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Увод1

Ства ра ње све та, ка кво је пред ста вље но у Ста ром за ве
ту2, пред ста вља те мељ ве ро ва ња у мо но те и зму, ко ји се у 

1 Ра ђе но у окви ру про јек та „Про ме не у дру штве ној струк ту ри и по кре
тљи во сти као чи ни о ци европ ских ин те гра ци ја Ре пу бли ке Ср би је, са по
себ ним освр том на АП Вој во ди ну”, ко ји фи нан си ра Ми ни стар сво про
све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је. Број про јек та је 
179053.

2 СветописмоСтарогаиНовогазавјета (1989), Бе о град: Бри тан ско и 
Ино стра но би блиј ско дру штво.
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тумачењи ма ра сло ја ва на бу квал но, до слов но, и на але го
риј ско раз у ме ва ње по ру ке. Ства ра ње све та има свој по че так 
ко ји ло ка ли зу је вре ме и про стор за жи вот на Зе мљи. Про
стор је на зван Едем ским вр том, а вре ме је от по че ло Да ном 
пр вим. Од нео р ган ске при ро де до ор ган ске, од Пр вог да на 
до Да на ше стог, за вр ше но је ства ра ње, ства ра њем му шкар ца 
и же не. Да тост жи во та му шкар цу и же ни зна чио је по че так 
спи рал не струк ту ре ДНК, а по том, жи вот се на ста вља у сва
ком ин ди ви ду ал ном би ћу спа ја њем два прин ци па, му шког 
и жен ског. 

И та ко би жи вот имао сво ју спи ра лу кре та ња кроз вре ме 
од по чет ка до веч но сти, бро ја њем да на од пр вог ис ко ра ка 
у бро ја њу сед ми ца, да ни је би ло још јед ног по чет ка, по чет
ка по зна ња до бра и зла. По при ште бор бе на ла зи се, ка ко у 
ство ре ном све ту та ко и у сва ком ро ђе ном по је дин цу а жи вот 
се од ви ја спи ра лом спа се ња или спи ра лом по но ра. Двој на 
спи ра ла ДНК до би ла је сво ју па ра ле лу у двој ној спи ра ли 
до бра и зла ко је се пре пли ћу и исто вре ме но де лу ју у све ту 
и чо ве ку.

У овом ра ду раз ми шља ће мо о од но су вре ме на и про сто ра 
као из во ра мо ћи за жи вот све та и чо ве ка, ко ри сте ћи спи
ра лу као мо дел раз во ја, ука зу ју ћи на раз вој не пер спек ти ве 
до бра и зла и на ре ал ност пси хо ло шког до жи вља ја вре ме на 
ов де и са да. Ју да и зам као ре ли ги ја пре по знат је као ре ли ги ја 
вре ме на ко ји сво ју си гур ност те ме љи у ап стракт но сти ко ја 
је пре све га ве ра у јед ног Бо га ство ри те ља, по том и из ба
ви те ља. Спи ра ла у кул ту ри за ју да и зам про из ла зи из по ру
ке о ствара њу све та, из по ру ке оба ве зе свет ко ва ња сед мог 
да на као да на се ћа ња на са мо ства ра ње и по што ва ње Бо га 
твор ца па у зом у вре ме ну ко ја одва ја при род но од нат при
род ног, кон крет но од ап стракт ног, рад но вре ме од не рад ног 
вре мена.

Спиралaуприродиикултури

Спи ра ла3 (грч. спе и ра, ви ју га, лат. спи ра) у основ ном зна че
њу је за вој ни ца. У ма те ма ти ци то би би ла кри ву ља с бес крај
но мно го за во ја ка. Спи ра ла, пре ма ен ци кло пе диј ским из во
ри ма4 пре све га се по ве зу је с ге о ме триј ским пој мом кри ве у 
рав ни, у дво ди мен зи о нал ном про сто ру, ко ја опи су је обр та је 
око стал не тач ке уда ља ва ју ћи се од ње све ви ше. У при ро ди 
та кав об лик се сре ће у рас по ре ду се мен ки у цве ту сун цо
кре та, у про фи лу шкољ ке на у ти лу са. Ако се по четна тач ка 

3 До мо вић, Ж., Ан тић, Ш. и Кла ић, Н. (ед.) (2001) Речникстранихријечи:
туђице,посуђенице,изрази,кратицеифразе, Бе о град: Евро, стр. 1331.

4 ВеликаопштаилустрованаенциклопедијаЛарус (2011), стр. 2621. 
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такве спи ра ле исто вре ме но кре ће дуж пра ве ко ја је нор мал
на на по чет ну ра ван, до би ја се тро ди мен зи о нал на спи ра ла, 
ко ја под се ћа на об лик не ких мор ских шкољ ки. Спе ци ја лан 
об лик тро ди ме зи о нал не спи ра ле је хе ликс ко ји се кон стру
и ше на по вр ши ни ци лин дра та ко да тан ген та сва ке тач ке 
хе лик са за кла па исти угао са осом ци лин дра. Хе лик со ид не 
струк ту ре су би о хе миј ски ва жне и ја вља ју се код про те и
на и ДНК ко ја у сво јој струк ту ри са др жи ге не тич ку ин фор
ма ци ју по треб ну да од ре ди раст и раз вој, ме та бо лизам и 
репродукцију, што чи ни ор га ни зам функ ци о нал ним.

