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Ду а ли стич ко гле ди ште на чо ве ко во би ће, би ло оно са мо фи
ло соф ско или и ре ли ги о зно, оправ да но је јер га пси хич ка 
ре ал ност стал но по твр ђу је. Чо век је нај сло же ни је жи во би
ће у при ро ди, оно је и те ле сно и ду шев но и ду хов но. По де ла 
чо ве ко ве су шти не на те ло и ду шу, ка ко је Пла то но ва фи ло
со фи ја сма тра ла, за не ке фи ло соф скоре ли ги о зне ми сли о це 
зна чај но је до пу ње на, за дру ге не по треб но ком пли ко ва на, 
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Ари сто те ло вом те зом о чо ве ку као је дин ству те ла, ду ше и 
ду ха.1

Раз вој пси хо ло ги је као на у ке, иа ко при вид но за ка снео (у од
но су на раз вој дру гих на у ка) – на ро чи то раз вој тзв. ду бин
ске пси хо ло ги је од по чет ка XX ве ка – пре ћут но је по твр дио 
спо ме ну ту Ари сто те ло ву по став ку о ствар ном по сто ја њу (и 
раз ли ке и је дин ства) те ле сних, ду шев них и ду хов них функ
ци ја у чо ве ко вој при род ноду хов ној су шти ни. У Но вом за
ве ту има ме ста ко ја би го во ри ла у при лог ова кве тро чла не 
по де ле људ ског ипо ста са (на ро чи то при мет но у Па вло вој 
по сла ни ци Со лу ња ни ма 5, 43).

Би ло ка ко би ло, ни ко од љу ди не мо же да по сум ња (из лич
ног до жи вље ног ис ку ства) да се уну тар чо ве ко вог би ћа во
ди, го то во не пре кид но, ја ча или сла би ја, све сна или не све
сна бор ба „ду ше са те лом” („У њ ра ту је ду ша са ти је лом... 
бор ба не пре ста на”  Ње гош). Шта то хо ће ду ша (а тек дух!) 
што не ће те ло, и обрат но? Ко ји је од ова два (или три) ен
ти те та бли жи „прин ци пу за до вољ ства” (ово ме је прин ци пу 
под врг ну то сва ко жи во би ће и то од са мог ро ђе ња), а ко ји 
„прин ци пу ре ал но сти”? Али, по ста вља се мно го те же пи та
ње: Шта је ре ал ност? Да ли са мо оно што ви ди мо, чу је мо, 
до ди ру је мо, да кле оно што је чу ли ма ви дљи во, или по сто ји 
и не што чу ли ма не до хва тљи во, не ви дљи во, па и не ра зу мљи
во? Ка да љу ди го во ре о ду ши и/или ду ху, ма ло је њих ко ји 
би зна ли и уме ли, бар при бли жно, да бли же од ре де шта под
ра зу ме ва ју под пој мом ду ше. Зна чи ли ово да сва ки чо век 
(био он то га све стан или не) сто ји пред трај ном за го нет ком 
уну тар соп стве ног би ћа ко је се не пре ста но огла ша ва, час те
ле сно, час ду шев но, а он да и ду хов но? Са мо рет ко (у не ким 
бла же ним тре ну ци ма) чо век до жи вља ва је дин ство (сло гу, 
по ми ре ње) те ла, ду ше и ду ха. Сви оста ли, да ле ко број ни ји 
да ни, го ди не, ве ко ви у жи во ту чо ве ка (ње го вог на ро да и оп
ште исто ри је) ис пу ње ни су и пре пу ње ни су, стал ном бор бом 
 бор бом за хва љу ју ћи ко јој се је ди но мо жда мо же до сти ћи 
же ље но, че жњи во же ље но Ј(ј)един ство те ла, ду ше и ду ха.

Овај кра так Увод био ми је по тре бан да пре до чим чи та о цу 
нео п ход ност, још и ви ше, сми са о ност, ви ше пу та ов де спо
ми ња не, не пре ста не бор бе су прот ста вље них си ла уну тар 
на шег не ви дљи вог и ви дљи вог би ћа. По што је ап со лут но 
не мо гу ће да чо век оста не це лог жи во та у „прин ци пу за до
вољ ства” (као при сут ног би о ло шког сто же ра бли ског на го ну 

