
Апостол Павле у својој мисији суочавао. Његов покушај да се реши не-
угодна ситуација у вези са положајем жена у Цркви, расветљава међу-
зависну игру различитих симбола и богословља. Од теологије до кул-
туролошких разликовања и померања граница части, стида и поноса, 
Павле ће покушати да изгради нови идентитет остајући веран идеалима 
могуће слободе. 

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

1 rastko.jovic@outlook.com
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TAMARA BABIĆ1

Porodični razgovori
Beograd, Srbija

OSVRT NA PISANJE RABINA ŠMULI BOTEAHA 
O JEVREJSKOM SHVATANJU SRAMOTE

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

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

1 sunceipalme@gmail.com
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САВА ШОВЉАНСКИ1

Теолошка академија Свети Тимотеј 
Нови Сад, Србија

ОД АДАМОВОГ СТИДА 
ДО ОЧИНСКОГ ПОНОСА

Рад представља клацкалицу дотицања прародитељског греха, стида 
и појма свести/спознаје, као и осећање, понос, заједништво кроз очин-
ски/родитељски почетак. Значај стида ће се темељити на моралној пер-
спективи, али ћемо га произнети кроз теолошко гледиште како бисмо 
добили ширу/другу димензију у превазилажењу истог. Сама структура 
рада ће се међусобно преплитти у погледу аутора да себе стави у субјек, 
објект и да себе извуче у вакуум зону одакле ће из друге перспективе 
покушати да сагледа координантну раван преко које се све дијаграмски 
може приказати као животна синусоида.

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

1 sava.sovljanski@gmail.com
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VANJA STEPANOVIĆ1

Univerzitet u Beogradu
Poljoprivredni fakultet
Beograd, Srbija

ŽELJKO STEPANOVIĆ2

Centar za empirijska istraživanja religije
Beograd, Srbija

OBRAČUN VERE SA PONOSOM

Rad se bavi bibilijskim razumevanjem pojma ponosa, kao i načina nje-
govog savlađivanja. Biblijski pogled na ponos upoređen je sa pojedinim psi-
hološkim sudijama. Rad takođe objašnjava na koji način Biblijsko učenje o 
pravednosti kroz veru podriva same temelje ponosa, oduzimajući mu i raci-
onalnu i psihološku osnovu.

Ključne reči: ponos, Biblija, vera, pravednost

1 dunjic_v@yahoo.com
2 zeljkostepanovic7@gmail.com
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МИЛОШ ЈЕЛИЋ1

Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд, Србија

„ПОНОС“ И ОДГОВОРНОСТ: 
ДРУШТВЕНА АНГАЖОВАНОСТ 
ПРАВОСЛАВНИХ ХРИШЋАНА 

У КРИЗНИМ ВРЕМЕНИМА

Основно питање мојег рада јесте: Да ли и у којој мери савремени 
православни хришћани виде своје место у активном учествовању у 
друштвеном животу, као вид сведочења свету Христа Који пати и страда 
са немоћнима и болеснима, што постаје посебно значајно у околности-
ма попут актуелне кризе изазване пандемијом вируса Ковид-19? Зато 
„поносног“ (са знацима навода, у значењу: самодовољног) хришћанина 
супротстављам друштвено одговорном хришћанину који своју веру раз-
уме и као практиковање социјалне делатности, а не само као култно-об-
редну активност.

Кључне речи: одговорност, сведочење, социјална делатност

1 milosjelic@gmail.com
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МИЛОШ ДИМИЋ1