Спи ра ла у кул ту ри при сут на је ви ше као украс и као сим бол. 
Још од пра и сто риј ских вре ме на број на су умет нич ка де ла и 
укра си ура ђе ни од зла та и сре бра ко ји има ју об лик спи ра ле5 
Ар хи тек ту ра има сво је спи рал не об ли ке ко ји ве ко ви ма чи
не про стор ле пим и функ ци о нал ним, пре све га у са крал ној 
ар хи тек ту ри6. У скулп ту ри7 су спи рал ни об ли ци про на шли 
сво ју фор му, у не пра вил ном и пра вил ном из ра жа ју8. Та ко ђе 
про на ла зи мо спи рал не об ли ке у ди зај ну вр та9.

У днев ној штам пи спи ра ла се че сто ко ри сти да об ја сни ток 
кре та ња и про гре си ју по пут на сло ва: „Спи ра ла на си ља, 
пре ти ли све ту но ви кр ста шки рат”; „Опа сност од спи ра ле 
на си ља”10. Ова кви на сло ви ука зу ју на стра хо ве од кре та ња 
ка злу, од гу бит ка кул ту ре то ле ран ци је, страх од еска ла ци је 
зла. У овом зна че њу спи ра ла је су но врат и не кон тро ли са но 
про па да ње осво је них вред но сти, а чи ни се да су оне с нај
сна жни јом по ру ком упра во у од но су на ре ли ги ју. Сли чан на
слов с по ја ча ним и све тов ним ка рак те ром гла си: „Спи ра ла 
мр жње ра си стич ког го во ра”.11 Текст пре но си го вор мр жње 
упу ћен од нај ви ших по ли тич ких зва нич ни ка тог вре ме на на 
име и би ће Ср ба. Са мо јед на ре че ни ца је до вољ на да у тој 
спи ра ли мр жње ука же на су но врат зла ко је је про на шло сво
ју жр тву: „Рат про тив Ср ба ни је ви ше са мо вој ни су коб. То 

5 http://www.ar heoama te ri.rs/2014/11/pra i sto rij skaumet nostob li ko va nja
sre braizla tanacen tral nombal ka nu/ (при сту пље но 11. 09. 2015).

6 http://www.au stria.in fo/si /de jav no sti/me stoin kul tur nezna me ni to sti/raz
gled naplo scaddac hsteinwel ter bespi ra le (При сту пље но 11. 09. 2015).

7 http://www.se e cult.or g /v/ga le ri ja_umet ni ka/ma ri cara doj cic/ana li za kr sta/
Spi ra la Skulp tu ra8.jpg .html (при сту пље но 11. 09. 2015).

8 http://www.de lo.si /zna nje/iz o bra ze va nje/ka bi netcu desvspi ral nemkro gu
vec no sti.html (При сту плје но 11. 09. 2015).

9 http://www.per ma kul tu ra.hr/sa vje ti/23ka kosa gra di tiza cin skivr tuob li ku
spi ra lepu zni ce (при сту пље но 11. 09. 2015).

10 http://www.blic.rs/Ve sti/Po li ti ka/525129/SPI RA LANA SI LJAPre tilisve
tuno vikr sta skira t (при сту пље но 11. 09. 2015).

11 http://www.po li ti ka.rs /ru bri ke/Te mane de lje/Go di snji caNA TObom bar
do va nja/Spi ra lamr znjera si stic koggo vo ra.sr .html (при сту пље но 11. 09. 
2015).
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је бит ка из ме ђу до бра и зла, из ме ђу ци ви ли за ци је и вар вар
ства” (1999)12.

Још јед на упо тре ба спи ра ле, ко ја у жи во ту же не има дво
стру ку по ру ку: по ру ку спре ча ва ња раз во ја за че тог би ћа и 
по ру ку чу ва ња од труд но ће и од абор ту са. „Спи ра ла спре ча
ва труд но ћу оне мо гу ћа ва ју ћи да се опло ђе но ја је уса ди у зид 
ма те ри це”13. Упра во је ов де гра ни ца и ме сто су ко ба. Пи та ње 
по чет ка жи во та. Ула ском у спи ра лу су но вра та за вр ша ва се 
жи вот, из гле да да је то мо гу ће већ на са мом по чет ку.

Субјективизацијавремена

Вре ме (лат. тем пус) је фун да мен тал ни по јам ко ји се раз ли
чи то де фи ни ше у на у ци, фи ло зо фи ји и ре ли ги ји. Вре ме у 
фи зи ци озна ча ва тра ја ње ко је се сма тра мер љи вом ко ли чи
ном. У астро но ми ји вре ме је јед на ди мен зи ја уни вер зу ма. 
Да би се фор ми ра ла вре мен ска ска ла, уста но вља ва ње хро
но ло ги је, по треб но је да се прет ход но де фи ни шу по чет на 
тач ка и кон стант на је ди ни ца ме ре вре ме на. Вре ме је па ра
ме тар ко ји омо гу ћа ва да се до га ђа ји сук це сив но по ве жу, а 
као гра ма тич ка ка те го ри ја од ре ђе но је да ло ка ли за ци је про
шлост, са да шњост и бу дућ ност.