1 На VI II Ва се љен ском са бо ру у Кон стан ти но по љу 787. го ди не, ко ји пра
во слав на цр ква не при зна је, по ме ну та Ари сто те ло ва те за и зва нич но је 
за ри мо ка то лич ку цр кву (мно го ка сни је и за про те стант ску) при хва ће на, 
иа ко до по де ле цр ка ва још ни је би ло до шло.
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са мо о др жа ња)  ма да не ки са вре ме ни пси хо ло зи твр де да је 
од са мог по чет ка жи во та де те та у ње му упо ре до при су тан и 
„прин цип ре ал но сти” по ред „прин ци па за до вољ ства”  за да
так је чо ве ка („чо век је дат и за дат!”) да у то ку свог жи во та 
ис тра жу је су шти ну тзв. ре ал но сти, тј. да от кри ва ре ал ност 
по сто ја ња у ње му, ду ше и ду ха. И, да по но ви мо: ово до жи
вот но упо зна ва ње тзв. ре ал но сти (ви дљи ве и не ви дљи ве), 
не мо гу ће је за ми сли ти без бор бе, од но сно без ди ја ло га са 
су прот ним у се би. Ово су прот но, и ви дљи во и не ви дљи во, 
при сут но је ка ко уну тар соп стве ног те ле сноду шев ноду
хов ног жи во та, та ко је оно при сут но и у бли жем или да
љем окру же њу чо ве ка, у спо ља шњем све ту; тај спо ља шњи 
свет пред ста вљен је (већ од ро ђе ња) ро ди те љи ма, на ро дом 
у ко ме је чо век ро ђен, ње го вом тра ди ци јом, ре ли ги о зном и 
световном.

Одав но зна мо да je про цес са зре ва ња чо ве капо је дин ца  
(а тек са зре ва ње на ро да, ако по сто ји!) ве о ма сло жен и до жи
во тан про цес. Ни кад ни је по сто јао не ки чо век (не ка је он био 
и ге ни ја лан) ко ји је до сти гао не ки за ми шље ни сту пањ пот
пу не зре ло сти (од Хри ста ја сно по ста вљен циљ чо ве ко вог 
жи во та). Ми смо сви са мо на пу ту са зре ва ња (да ли сви?), а 
пре ма ко ме или че му је упра вља но са зре ва ње, ка квог сми
сла уоп ште има про цес зре ња? Од го вор на ово, ми слим, зби
ља ва жно пи та ње за сва ког чо ве ка, на ла зи се у при род ном  
(и нат при род ном) тра же њу и на ла же њу „по гле да на свет” 
сва ког чо ве ка. До од ре ђе ног „по гле да на свет” (услов но ре
че но по зи тив ног или не га тив ног) до ла зи се, нај че шће по
сте пе но, опет ви дљи вом и не ви дљи вом бор бом, под јед на ко 
са са мим со бом (ова бор ба је ва жни ја и пре суд ни ја за ис ход 
бор бе) и са љу ди ма из сво је бли же и да ље око ли не.

Кад год се чо век умо ри од бор бе (а не по сто ји чо век ко ји се 
по вре ме но не умо ри), пре те му број не опа сно сти у ње го вом 
да љем жи вот ном то ку, као што су: рав но ду шност, апа ти ја, 
де пре си ја (уни ни је), као ис ход раз о ча ре ња у се бе, у дру ге, 
у Бо га (ако се у Ње га ве ро ва ло), од но сно не ги ра ња би ло 
каквог сми сла жи во та.

Чо век је по зван (од ко га?) на не пре кид но уса вр ша ва ње 
(сreatiocontinua, creationova – и у са мом Бо гу при сут на, јер 
„Бог не спа ва”, ка ко ве ли јед на од ду бо ко сми сле них срп
ских на род них по сло ви ца). Ако чо век не сле ди „про гре сив
но” у се би, осве ти ће му се оно „ре гре сив но” у ње му.

Па, ка ко чо век нај у спе шни је на пре ду је ка зре ло сти (ду шев
ној, али зна чај ни је, ка ду хов ној зре ло сти)? Је ди но у „бор би 
ми шље ња”, у ко јој бор би, раз у ме се, да и чо ве ко ве емо ци је 
игра ју зна чај ну уло гу – „емо тив на ин те ли ген ци ја”. Да кле, 
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ира ци о нал ни део ње го ве лич но сти ко ји је на рав но зна ча јан, 
али ира ци о нал но у на ма ко је се мо же и мо ра кон тро ли са
ти, по пра вља ти и бо га ти ти. Ова нео п ход на „бор ба ми шље
ња” од и гра ва се нај пре и нај бо ље у ди ја ло гу. Не мо же се 
до вољ но по зи тив но оце ни ти уло га и зна чај во ђе ња ди ја ло
га у чо ве ко вом жи во ту, упра во на пу ту ње го вог и ствар ног  
сазре ва ња.