Универзитет у Београду
Правни факултет
Београд, Србија

НИКОЛА ЗОБЕНИЦА2

Универзитет Унион
Правни факултет
Београд, Србија

ОСУДА КАО СТИД И РЕХАБИЛИТАЦИЈА КАО 
ПОНОС У ПРАВУ – ПРИМЕРИ ИЗ СРПСКЕ 

ПРАКСЕ – 
Осуда, поред одузимања слободе кретања и одузимања имовинских 

права, има једну, можда по човека и најтежу санкцију, моралну стигму 
појединца и његову друштвену прокаженост. Рехабилитација је напротив, 
између осталог и појам у праву, по својој садржини веома слојевит и ви-
шезначан. Зато је тема овог рада „осуда као стид и рехабилитација као 
понос у праву“. У праву разликујемо редовну, ванредну и специјалну ре-
хабилитацију. Под редовном рехабилитацијом подразумевамо понашање 
основано осуђеног лица након издржане казне. Ванредна рехабилитација 
означава појам рехабилитације неосновано осуђених лица и лица неос-
новано лишених слободе. Специјална рехабилитација подразумева, на 
посебном закону засновано, поништавање судске или административне 
одлуке којом је из политичких или идеолошких разлога лице осуђено или 
лишено права, односно утврђивање да је лице лишено права без било как-
ве одлуке надлежног државног органа. Специјална рехабилитација, биће 
тема овог рада, у ком ћемо овај процес покушати да анализирамо кроз 
неколико примера из српске праксе. Социјални значај закључака о реха-
билитацији лица осуђених из политичких или идеолошких разлога огледа 
се у чињеници да сви носиоци власти морају знати да злоупотреба права 
у циљу установљавања власти једне идеологије није добар друштвени те-
мељ. Унапређењем и побољшавањем процеса специјалне рехабилитације 
сузбија се политичко манихејство и повећава се друштвена солидарност.

Кључе речи: осуда, рехабилитација, стид, понос, пракса

1 milosdimic1991@gmail.com
2 zzobenica@gmail.com
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МИНА ЗИРОЈЕВИЋ1

Институт за упоредно право
Београд, Србија
ДАРКО М. МАРКОВИЋ2

Универзитет Привредна академија у Новом Саду 
Факултет за европске правно-политичке студије
Нови Сад, Србија

БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМА ИЗМЕЂУ 
ПОНОСА И СТИДА

Тероризам се сматра најозбиљнијом претњом за безбедност једне 
државе – њен уставни поредак, безбедност становништва и демократ-
ске вредности друштва. Сходно томе, државе и међународна заједница 
у целини супротстављају се тероризму оштрим мерама, које често под-
разумевају дерогацију и ограничавања људских права. С друге стране, 
живот у условима ограничених људских права, лако постаје генератор 
тероризма. Наиме, познато је да су сиромашне државе погодне среди-
не за извоз свеопштег незадовољства, које кулминира злочинима. Ове 
средине дају и велики број избеглица, које бежећи од обесправљеног 
начина живота често упадају у канџе тероризма. Сиромаштво, беда, 
глад, болести, фрустрације, безнађе и екстремизам такође су присутни 
у избегличким камповима. Стога се тероризам немоћних и сиромашних 
не искорењује средствима и методама сличним терористичким – ору-
жаном агресијом и окупацијом, потчињавањем и доминацијом. Напро-
тив, искуство показује да насиље подстиче ново насиље, моћ без правде 
води у насиље и тиранију, а без правде нема истинске моћи. Ius ех injuria 
нон oritur - правда се не темељи на неправди - гласи једна латинска 
изрека, а друштво које не штити владавину права постаје друштво без-
акоња. Превладавање тероризма могуће је променом политике која није 
супротна истинским демократским вредностима. Стога, тероризам не-
моћних и сиромашних не искорењује се ни новим светским „дугим ра-
том” (War Without End). Нужне су примерене димензије употребе моћи 
- етички прихватљив избор борбе против тероризма. Такав избор под-

1 mina.zirojevic@gmail.com
2 darko.markovic@fepps.edu.rs
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разумева само морално допуштена средства. Притом, не може се избећи 
питање етички прихватљивог критеријума за избор морално допуште-
них средстава и ко га одређује. Разматрајући значај улоге прихватања 
разлика и разумевања друге стране у борби против тероризма, циљ ау-
тора рада је да дефинишу акте који стварају осећања стида и поноса на 
обе „зараћене“ стране. На путу ка том циљу они полазе од претпоставке 
да постоје чињења за која мислимо да су извор поноса, а у стварности 
производе стид, и обрнуто. 

Кључне речи:  људска права, понос, разумевање, стид, тероризам
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JULIJANA KOJIĆ1

St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary
Njujork, SAD

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

NOVČIĆA I PONIZNOST KAO ALTERNATIVNI 
DUHOVNI STAV

Društvo i njegova kultura, kroz svoju celokupnu misao koju konstituišu 
filosofske, religijske, običajne i druge „sile“, emaniraju više ili manje domi-
nantne društvene norme. Pozitivna ili negativna identifikacija sa ovakvim 
normama rađa osećanja ponosa ili stida kod pojedinaca date zajednice u ko-
joj važe te norme.Ova dva osećanja se obično razumeju kao suprotna jedno 
drugome. Međutim, da li ih možemo posmatrati kao dva lica istog novčića, 
koji u suštini stoji nasuprot hrišćanskoj poniznosti?