„За Бо га ка же мо да је вечан, тј. да је Ње го во цар ство ван вре
мен ско. По јам вре ме на се не мо же при ме ни ти на Са мог Бо га 
не го са мо на Ње го ву тво ре ви ну. Пре ма то ме, Бог не ма ни по
чет ка ни кра ја, ни ти је од ре ђе ног ста ро сног до ба, јер би све 
те иде је ста вља ле Бож је по сто ја ње у вре мен ски оквир.”14

Ђу ро Шу шњић сим бо лич но, по пут 95 те за о од но су ре ли ги
је и на у ке15, где алу ди ра на Мар ти на Лу те ра и ње го вих 95 те
за про тив опро штај ни ца гре ха, пи шу ћи о струк ту ри ре ли ги
је уво ди де сет еле ме на та, по пут Де сет за по ве сти, ко ји, чи не 
ре ли ги ју са му (мит, ри ту ал, ис ку ство, сим бо ли, вред но сти, 
нор ме, све те лич но сти, све те за јед ни це, све то вре ме и све то 
ме сто). Пи шу ћи о све том вре ме ну као над и сто риј ској рав
ни, за мо то узи ма ис каз св. Ав гу сти на ко ји на пи та ње шта је 
вре ме од го ва ра „Ако ме ни ко не пи та, он да знам, ако же лим 
да то об ја сним не ком ко ме упи та, он да не знам”. Шу шњић 
на гла ша ва два аспек та чо ве ка, чо ве ка као те ле сно и као ду
хов но би ће. „Као те ле сна би ћа, ми смо ро бо ви време на и 

12 http://www.po li ti ka.rs /ru bri ke/Te mane de lje/Go di snji caNA TObom bar do
va nja/Spi ra lamr znjera si stic koggo vo ra.sr .html (при сту пље но 11.09.2015).

13 http://www.zdra vlje mla dih.rs/in dex.ph p/fe a tu res/de fi ni ci jezdra vlja/42trud
no caikon tra cep ci ja/154trud no ca i kon tra cep ci ja03

14 Ка план, А. (2002) Приручникјеврејскемисли, пр ви део, Зе мун: Књи жев
но дру штво Писмо, стр. 19.

15 Шу шњић, Ђ. (1995) Знатииверовати, Бе о град: Чи го ја штам па.
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про сто ра, јер се стал но су да ра мо са огра ни че њи ма; као ду
хов на би ћа ми смо го спо да ри вре ме на и про сто ра, јер ов де 
не ва же вре мен ске и про стор не гра ни це... У ми сли ма се мо
гу вра ти ти у сво је де тињ ство или у де тињ ство ро да, у ми
сли ма се мо гу пре ба ци ти на би ло ко је ме сто у све ми ру  без 
от по ра.”16

У Енциклопедијиправославља, пи шу ћи од ред ни цу о вре ме
ну, Ђу ро Шу шњић вре ме де ли на уну тра шње, су бјек тив но 
и пси хо ло шко, и оно спо ља шње, ту ђе и мер љи во: „Вре ме 
је пра зан оквир ко ји тре ба по пу ни ти: до га ђа ји су оно што 
ис пу ња ва вре ме, чи ни га рет ким или гу стим. По сто ји ви ше 
вр ста вре ме на. Сат но вре ме про ти че рав но мер но: оно има 
по че так и крај, а ме ра му је број и бр зи на. Ово вре ме зна чи 
да се чо век и све ње го ве де лат но сти ускла ђу ју са рит мом 
ко ји ни је ње гов при род ни не го ве штач ки, ви ше на мет ну ти 
ри там. Осе ћа ње вре ме на не ма ве зе с про ти ца њем вре ме на 
ме ре ног ча сов ни ком: ствар не вре мен ске ме ре не по кла па ју 
се са до жи вље ним! Сва на ша осе ћа ња, као што су до са да, 
ра дост, страх, љу бав итд. од ви ја ју се у пси хо ло шком вре
ме ну: ова осе ћа ња има ју свој вла сти ти ри там ко јег по ста је
мо све сни тек у по ре ђе њу са ствар ним сле дом у вре ме ну и 
просто ру.”17

Фи зич ко вре ме је мер љив про цес за ко ји се ко ри сте раз ли
чи ти кон стру и са ни по че ци, пре крет ни це, ци клу си и иза бра
ни дру штве ни са др жа ји. „Про ток вре ме на пре тва ра мо гућ
но сти у чи ње ни це, а бу дућ ност у про шлост”.18

Ђу ро Шу шњић19 пи ше да је по де ла вре ме на „пре на ше ере” 
и „по сле на ше ере” из вр ше на за то што је са хри шћан ством 
на сту пи ло не што са свим но во у од но су на ста ри свет. Хри
шћан ство ни је до не ло са мо иде ју сло бо де на су прот суд би ни, 
иде ју осо бе на су прот за ко ну, иде ју љу ба ви на су прот ра зу му, 
не го и иде ју ли не ар ног вре ме на на су прот ци клич ном по сма
тра њу вре ме на. Ако се вре ме схва ти кру жно, иде ја из ан ти
ке, он да не ма мо гућ но сти да се го во ри о по чет ку или кра ју 
вре ме на; ако се вре ме схва ти ли не ар но, он да је оправ дан го
вор о по чет ку и кра ју вре ме на, иде ја пре у зе та из јудаи зма.

Пи та ње кон ти ну и те та вре ме на као и по ве за ност ју да и зма 
и хри шћан ства, чи ни да оно што је но во је за пра во ста ро 

16 Шу шњић, Ђ. (1998а) РелигијаI, Бе о град: Чи го ја штам па, стр. 297.
17 Шу шњић, Ђ. Вре ме – све то, у: Енциклопедијаправославља, књ. 1, уред

ник Ка ле зић, Д. (2002), Бе о град: Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, стр. 410.
18 Ку љић, Т. Вре ме, дру штве но, у: Социолошкиречник, уред ни ци Ми ми ца, 

А. и Бог да но вић, М. (2007),Бе о град: За вод за уџ бе ни ке, стр. 660.
19 Шу шњић, Ђ. (1998) РелигијаI, Бе о град: Чи го ја штам па, стр. 306.
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јер је већ би ло у окви ру ју да и зма. „А кад се на вр ши вре ме, 
посла Бог си на сво је га је ди но род но га, ко ји је ро ђен од же не 
и поко рен за ко ну”20, као и Хри сто ве ре чи: „Не ми сли те да 
сам ја до шао да по ква рим за кон или про ро ке: ни је сам до шао 
да по ква рим, не го да ис пу ним”.21

„Хри шћан ска тра ди ци ја по ла зи од чи на ства ра ња, а исто ри
ју по и ма као те ле о ло шко кре та ње у ес ха то ло шкој пе р спек
ти ви. Су шти на ове кон цеп ци је схва та ња вре ме на са др жа на 
је не у пу ко ли не ар ном на прет ку од про шлог ка бу ду ћем, већ 
упра во у је дин ству и не де љи во сти вре ме на у пер спек ти ви 
веч но сти”22.