Де фи ни ци ју ди ја ло га тре ба да одав но зна мо: Раз го вор во ђен 
са чо ве ком су прот ног ми шље ња од на шег (ни је бит но да ли 
је то су прот но ми шље ње ре ли ги о зне, фи ло соф ске, на уч не 
или по ли тич ке при ро де); раз го вор тре ба да бу де ви ше пу та 
по на вљан и, ва жно је, ли шен при су ства афе ка та. Ре зул тат 
ова ко во ђе ног ди ја ло га, та ко ђе је по знат: обо га ћи ва ње лич
но сти оба уче сни ка у раз го во ру, би ло у сми слу де ли мич но 
или пот пу не про ме не до та да шњег ми шље ња (на ша ми сао 
че сто по ста је и на ша ве ра, по зи тив на или не га тив на, то ле
рант на или не то ле рант на), или плод ног ја ча ња и учвр шћи
ва ња до та да шњег ми шље ња.

Да ли је ова ко де фи ни сан по јам ди ја ло га мо гућ је ди но са 
со бом са мим, во ђе њем уну тра шњег ди ја ло га? Да, мо гућ 
је, и он је по знат код ве ћи не ве ли ких ства ра о ца, на ро чи то 
у умет но сти; ме ђу ова квим љу ди ма до ста је ин тро вер то ва
них (пре ма Јун го вој по де ли ти по ва љу ди на ин тровертоване 
и екс тра вер то ва не). Њи хо ва, че сто дра ма тич на и до жи вот на 
бор ба са са мим со бом у са мом се би, до жи вља ва као плод 
не ка да ве ли ко ства ра лач ко де ло. Зар је мо гу ће за ми сли ти да 
су Ге те ов „Фа уст”, Шек спи ров „Ха млет”, Мил то нов „Из гу
бљен и по но во на ђен рај”, Ње го ше ва „Лу ча ми кро ко зма”, 
или Бе то ве но ве сим фо ни је, Ваг не ро ве опе ре и мно го дру гих 
дра го це них де ла у обла сти умет но сти, у ко ји ма зби ља ужи
ва ју љу ди од ума и ср ца (иа ко са ми ни су ства ра о ци)  мо гли 
да угле да ју „све тлост да на”, без спо ми ња не дра ма тич не, че
сто и тра гич не бор бе при сут не у ова квим ства ра о ци ма.

За што то ли ко мно го љу ди у све ту бе жи од ди ја ло га ко ји их 
мо же нај бр же да по ве де (не до кра ја и до ве де) пу тем са зре
ва ња? Страх је увек био и остао онај нај го ри мач ко ји ви тла 
над гла вом сва ког чо ве ка. Страх од упо зна ва ња са мог се
бе! Бо жан ског и ђа вол ског – ско ро бих ре као да је тај страх 
под јед на ко јак и опа сан и при по ку ша ју ствар ног упо зна ва
ња (при бли жа ва ња) се бе, и Бо гу и ђа во лу. Ни је бит но да  ли 
ђа во ла има или не ма  ова ква сум ња по сто ја ла је, мо жда, 
од у век у чо ве ку, али на ро чи то се осна жи ла у то ку тра ја ња 
исто ри је ре ли ги ја, на ро чи то хри шћан ске ре ли ги је, у ко јој се 
пре те ри ва ло са прет ња ма љу ди ма ђа во лом и па клом  сва ки 
чо век, без об зи ра ко јој је ре ли ги ји при па дао или не при па
дао, без об зи ра у ко ме се на ро ду ро дио и ка кво је вас пи та ње 



22

ВЛАДЕТА ЈЕРОТИЋ

до био, слу ти, али и зна ( ако хо ће да зна!) да је у ње му ствар
но при су тан и Бог и ђа во, или (ма ње стро го ре че но)  До бро 
и Зло.

Пр ви ко рак ка истин ском упо зна ва њу се бе („По знај са мог 
се бе”, од дел фиј ског про ро чи шта, ма да ве ро ват но и пре ста
рих Гр ка, па до го то во свих хри шћан ских све ти те ља) је сте 
упо зна ва ње (пре по зна ва ње) у се би са мом вр ли не и ма не, до
бр о сти во сти и греха, јед ном ре чи, пре по зна ва ње у се би до
бр ог и злог чо ве ка. Тра же ње по ми ре ња Бо га и ђа во ла, До бра 
и Зла у се би и у све ту (да ли је мо гу ће?) та ко ђе је при род на 
(че сто и ну жна) по тре ба, али и за да так ко ји сто ји це ло жи
вот но пред Ч(ч)ове ком. Ма ли је број ре ли ги о зних ми сли ла
ца, фи ло со фа и ве ли ких умет ни ка ко ји по све ћу ју цео свој 
жи вот од го не та њу ове вр хун ске Тај не.