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

1 ejulijana@hotmail.com
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DRAGANA ĆORIĆ1

Univerzitet u Novom Sadu
Pravni fakultet 
Novi Sad, Srbija

„TAMNA STRANA“ PONOSA - OD 
ARISTOTELOVOG ODREĐENJA HUBRIS-a 

DO SAVREMENOG NARCISIZMA

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

Ključne reči: Aristotel,ponos, hubris, narcisizam

1 d.coric@pf.uns.ac.rs
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TANJA TODOROVIĆ1

Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet 
Novi Sad, Srbija

FENOMEN STIDA IZMEĐU SLIKE O SEBI 
I POGLEDA DRUGOG

Psiholozi u velikoj meri stavljaju akcenat na važnost zdrave „slike o sebi“ 
kako bi se održalo zdravlje ličnosti u najšiem smislu te reči. Filozofi, sa dru-
ge strane pokazuju kako nije moguće potpuno vakumski izolovano kreiranje 
slike u sebi bez „pogleda drugog“. To znači da se sopstvo kreira u vakuumu 
intersubjektivnih odnosa gde je slika o sebi samo uslovno autonomno sa-
mopostavljena. Fenomen stida u ovoj dijalektičkoj igri ima presudno mesto. 
Autoka će u radu pokazati kako se odvija igra između subjektivnih i inter-
subjektivnih projekcija o sopstvu. Pokazaće se fenomen stida iz moralne, 
etičke i socijalne pozicije i mogućnosti njegovog mnogostrukog poimanja.

Ključne reči: intersubjektivnost, „pogled drugog“, slika o sebi, stid, sub-
jektivnost

1  tanja.todorovic@ff.uns.ac.rs
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ALEKSANDRA KOSTIĆ1

Univerzitet u Nišu
Filozofski fakultet
Niš, Srbija
DANIJELA GAVRILOVIĆ2

Univerzitet u Nišu
Filozofski fakultet
Niš, Srbija

DOŽIVLJAJ OSEĆANJA STIDA KOD STUDENATA 
PRAVOSLAVNE I ISLAMSKE VEROISPOVESTI U 

SRBIJI 

Stid spada u kategoriju emocija kojih je osoba svesna i kojoj pripada zna-
čajna uloga u uspostavljanju, regulisanju i pozitivnom usklađivanju socijal-
nih odnosa. Ova emocija nije direktan uzrok ponašanja jer se javlja onda 
kada osoba proceni da je pogrešno postupila i žali zbog toga. Stid može biti 
zasnovan na doživljaju sopstvene adekvatnosti i svemu onome što odudara 
od principa i načela koje osoba smatra moralnim. Antecedens stida je obično 
događaj koji osobu natera da se oseti lično odgovornom za prouzrokovanje 
neprijatne situacije ili incidenta. Funkcija stida je blokiranje nemoralnog ili 
nezakonitog ponašanja osobe. Uzimajući u obzir socijalnu dobrobit koja pro-
izilazi iz buđenja osećanja stida, istražili smo karakteristike samoevaluacije 
ovog specifičnog emocionalnog iskustva ispitanika. Pošli smo od pretpostav-
ke da će se ispitanici različite veroispovesti (pravoslavne i muslimanske), 
razlikovati u sagledavanju uzroka i posledica doživljenog stida, u oceni nje-
govog trajanja, intenziteta, ekspresivnih i fizioloških reakcija. U skladu sa 
našom pretpostavkom, ispitanici su bili studenti Univerziteta u Nišu (100) 
i studenti Univerziteta u Novom Pazaru (100). Koristili smo upitnik koji je 
konstruisan za proučavanje emocionalnog iskustva u različitim kulturama 
(Scherer, Wallbott & Summerfield, 1986). Rezultati su pokazali da su, sa 
jedne strane, saopštena emocionalna iskustva naših ispitanika u nekim as-
pektima bila slična (događaji koji su izazvali osećanje stida), dok su, sa dru-
ge strane, evaluacije karakteristika uzročnika stida kao i izazvanih posledica, 
bile izvor izvesnih razlika.