На кон ти ну у му вре ме на од про шло сти ка бу дућ но сти, од нос 
пре ма том исто риј ском вре ме ну у ре ли гиј ској пе р спек ти ви 
има те жњу да од из гу бље ног ра ја пре ко ха о са и спа се ња по
но во се вра ти у ста ње пре па да у грех и у про стор едем ског 
вр та с др ве том жи во та ко је ће за ле чи ти све ра не за до би је не 
у до ли ни „се на смрт но га”23. Та ко вре ме до би ја ци клич ни ка
рак тер по врат ка на по че так, али то ни је исти по че так.

Сва ки мит и об ред ко ји из ње га сле ди зна чи по вра так пр вот
ног вре ме на и же љу да се ово вре ме по бе ди, тј. да се по бе ди 
смрт. Уло га ми та и об ре да је сте да обез бе ди на ду на су прот 
про ла зно сти. Са мо се ћа ње на мит ске до га ђа је има из глед у 
бор би про тив про ла зно сти и смр ти. Ђу ро Шу шњић на гла
ша ва да је мит та ко ва жан за сва ки на род упра во за то што 
го во ри да је на род бе смр тан. У мно гим вер ским си сте ми ма 
пред ви ђе но је да вер ник има тре нут ке ка да на пу шта све тов
но и ула зи у све то вре ме, ово вре ме учи љу де ка ко тре ба 
да жи ве. Из лаз из све тов ног вре ме на и улаз у све то вре ме 
до ка зу је да ни смо са мо све тов на не го и све та би ћа. „Уки
да ње про сто р новре мен ских гра ни ца је сте ис ко рак у ре ли
гио зну сфе ру: Бог се спу шта ме ђу љу де а чо век се ус пи ње 
до неба.”24

Просторивремекаоизвормоћи

Три кључ не ре чи на ко ји ма се те ме љи те о ло ги ја Ста ро га за
ве та је су Бог, про стор и вре ме. Вре ме је по че ло да се ра чу
на одва ја њем све тло сти од та ме, „и би ве че и би ју тро, дан 

20 По сла ни ца Све тог апо сто ла Па вла Га ла ти ма 4:4.
21 Све то је ван ђе ље по Ма те ју 5:17.
22 Са мар џић, О. (2009) Хри шћан ско по и ма ње вре ме на и исто ри је, 
Социолошкалуча III, 2, стр. 88107 и стр. 92.

23 Пса лам 23:4.
24 Шу шњић, Ђ. (1998) РелигијаI, Бе о град: Чи го ја штам па, стр. 321.
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пр ви25. Про стор је, кон ден зо ва њем „ни из че га”, ство рен „у 
по чет ку”26. Про стор је имао сво је кон крет но име као што је 
„врт у Еде му”27, „зе мља Ха нан ска”28, „све та зе мља”29. Да
кле, про стор има свој вре мен ски по че так. Та ко ро ђен дан 
про сто ра на ста вља да жи ви у се ћа њу по што ва њем вре ме на 
ка да је све би ло го то во и по ста вље но на сце ну. Ше сто днев
ни рад био је за у ста вљен да би од пет ка ве че до су бо те ве че 
не рад на пра вио ис ко рак из кру га и по кре нуо спи ра лу у но во 
кре та ње.

Ре фе рент ни си стем про сторвре ме у ко јем Тво рац де лу је 
од ре ђен је да ном од два де сет че ти ри са та у ко ме пра зник 
по чи ње уве че и на ста вља се до сле де ће ве че ри. Шест да на 
Постањаобе ле жен је фра зом, с бла гим ва ри ја ци ја ма у ре
до сле ду ре чи: „И би ве че и би ју тро”. Ђе ралд Шре дер ка же 
да је та по ја ва би ла то ли ко ва жна да је шест пу та иден ти фи
ко ва на као про ток од ве че ри до ју тра, а по ру ка сти хо ва је да 
„у овом де ли ћу све ми ра, у ко јем је чо ве чан ству су ђе но да 
пу сти сво је ко ре не, по сто ји си сте мат ски про ток од не ре да
ха о са, или вечери, ка ре дуко смо су, или јутру.30

Но во за вет ни ар гу мент за по сто ја ње Бо га гла си: „Јер сва ки 
дом тре ба не ко да на пра ви, а ко је све ство рио оно је Бог”31. 
Дра ма зва на жи вот пред ста вље на је у Би бли ји уз бу дљи
вим на ра ти вом ко ји се при хва та ве ром и чи ни те мељ мо
но теистич ких ре ли ги ја: „Ве ром по зна је мо да је свет реч ју 
Бож јом свр шен, да је све што ви ди мо из ни шта по ста ло”.32

Вре ме и про стор су у ме ђу соб ном од но су. Раз ли ке из ме ђу 
ре ли ги ја су у да ва њу при о ри те та вре ме ну или про сто ру, по
пут кон флик та пред ко јим сто ји сва ки по је ди нац у из бо ру 
из ме ђу „има ти или би ти”. Пи та ње ко је ди фе рен ци ра је сте: 
Да ли Бог се бе ви ше ис по ља ва у до га ђа ји ма или у ме сти ма 
и ства ри ма. Где је Бог ко ји је ство рио свет? Да ли се ње го во 
при су ство у све ту ве зу је при мар но за про стор или за вре
ме, за при ро ду или за исто ри ју? Или, је по пут де и стич ког 
разуме ва ња, Бог на пу стио овај свет33.