За вр ши ћу овај мој по ку шај по ка зи ва ња (да ли и до ка зи ва
ња?) нео п ход но сти чо ве ка на пу ту са зре ва ња (а сва ки је чо
век, био он то га све стан или не, на пу ту пре ла же ња из ни жег 
раз ре да у ви ши) да сме ло и искре но во ди ди ја лог са су пр
от ним у се би и код дру гог чо ве ка (чо ве ка дру ге на ци о нал
но сти и на ро чи то дру ге ре ли ги је)  по зи ва њем на апо сто ла 
Па вла из ње го вих по сла ни ца. Па жљи во и по но вље но чи та
ње ве ћи не, увек ак ту ел них по сла ни ца апо сто ла Па вла на ме
ње них свим љу ди ма и у свим вре ме ни ма  мо же чо ве ка да 
охра бри да на ста ви ону „не пре ста ну бор бу” за ко ју зна да је 
при сут на и у ње му и у свим љу ди ма и на ро ди ма. На ста вља
ју ћи је, чо век све бо ље осми шља ва по тре бу да же ли (свим 
би ћем сво јим) да са зре ва, што не зна чи дру го не го да се при
бли жа ва сво ме Тво р цу ко ји га во ли и ко ји од ње га оче ку је да 
пре ста не да се бо ји, јер тек та да чо век мо же да по ста не оно 
нај леп ше  да по ста не „при ја тељ и са рад ник Бо жи ји”. Ево 
тих ре чи апо сто ла Па вла (из по сла ни це Ри мља ни ма 8, 15, 
Га ла ти ма 4, 7 и II по сла ни це Ти мо те ју 1, 7):

„Јер не при ми сте ду ха роп ства, опет да се бо ји те, не го при
ми сте ду ха по си нач ког ко јим ви че мо: Ава оче!

Та ко већ ни си роб, не го син; а ако си син, на след ник си Бо
жи ји, кроз Ису са Хри ста.

Јер нам Бог не да де ду ха стра ха, не го си ле и љу ба ви и чи
сто те”.

Закључак

Те ле сно ду шев ноду хов но са зре ва ње по је дин ца /не и на ро
да/ дуг је, му чан и це ло жи во тан про цес. Мно штво је чи ни
ла ца у то ку жи во та чо ве ка ко ји овај про цес са зре ва ња, од
но сно осми шља ва ња жи во та /„во ља за сми слом”/ мо гу да 
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убр за ју или успо ре. Ма ло је сум ње би ло и оста ло код пси
хо ло га, пси хо те ра пе у та, фи ло со фа и ре ли ги о зних ми сли
ла ца да је ди ја лог са љу ди ма друк чи јег жи вот ног уве ре ња  
/ре ли ги о зног и идеј ног/ по у здан пут ствар не ин ди ви ду а ци
је и/или обо же ња чо ве ка. Стал но жи вот но бо га ће ње сво га 
ду хов ног, ин те лек ту ал ног, али и емо тив ног/ира ци о нал ног/ 
би ћа, на тр но ви тој ста зи чо ве ка пут ни ка /хо мо ви а тор/ усло
вља ва по раст то ле ран ци је пре ма Дру гом и Дру га чи јем.
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NO MATURITY IS POSSIBLE WITHOUT A DIALOGUE 
WITH PEOPLE OF THE OPPOSITE OPINIONS

Abstract

Reaching maturity of the individual body, spirit and soul /not that of a 
people/ is a troubled and a lifetime long process.  There are multiple 
factors that may speed up or slow down this process of maturing, i.e. the 
process of giving sense /”will for sense”/ to one’s life. Psychologists, 
psychotherapists, philosophers and religious thinkers have little doubt 
left or never had any that a dialogue with people of different life beliefs 
/religious and ideological/ secure a path to real individualization and/
or divination of a man. A constant enrichment of not only spiritual and 
intellectual but also emotional /irrational/ being of a individual taking 
the thorny path of life /homoviator/ raises one’s tolerance to the Other 

and Otherness.

Кeywords:maturing, dialogue, psychology, psychiatry, philosophy,
religion