Ključne reči: osećanje stida, veroispovest, studenti

1 aleksandrakost@gmail.com
2 danijelagavrilovic21@gmail.com
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STEFAN ALEKSIN1

Novosadska škola prava i veština
Novi Sad, Srbija

UTICAJ STIDA I PONOSA 
NA USPEH U STUDIRANJU

U ovom radu se bavimo uticajem osećaja stida i ponosa na stepen uspeš-
nosti studiranja i uspešnog završetka ovog perioda u životu mladih. U okviru 
rada ćemo prezentovati empirijska iskustva autora zasnovana na njegovom 
individualanom radu sa studentima i izazovima sa kojima se studenti susreću 
zbog naglašenog osećaja stida ili ponosa. Analitičkim pristupom osvetliće-
mo fiziološke i psihološke efekte ovih uticaja i sagledati do sada primenjena 
rešenja usmerena u cilju prevazilaženja postojećih barijera.

Ključne reči:  stid, ponos, studiranje, izazov, napredak

1 alexin.stefan@gmail.com
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VESNA DIMITRIJEVIĆ SREĆKOVIĆ1

Univerzitet u Beogradu
Medicinski fakultet
Klinički Centar Srbije
Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
Beograd, Srbija

UTICAJ SRAMA I PONOSA NA IMUNITET I 
NASTANAK HRONIČNIH POREMEĆAJA I BOLESTI

Osećaj srama, stida, greha vode u stres koji može izazvati pad imuniteta, 
nastanak autoimunihbolesti, metaboličkih poremećaja sa brojnim komorbi-
ditetima a hroničan dugotrajan stres odgovoran je za nastanak karcinoma. 
Nasuprot sramu ponos na nešto što je dobro i bogougodno dovodi do oseća-
nja zadovoljstva, zahvalnosti, ispunjenja, radosti i sreće, smanjenja napetosti 
i stresa a posledično jačanja imuniteta i prevencije brojnih poremećaja i bo-
lesti. U edukativnim programima prevencije hroničnih bolesti savremenog 
čoveka isticati značaj smanjenja oksidativnog stresa i jačanja naše antiok-
sidativne zaštite pravilnom uravnoteženom ishranom, planiranom fizičkom 
aktivnošću i smanjenjem stresa. Raditi na sebi da bude što manje događaja 
i stvari zbog kojih bi se stideli a što više stvari na koje bi bili ponosni i koji 
bi jačali osećanje sreće, zadovoljstva, blagodarnosti, smanjenje stresa, bolji 
imunitet, prevenciju bolesti i očuvanje psihofozičkog zdravlja. Uzrastanje 
kroz činjenje što manje dela zbog kojih možemo da se stidimoi imamo ose-
ćaj nelagode, greha, krivice, straha i stresa a činjenje sve više dela pažnje, 
saosećajnosti, darivanja i ljubavi koja će nas učiniti srećnim i ponosnim. To 
je put jačanja našeg antioksidantnog sistema, prevencije brojnih hroničnih 
poremećaja i bolesti, duhovnog i telesnog ozdravljenja. Svaki dan učiniti 
najmanje jedno dobro delo zbog čega bi Gospod bio ponosan na nas a čuvati 
se loših misli, reči i dela koja bi izazvala osećaj srama i stida.