25 Пр ва књи га Мој си је ва 1:5.
26 Пр ва књи га Мој си је ва 1:1.
27 Пр ва књи га Мој си је ва 2:8.
28 Че твр та књи га Мој си је ва 34:2.
29 Дру га књи га Мо ји је ва 3:5.
30 Šre der, Đ. (2010) Ve če i ju tro, Iz dva ja nje re da iz ha o sa, Mоraša Vol. 1. br. 1. 

str. 1219 i str. 1314.
31 По сла ни ца Све тог апо сто ла Па вла Је вре ји ма 3:4.
32 Посланица Светог апостола Павла Јеврејима 11:3.
33 Ку бу рић, З. (2007) Те и зам, у: Социолошкиречник, уред ни ци Ми ми ца, А. 

и Бог да но вић, М. (2007), Бе о град: За вод за уџ бе ни ке, стр. 613.
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Чо ве ко во осва ја ње про сто ра је по бе да ко ја је оства ри ва на 
жр тво ва њем са мог жи во та и жр тво ва њем вре ме на. Тро ше ње 
вре ме на да би се сте као про стор је ску па ин ве сти ци ја, јер је 
вре ме са мо бив ство ва ње. Жи вот је пре све га вре ме. Моћ над 
вре ме ном пред ста вља сло бо ду ула га ња у жи вот ко ји тре ба 
да тра је, а моћ над про сто ром за во ди и од во ди у на го ми ла
ва ње ства ри, по се до ва ње, над зи ра ње и вла да ње.34 

Моћ ко ју чо век по ка зу је пре ма про сто ру про из ла зи из же ље 
да се овла да при ро дом и упра вља њом. За ве де ност ства ри
ма усме ра ва чо ве ко во де ло ва ње. Та ко је ре ли ги ја вре ме на 
по ти сну та а ре ли ги ја про сто ра за вла да ла. Бог ко ји је из ван 
про сто ра и вре ме на сме шта се у све та ме ста, све то тло, на 
ко је тре ба да се до ла зи  и где тре ба да се мо ли, и у све те 
пред ме те ко ји мо гу да се опи па ва ју, пред ко ји ма тре ба да се 
кла ња и мо ли. Та ло ка ли за ци ја бес ко нач ног и кон кре ти за
ци ја ап стракт ног је ис ку ше ње пред ко јим сто ји Де ка лог, као 
за по вест с го ре Си нај на ко јој је би ло „све то ме сто”35 пред 
ко јим је Мој си је изуо обу ћу сво ју. Ме ђу тим, на том истом 
све том ме сту до био је за по вест у ко јој је за бра ње на кон кре
ти за ци ја Бо га, за бра ње но чак и у име ну га сво ди ти на кон
крет ност. Са ма че твр та за по вест36 је из ри чи то усме ре на на 
све тост вре ме на, све тост сед мог да на ко ји пред ста вља спи
ра лу кре та ња по пу та њи вре мен ског ци клу са ко ји је не про
ме ње но бив ство ва ње у раз ли чи тим ло ка ли те ти ма, у Ра ју и 
из ван ње га, у вла сти тој зе мљи и у ди ја спо ри, као до ма ћин 
и као из бе гли ца. Има ти кон тро лу над вре ме ном зна чи ло је 
би ти сло бо дан и од го во ран. Сви оста ли су би ли ро бо ви ко ји 
ни су мо гли да има ју кон тро лу над вре ме ном.

За ис ку стве ни жи вот по је дин ца исто као и пла не те Зе мље, 
пре ма из ве шта ју о ства ра њу, Бог је па ра лел но ства рао вре ме 
и про стор за жи вот све та. Дан је имао вече и јутро и но сио 
свој ред ни број, Данпрви. По том је до шао Дандруги и све 
оно што је тог да на по ста вље но на сце ну зва ну Зе мља. Спи
ра ла је по че ла да се фор ми ра, од свог по чет ка, Пр вог да на 
ка да је по ста вљен цен тар спи ра ле ко ја се ни за ла до сво је 
ци клич не тач ке Даншести. Та да је сти гао пар, Адам и Ева, 
зва ни човек да бу де но си лац и пре но си лац жи во та. Жи вот је 
ушао у спи ра лу вре ме на да се ра ђа и пре но си с ге не ра ци је 
на ге не ра ци ју. За јед нич ки жи вот му шкар ца и же не је от по
чео чи ни се баш у пе так ве че кад је све би ло го то во и „до бро 
бе ше ве о ма”37. Жи вот је за њих по чео сла вљем. Седмогдана 

34 He šel, A. J. Ša bat u: Šabat–Danvečnosti, Ka plan, A. (1999), Ze mun. 
35 Че твр та књи га Мој си је ва 34:2.
36 Дру га књи га Мој си је ва 20:11.
37 Пр ва књи га Мој си је ва 1:31.
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они су ушли у бла го слов про сла ве ства ра ња све та по шту
ју ћи „вре ме” – „све то вре ме” и Бо га твор ца. „И бла го сло ви 
Бог сед ми дан и по све ти га, јер у тај дан по чи ну од сви х де ла 
сво јих, ко ја учи ни. То је по ста ње не ба и зе мље кад по ста ше, 
кад Го спод Бог ство ри зе мљу и не бо.”38