Ključne reči: sram, ponos, imunitet, hronični poremećaji, bolesti

1 vesnadsendo@gmail.com



 29

M
es

to
 st

id
a 

i p
on

os
a 

u 
re

lig
iji

, fi
lo

so
fij

i i
 u

m
et

no
st

i

PETAR V. JEKNIĆ1

Geštalt psihoterapeut
Emoracio psihoterapija
Kraljevo, Srbija

OD STIDA DO „VOLETI SEBE“

Stid je jedan od prvih, u psihu duboko postavljenih stanja koja treba kon-
tekstualno posmatrati kako bi bio shaćen. Zato ga ne treba posmatrati odoje-
no od krivice i srama, kao i straha. Stid nastaje u prenatalnom periodu mada 
ne treba zanemariti transgeneracijsko povezivanje. Tu je i vaspitavanje od 
kojeg će zavisiti obim i snaga stida. Praktičnost razmatranja stida počinje 
shvatanjem kontinuuma sa čije druge strane je ponos. Usled povredivosti 
različiti su načini zaštite od stida među kojima dominira agresivnost prema 
drugima i prema sebi koja se može manifestovati na različite načine. Kada je 
u adekatnim granicama stid ima korektinu ulogu kao i mogućnost za nasta-
nak empatične, autonomne i osobe sposobne da napreduje, čija karakteristika 
je samoprevazilaženje. U zaisnosti od stadijuma razoja psihe osoba će biti u 
prilici da utrdi da li i na koji način „voli sebe“, što je srednja pozicija konti-
nuuma stid – ponos.

Ključne reči: stid, sram, kriica, strah, voleti sebe, agresivnost, psihoter-
apija, geštalt

1 petarjeknic@gmail.com
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DRAGANA ČIKOŠ1

PU „Mladost“ Bačka Palanka
Bačka Palanka, Srbija

STID I PONOS KROZ PRIZMU ODRASTANJA

U radu će biti predstavljeno istraživanje sprovedeno u Predškolskoj usta-
novi „Mladost“ i Gerontološkom centru u Bačkoj Palanci. Pitali smo decu i 
starije osobe čega se stide, a na šta su ponosni odnosno čega su se stideli a na 
šta su bili ponosni kao deca (a sad kao zreli ljudi). Paralelna analiza. Pregled 
istraživanja. Protkano zanimljivim i šaljivim iskazima i pričama.

Ključne reči: stid, ponos, deca, stari, Bačka Palanka

1 diko033@gmail.com 
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VLADISLAVA GORDIĆ PETKOVIĆ1

Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet 
Novi Sad, Srbija

IZMEĐU STIDA, POBUNE I PONOSA: 
DRAMSKE JUNAKINJE LJUBOMIRA SIMOVIĆA 

I BORISLAVA MIHAJLOVIĆA MIHIZA

Drame Ljubomira Simovića dotiču se teme braka kao socijalne integra-
cije i konfliktne ženske uloge u patrijarhatu, a Borislav Mihajlović Mihiz 
analizira bračni zavet u srednjovekovnoj ratničkoj hijerarhiji. U fokusu rada 
biće elementi stida, pobune i ponosa u njihovim dramama koje su pisane po 
motivima srpskih narodnih pesama: Hasanaginici i Banović Strahinji. 

“Sedeći ovde, / ja sam njemu obraz čuvala, / onako kako je on tražio da 
se čuva!”, kaže Hasanaginica, u šoku kad muž, koji joj je sedam godina bra-
nio da izađe iz kuće, razvrgava njihov brak zato što ga nije bolesnog obišla 
u vojničkom logoru. Podržaće je zastupnik patrijarhalne zajednice, efendija 
Jusuf, rekavši da je “čuvala svoj stid, Kuranom propisan”, čuvajući tako ime 
svog muža. Ljut što njegova žena više poštuje običaje nego emocije (“Druge 
su mogle da prekorače / i jaruge, i stid, i običaj!”), Hasanaga odbacuje ljubav 
koja to nikad nije bila: zamenjivali su je stid i ponos. 

Brak kao zajednica u kojoj caruju stid, patnja i ponos predstavljen je i u 
Mihizovom Banović Strahinji. Živeći u braku bez ljubavi, Strahinja je, kao 
i Hasanaga, svestan da je ženu zadobio “na silu” i “na slučaj”. Strahinjina 
bezimena supruga, predstavljena u drami samo kao Žena, prekida sve veze 
sa očevim domom, a odbija da prihvati porodicu svog supruga; kad shvati da 
njen bojkot patrijarhalne ženske uloge ostaje bez odjeka, u izdaji i preljubi 
traži i svoju slobodu, i svoju kaznu. 

Ključne reči: patrijarhat, savremena srpska drama, stid, ponos, pobuna

1  diko033@gmail.com
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GORDANA TODORIĆ1

Moše David Gaon Centar
Ben Gurion Univerzitet u Negevu 
Izrael

KNJIŽEVNA I PUBLICISTIČKA SVEDOČENJA 
O TOME KAKO JE XX VEK GUBIO RAVNOTEŽU

U radu ćemo pokušati da uspostavimo jukstapoziciju nekoliko književnih 
i publicističkih tekstova na osnovu kojih je, sledeći Andrićevu tezu o knji-
ževnosti kao relevantnom diskursu istorijskog narativa (Možda je u tim pri-
čanjima, usmenim i pismenim, i sadržana prava istorija čovečanstva, i možda 
bi se iz njih mogao bar naslutiti, ako ne saznati, smisao te istorije.) moguće 
govoriti o genezi pojma stida u XX veku. 

Ključne reči: kanon, Kafka, Vinaver, Tišma, Vasiljev

1 gordanatodoric021@gmail.com
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DRAGUTIN BEG1

Društvo članova Matice srpske Bačka Palanka
Bačka Palanka, Srbija

MESTO STIDA I PONOSA 
U NARODNIM PESMAMA

U radu je prikazana analiza i tumačenje pojmova stida i ponosa, naročito 
u odnosima između muškaraca i žena, u narodnim pesmama “Smrt Omera i 
Merime”,”Marko Kraljević ukida svadbarinu”, “Hasanaginica”, “Dioba Jak-
šića”, “Ropstvo Janković Stojana”, “Smrt vojvode Prijezde”, “Stari Vuja-
din”, “Banović Strahinja”, “Ivo Senković i aga od Ribnikara” i “Đurđeva 
Jerina”.

Ključne reči: stid, ponos, čast, narodne pesme, žena, muškarac, književ-
nost

1 begdragutin@gmail.com
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MИЛЕНА ЖИКИЋ1

Универзитет у Новом Саду
Фармацеутски факултет
Нови Сад, Србија

ФЛОРА СЕНДС СА СРБИМА И ЗА СРБЕ

Британка Флора Сендс оставила је неизбрисиве трагове у српској 
историји. Упамћена је као жена борац, болничарка и амбасадорка српске 
државе. У Србију је дошла на почетку Великог рата у улози добровољ-
не болничарке. Након слома српске државе 1915. године прикључила 
се Другом пешадијском пуку „Књаз Михаило“ и ушла у војне редове. 
Са пушком у руци поднела је највећа ратна искушења на Солунском 
фронту. У жељи да помогне српском војнику у набавци одеће, обуће и 
санитетског материјала држала је говоре широм Западне Европе. Као 
амбасадорка српске државе успела је да прикупи новчана срдства вред-
на помена. Од прикупљеног новца у Француској купљена су два Фор-
дова аутомобила за кантине. До августа 1918. године прикупила је 54 
сандука рубља и завоја за рањенике и болеснике: 10.023 кошуље, 7.464 
пари гаћа, 11.605 пари чарапа и 2.640 драхми. Поред напред изложених 
поклона, добровољка Флора Сандес отворила је на фронту и у позадини 
кантине за прихват рањених, болесних, па и здравих војника. У тим су 
кантинама војници најљубазније дочекивани и почашћени чајем, ци-
гаретама и лимунадом. До краја августа 1918. године у кантинама су 
дочекана и угошћена 162.673 српска војника. Флора Сендс је својим 
делима успела да испише најдирљивије странице српске историје. Са 
поносом се данас сећамо њених заслуга и узвишених дела.

Кључне речи: Флора Сендс, борац, амбасадорка, беседништво, 
штампа, кантине, Енглеска, Француска