Зна чај из ла ска из кру га до го дио се за вр шет ком ства ра ња, 
сед мим да ном, по след њим да ном у ци клу су сед ми це. Да је 
реч о спи ра ли а не о кру гу све до чи ци клус ко ји не ма при
род ну пу та њу кре та ња. Сед ми ца је ис ко рак из при ро де и 
про сто ра у вре ме и сло бо ду кре та ња. Сед ми дан као дан 
не ра да, дан сла вље ња и за јед ни штва ме ђу соб ног и с Бо гом 
твор цем пред ста вља пр ву спи ра лу у кул ту ри, у ре ли ги ји, у 
об ре ду. Сед ми ца је спи ра ла ко ја се окре ће отво ре на за веч
ност. Ју да и зам је ре ли ги ја ко ја је за бе ле жи ла ток ства ра ња и 
по став ку мо рал ног за ко на ко ји по чи ње про сла вом ства ра ња, 
сла вље њем вре ме на, ула ском у вре ме ко је обе ћа ва жи вот у 
раз војној пер спек ти ви, с обе ћа њем. 

Храмувремену,сликавечности

Та ко је ју да и зам као ре ли ги ја, у исто ри ји зла, пре жи вео у 
ве ри и на ди у ре ли ги ји вре ме на, чу ва ју ћи су бо ту као све то 
вре ме и „храм у вре ме ну”. Хе шел39 на гла ша ва да у сле ду 
ства ра ња ниг де ни је спо ме нут ни је дан је ди ни пред мет ко ји 
би био об да рен осо би ном све то сти. Све ти ња у вре ме ну у 
Би бли ји до ла зи ис пред све га оста лог за то што је у вре ме ну 
по чет ка исто ри је по сто ја ла са мо јед на све ти ња – све ти ња у 
вре ме ну. Пред ност вре ме на над про сто ром је у то ме што је 
вре ме по све ће но од Бо га, а про стор хра ма по све тио је Мој
си је. Та ко ђе, ва жан ар гу мент за при о ри тет вре ме на над про
сто ром је у то ме што да тум Су бо те ни је од ре ђен зби ва њем 
у при ро ди не го са мим чи ном Ства ра ња. Су шти на Су бо те је 
та ко у пот пу но сти одво је на од све та про сто ра. 

Хе шел40 као прак тич ну при ме ну раз у ме ва ња ва жно сти све
тог вре ме на за кљу чу је да онај ко же ли да уђе у све тост да на 
мо ра нај пре да на пу сти све тов ност за хук та ле тр го ви не и јар
ма те шког ра да. Он мо ра да се скло ни од ври ске не склад них 
да на, од на пе то сти и гро зни це сти ца ња, мо ра да се опро сти 
од на пор ног по сла и на у чи да схва ти као што је свет већ 
јед ном ство рен, да ће оп ста ти без по мо ћи чо ве ко ве. Та ква 
вр ста по ве ре ња у Бо га ко ји је ство рио свет и ко ји га одр жа ва 
да је мо гућ ност раз у ме ва ња по ру ке да је шест да на у не де љи 

38 Пр ва књи га Мој си је ва 2:3.4.
39 He šel, A. J. (1999) Šabat, Ze mun; Ку бу рић, З. и Да чић, С. (2004) Методи
каверскенаставе, Бе о град: Чи го ја штам па, стр. 144155.

40 Исто.
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да то да се овла да све том, а сед мо га да на је при ли ка да са
вла да мо се бе.

Обе ле жа ва ње све тог вре ме на од за ла ска сун ца у пе так, па до 
за ла ска сун ца у су бо ту ве че, нај ва жни ја је од ред ни ца је вреј
ског иден ти те та. Не у ла ском у храм вре ме на сма тра се исту
па њем из ју да и зма41. Кул тур ни обра сци свет ко ва ња су бо те 
не гу ју се ка ко у по ро ди ци та ко и у за јед ни ци, обо га ћи ва њем 
свог ду ха пу тем мо ли тве, чи та ња, дру же ња. Као тре ну так 
при бли жа ва ња Бо гу, су бо та се до че ку је с ра до шћу и про во
ди се у по себ ној ре ли ги о зној по све ће но сти ко ја је рас те ре
ће на сва ко днев них ми сли и по сло ва. Кад год је то мо гу ће, 
по жељ но је да се вер ске за по ве сти из вр ша ва ју у окви ру гру
пе, ми ни мал на гру па је три осо бе, по жељ но је да их бу де 
де се то ри ца42.

Др жа њем Бо жи јих за по ве сти оства ру је се не ки циљ, бу ду ћи 
да су „за по ве сти са мо сред ство за ис пу ња ва ње Бо жи јег пла
на”43. Спи рал но кре та ње по сед мич ном ци клу су и ис ко ра ку 
у „све то вре ме” има сми сао ко ји се од но си на спа се ње ко је 
зна чи ис ко рак из вре ме на у веч ност, тј. ула зак у бе смрт ност. 
Од свих ин ди ка то ра ре ли ги о зно сти чи ни се да је за ју да и
зам ве ро ва ње у бе смрт ност кљу чан јер, ка ко пи ше Ари је 
Ка план, „чо век ко ји не ве ру је у бе смрт ност би ће ли шен те 
веч не на гра де по што она за ње га ио на ко не по сто ји.”44 По
след ња од три на ест те мељ них и је дин стве них ве ро ва ња ју
да и зма гла си: „Мр тви ће ожи ве ти кад бу де Бо жи ја Во ља”45