1 milenazikic85@gmail.com



 35

M
es

to
 st

id
a 

i p
on

os
a 

u 
re

lig
iji

, fi
lo

so
fij

i i
 u

m
et

no
st

i

MAJA STOJANOVIĆ1

Porodični razgovori
Beograd, Srbija

NENASILNA KOMUNIKACIJA

Nenasilna komunikacija podstiče empatiju, poštovanje,  pažnju, razvija 
obostranu želju za davanjem od srca. Kada je jedina energija da ovaj svet 
učinimo lepšim sebi i drugima tada svaki oblik rada prerasta u igru. Osećaji 
su veoma važna komponenta nenasilne komunikacije i kada koristimo reč-
nik opažaja na pravi način poštujemo sebe i sagovornika, zadovoljavamo 
sopstvene potrebe uz želju da to bude obostrano, da i drugi zadovolji svoje. 
To nas dovodi do lakšeg rešavanja sukoba, prepoznajemo ljutnju pre nego 
što postane nasilje i uspešno se nosimo sa gnevom. Osećaje stida i krivice 
ljudi imaju kad ih okrivljuju, za razliku od nenasilne komunikacije gde su 
naučeni  da se poštuju  i ovakvih osećanja nema. Kada dozvoljavamo da u 
nama dominira ljubav, razumevanje, zahvalnost i saosećanje dovodimo sebe 
u stanje pozitivne promene, samim tim živimo život sa svrhom. Nasuprot 
tome etiketiranje, analiziranje moralističko prosuđivanje uzrok je za poplavu 
nasilja, ratova u svetu  i na ovim prostorima. Ovi oblici komunikacije otuđu-
ju od života sugerišući da ljudi koji drugačije misle su loši i nisu u pravu. Za 
razliku od ovih neproduktivnih oblika komunikacije, nenasilna komunika-
cija je pravo blago koja u nas usađuje pozitivne stavove umesto negativnih. 
Kada sebi dozvolimo da pojašnjavamo šta osećamo, istinski se saosećamo sa 
sobom i doživljavamo promenu. Asertivnost nam pomaže da na pravi način 
slušamo sebe što dovodi do preoblikovanja našeg života, intimni odnosi nam 
se unapređuju i produbljuju .

Ključne reči: komunikacija, stid, nasilje, asertivnost, krivica

1 maja.stojanovic.83@gmail.com
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MILANA LJUBIČIĆ1

Univerzitet u Beogradu
Filozofski fakultet
Beograd, Srbija

ODBRANE IDENTITETA: 
KAKO SE BESKUĆNICI BRANE OD STIDA?

U radu se bavimo istraživanjem odbrana koje beskućnici koriste da bi 
zaštitili identitet od stida. Polazna pretpostavka naše analize je zasnovana na 
socijalno konstruktivističkoj tezi o tome da je identitet promjenjiva i relacio-
no ustanovljena kategorija. Identitet beskućnika je ko-konstruisan u socijal-
nim relacijama između nosioca rečene uloge i onih koji pripadaju konvenci-
onalnom svijetu. Budući da vladajući diskurs o beskućništvu kao neizostavni 
element uključuje društvenu stigmu, u kreiranju identiteta beskućnika važno 
mjesto ima stid. Nas je zanimalo da utvrdimo na koji način se od stida bra-
ne nosioci ove uloge. Do odgovora na ovo pitanje smo došli zahvaljujući 
dubinskom razgovoru sa 11 beskućnika, rezidenata Prihvatilišta za odrasla i 
stara lica u Beogradu. Prepoznali smo da naši sagovornici rijetko prihvataju 
identitet beskućnika, i da, da bi se zaštitili od intruzivne socijalne definicije 
selfa, koriste drugačije stratregije odbrane.

Ključne riječi: identitet, beskućnici, stid, strategije odbrane

1 milanaljubicic@yahoo.com
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LJILJANA ĆUMURA1

Društvo članova Matice srpske Bačka Palanka
Bačka Palanka, Srbija

PONOS, STID I INVALIDITET

Tokom istorije na invaliditet se gledalo kao na bolest, a osobe koje su 
imale neku vrstu invaliditeta, hendikepa ili oštećenja su bile izlagane javnom 
podsmehu i poruzi. Sve je to bilo propraćeno povlačenjem, izolacijom, sti-
gmom, osećajem nemoći, nezadovoljstva, stida. Kasnije, invaliditet je dobio 
karakter milosrđa, ne samo individualnog nego i organizovanog. Zahvaljuju-
ći brojnim studijama i istraživanjima možemo analizirati socijalnu distancu 
i odnos prema osobama sa invaliditetom. Prisutne su predrasude, stid kod 
porodice i ne baš pozitivni stavovi javnosti, koji su nastali uglavnom zbog 
nedovoljne informisanosti, nedovoljnog kontakta sa osobom koja ima bilo 
fizički bilo mentalni invaliditet, ili usled istorijskih i društvenih dešavanja 
koja su uticala na kreiranje određenog stava. U radu su predstavljeni podaci 
različitih programa koje je autorka realizovala i u kojima je učestvovala, a 
na temu načina života i izazova sa kojima se osobe sa invaliditetom i njihove 
porodice suočavaju. U drugom delu rada, prikazani su primeri rada sa decom 
uz korišćenje edukativne alatke „Friendship Cards“. Dat je osvrt na primere 
osećanja stida i ponosa prisutnih u animiranim filmovima (U potrazi za Ne-
mom i Dambo), kao i priči za decu (Ružno pače), koji se direktno ili indirek-
tno bave tematikom invalidnosti, sa osvrtom na prožimanje stida i ponosa.

Ključne reči: invaliditet, stid, ponos, predrasude, Friendship Cards

1 ljcumura@yahoo.com
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MARIJA KAČAVENDIĆ1

University of Novi Sad
Faculty for Philosophy 
Novi Sad, Serbia

RELIGION AND PRIDE IN DISNEY’S  
“THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME”

Although Disney’s target audience is mostly children, the Victor Hugo 
adaptation portrays and deals with serious themes for audiences who have 
outgrown the prince and princess love stories. Throughout the movie, and es-
pecially the song “Hellfire,” written by Alan Menken and Stephen Schwarts, 
we are shown how religious characters behave when tempted, trying to find 
the guilty in everyone else but themselves. This paper will aim to analyze the 
origin of Frollo’s hatred and its relationship with religion, as well as compare 
Frollo’s emotions towards Esmeralda to those of Quasimodo.

Key words: disney, hunchback, religion, frollo, hellfire

1 kacavendic@gmail.com
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Nacionalna konferencija 
sa međunarodnim učešćem

„MESTO STIDA I PONOSA 
U RELIGIJI, FILOSOFIJI I UMETNOSTI“

Centar za empirijska istraživanja religije u Novom Sadu u saradnji 
sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu, Narodnom 
bibliotekom Srbije i drugim partnerskim ustanovama i saradnicima, 
tradicionalno organizuje Godišnje naučne konferencije nacionalnog 
karaktera sa međunarodnim učešćem. 

Konferencije okupe više od 20 domaćih i stranih učesnika različitih 
naučnih profila.

Prezentacije radova, propraćene zanimljivim i korisnim diskusijama 
su dostupne na linku: https://www.youtube.com/user/CEIRBalkan. 

Nakon svake konferencije objavljuju se zbornici radova koji se štam-
paju u papirnatoj formi, a elektronska izdanja su dostupna na veb 
sajtu: www.ceir.co.rs.
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„Место стида и поноса у религији, философији и уметности“, тема је 
која окупља еминентне истраживаче из читавог света. Мултидисциплинарни 
приступ теми (теолошки, социолошки, филозофски, историјски, антрополошки) 
омогућио је свестрано сагледавање и разумевање термина стида и поноса, то 
јест њихову употребу у одређеној области науке. На тај начин стид и понос, 
кроз библијске примере Старог и Новог Завета, представљају животне импулсе 
који се појављују у нашем свесном и несвесном ја. Сагледавајући појмове стид 
и понос кроз религијски концепт спознајемо могућности интерпретације ових 
појмова, у зависности од времена, као и њихову дефиницију кроз библијске 
текстове. Имајући у виду да је однос према стиду индивидуални упознајемо 
различите начине испољавања и скривања стида. 

Такође, значајно је тумачења поноса и стида са правног аспекта где се осуда 
посматра као стид, а рехабилитација као понос, али и анализа борбе против 
тероризма између поноса и стида. Интересантно јесте виђење поред светле и 
тамне стране поноса тзв. хубриса, корак ка нарцизму, у Аристотеловом учењу. 
Тумачење стида и поноса може се посматрати и са становишта студентске 
популације, у контексту њиховог утицаја на успех у студирању. 

Радови у зборнику пружају могућност сагледавања и светле стране стида 
у домену спознавања истине о начину на који волимо себе, као и на који начин 
о поносу и стиду проговара и поезија на примеру народних, епских и лирских 
песама. Узимајући за пример Британку Флору Сендс, кроз историјски приступ, 
сагледан је понос у делима болничарке и војника у српској војсци. Анализом 
наративних извора прикупљених од бескућника сазнајемо како се поменути 
бране од стида, а исто тако упознајемо како су стид и понос приказани у 
различитим причама и анимираним филмовима.

На основу датог приказа можемо закључити да је мултидисциплинарни 
приступ теми поноса и стида омогућио њено схватање у ширем контексту, као 
и превазилажење устаљених схватања и нове приступе и погледе.
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