Развојнеперспективедобраизла

У чи та њу тек сто ва из Би бли је и раз у ме ва њу по ру ка ко је су 
за пи са не, ства ра се осно ва јед не кул ту ре осми шља ва ња све
та и фор ми ра ња по гле да на свет. У усло ви ма Ра ја, ка да је 
ство рен свет с по чет ним ка пи та лом за веч ни жи вот, чо век 
је имао дис по зи ци ју ра ђа ња и раз во ја у без број ним ва ри ја
ци ја ма но вих об ли ка за хва љу ју ћи ком би на то ри ци ге нет ског 
ма те ри ја ла. Про стор Ра ја, имао је са мо је дан пра вац раз во
ја, пра вац ра ђа ња и ства ра ња кроз ис ку ство но вих би ћа у 
пер спек ти ви веч но сти, у окри љу Бо жи је до бро те и бри ге. 
Из ве штај из Би бли је упу ћу је на гра ни це ко је су по ста вље
не у про сто ру. Гра ни ца се на ла зи ла из ме ђу до бра и зла. Са 

41 Ka plan, А. (1999) Šabat–danvečnosti, Ze mun, str. 7681.
42 Ка план, А. (2005) При руч ник је вреј ске ми сли, дру ги део, Зе мун: 

Књижев но дру штво Писмо,стр. 145.
43 Исто, стр. 139.
44 Ка план, А. (2005) При руч ник је вреј ске ми сли, дру ги део, Зе мун: 

Књижев но дру штво Писмо,стр. 248.
45 Исто, стр. 258.
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те ри то ри је до бра, на те ри то ри ји до бра, би ло је по ста вље но 
др во по зна ња до бра и зла, др во ко је је по тен ци јал но да ва ло 
мо гућ ност по чет ка још јед не спи ра ле са дру гом пер спек ти
вом, пер спек ти вом зла, по но ра, де струк ци је, смр ти. 

Из зо не на ив но сти, не зна ња, мла до сти, би ло је ла ко под ле
ћи ис ку ше њу и отво ри ти но ва вра та кре та ња, раз дво ји ти два 
све та и се бе са мог ста ви ти на ве тро ме ти ну бор бе из ме ђу 
до бра и зла. Та ко је же на убра ла плод с др ве та и  по ста ла 
жр тва пре ва ре ис ку сног по зна ва ла ца оне дру ге стра не, стра
не зла, по бу не, охо ло сти, не за до вољ ства, бор бе за пре стиж, 
моћ, ту ђу те ри то ри ју, же ље да за у ста ви жи вот, да га уву че у 
не ста ја ње.46

При ча се на ста вља. „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 пре
га че.”47 Спи ра ла зла је отво ри ла свој раз вој ни пут. Из гу бљен 
је про стор, из гу бљен је Рај, пр ви дом, по че так љу ба ви и жи
во та. Та ко ис те ра ни, љу ди су по че ли да уче раз ли ку из ме ђу 
до бра и зла. 

По ру ка је Би бли је да је рај ски про стор из гу бљен, да су рај
ска вра та за тво ре на, да је за бра њен при ступ др ве ту жи во та 
да не би, оку сив ши та ко ин фи ци ра ни злом, зло до би ло веч
ност. Та ко је на стао рат, кон фликт, сло бо да да се иза бе ре. 
Али ви ше ни је би ло про сто ра, оста ло је са мо вре ме из ра ја, 
вре ме ко је се ни же у да не од пр вог до сед мог и по но во, од 
пр вог до сед мог, и та ко спи ра ла вре ме на до би ја но ве пут ни
ке ко ји ула зе у ци клус ра ђа њем и на ста вља ју да жи ве сла
ве ћи жи вот и ства ра ње жи во та на Зе мљи ко ја је из гу би ла 
др во жи во та ра ди зла ко је се уко ре ни ло у том про сто ру, и у 
сва ком дру гом про сто ру. Са мо је вре ме на ста ви ло свој ци
клус окре та ња по спи ра ли сме њи ва ња „од су бо те до су бо те” 
да би из гу бље ни про стор по ве за ла с но вим. „Јер као што ће 
но ва не бе са и но ва зе мља, што ћу ја на чи ни ти, ста ја ти пре да 
мном, ве ли Го спод, та ко ће ста ја ти се ме ва ше и име ва ше. 
И од мла ди не до мла ди не, и од су бо те до су бо те до ла зи ће 
свако те ло да се по кло ни пре да мном, ве ли Го спод”.48

Јед на од по ру ка Би бли је је сте да је жи вот за по чет у рај ским 
усло ви ма ка да је све би ло ве о ма до бро, да се по том од ви ја 
за јед нич ким жи во том до бра и зла у све ту и сва ком би ћу, те,  
да ће на „кра ју вре ме на” по бе ди ти до бро. Обе ћа ње спа се ња 

46 Пр ва књи га Мој си је ва 3:5.
47 Пр ва књи га Мој си је ва 3:7.
48 Књи га Све тог про ро ка Иса и је 66:2223.



60

ЗОРИЦА КУБУРИЋ

од гре ха и зла упу ћу је на че ка ње Ме си је. „Али че ка мо по 
обе ћа њу ње го ву но во не бо и но ву зе мљу, где прав да жи ви.”49

Хри шћан ство као ре ли ги ја свој иден ти тет уте ме љу је у 
васкр се њу Ису са Хри ста. „И ако не ма вас кр се ња мр тви јех, 
то ни Хри стос не уста. А ако Хри стос не уста, уза луд да кле 
про по ве да ње на ше, а уза луд и ве ра ва ша.”50 За то је нај ве ћи 
хри шћан ски пра зник упра во Вас крс, а на сед мич ном ни воу 
ве ћи на хри шћан ских цр ка ва је за дан од мо ра узе ла не де љу 
као се ћа ње на дан Хри сто вог вас кр се ња, као но во ства ра ње.

Све то вре ме у окви ру вер ских уче ња у се би но си по ру ку 
спа се ња, ме ђу тим на по при шту ме ђу ре ли гиј ских од но са 
пре тва ра се у кон фликт дру штве них раз ме ра. Спи ра ла раз
во ја ко ја во ди у све ве ће чо ве ко во уса вр ша ва ње од но си се 
на све аспек те лич но сти. Ипак, нај ва жни ја ди мен зи ја је сте 
мо рал ност ко ја је па ра ле ла до бро ти за сно ва ној на ем па ти ји.

„По че так на шег ду хов ног ра ђа ња је сте по че так раз ли ко ва
ња до бра и зла, као и гре ха и по ку ша ја да се он пре ва зи
ђе”51. Прак тич ни са вет од но си се на раз вој ни пут вла сти тог 
уса вр ша ва ња у до бру и пре вла да ва ња гре ха у се би. Је ро тић 
кон ста ту је да гре хо ва има ви ше, али да у ду хов ном раз во ју 
не тре ба кре ну ти од јед ном с не ко ли ко, већ с оним ко ји нас 
нај ви ше му чи. Та ко се лак ше са вла да. Раз ли ко ва ње до бра и 
зла се учи.52 По зив је да се над вла да зло до брим53

Схватањевремена,културниобразаци
развојнешансе

За јед нич ко за све ре ли ги је је сте да има ју све те при че ко је се 
од но се на по себ не до га ђа је ко ји по том ула зе у ка лен дар да 
би се се ћа њем чу ва ле од за бо ра ва и вр ши ле функ ци ју ин те
гри са ња за јед ни це. Та ко се кул тур но на сле ђе уте ме љу је у 
ста во ви ма по је ди на ца и дру штва што се пре по зна је у сти лу 
жи во та. Ју деохри шћан ско по и ма ње све та и жи во та, за сно
ва но на усме ној тра ди ци ји и пи са ној ре чи, Би бли ји, Ста ром 
и Но вом за ве ту, осми шља ва жи вот и да је ре фе рент ни оквир 
ве ћи ни ста нов ни ка пла не те. Ипак, сва ка др жа ва по на о соб 
има сво је на ра ци је ко је су по ве за не не са мо с вер ским већ и 
с ет нич ким по ре клом и исто риј ским ис ку ством. 

49 Дру га по сла ни ца Све тог апо сто ла Пе тра 3:13.
50 Пр ва по сла ни ца Све тог апо сто ла Па вла Ко рин ћа ни ма 15:1314.
51 Је ро тић, В. (2013) Човек највећа загонетка, Бе о град: Арс Ли бри,  

стр. 115.
52 По сла ни ца Све тог апо сто ла Па вла Је вре ји ма 5:14.
53 По сла ни ца Све тог апо сто ла Па вла Ри мља ни ма 12:21.
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Ве сна Му ји чић54 пи шу ћи о Ср би ји и на чи ну жи во та ко ји се 
та ко во ди као да је вре ме ста тич на ка те го ри ја, опи су јући 
нашу инерт ност и за гле да ност у про шлост, отва ра број на 
пи та ња и ну ди мо гу ћа ре ше ња за урав но те жен од нос пре ма 
вре ме ну ко ји омо гу ћа ва раз вој јед ног дру штва. Не ка од зна
чај них пи та ња ко ја су по ста вље на су: ка ко схва та мо вре ме; 
ка ква је вред ност вре ме на; ка ко се од но си мо пре ма вре ме ну; 
ка ква нам је вре мен ска пер спек ти ва; да ли гле да мо у про
шлост, са да шњост или бу дућ ност или има мо урав но те же ну 
вре мен ску пер спек ти ву; ка ко се од но си мо пре ма свом исто
риј ском ис ку ству; да ли ве ру је мо да на пре ду је мо, стаг ни ра
мо или на за ду је мо; да ли је вре ме огра ни чен ре сурс; ко ли ки 
је вре мен ски хо ри зонт; ко ли ко се уна пред мо же пред ви де ти 
раз вој до га ђа ја. 

На осно ву раз ли ка ко је су при сут не у дру штви ма ко ја су на 
раз ли чи тим ни во и ма раз ви је но сти, Ве сна Му ји чић55 за кљу
чу је да је пи та ње бр зи не жи во та ствар вред но сти, од но сно 
при о ри те та – за дру штво, као и за по је дин ца. Уви ђа ју ћи ра
зно ли кост ин ди ви ду ал них про то ка вре ме на, уви ђа ју ћи да 
ра зним про фе си ја ма од го ва ра ју раз ли чи ти ин ди ви ду ал ни 
тем пе ра мен ти, да чи та вим при вред ним гра на ма од го ва ра ју 
раз ли чи те бр зи не вре ме на, да мо жда и чи та вим зе мља ма од
го ва ра ју раз ли чи те бр зи не вре ме на – по ста је ја сни је да не ма 
ствар ног осно ва да се чи та вом дру штву на ме ће иста бр зи на 
вре ме на као стан дард, ни ти да се јед ном дру штву на ме ће 
вре мен ски стан дард дру гог. 

Го во ре ћи о исто ри ји вла сти тог на ро да Вла де та Је ро тић сма
тра да је по треб но да се зна ка ква је исто ри ја би ла, али не да 
би је по но во про жи ве ли, јер се то не мо же. „Не ма ци клич но
сти у исто ри ји. Увек је дру га чи је и ка да из гле да да је исто
ри ја иста. Ства ри се на из глед по на вља ју, као да су исте”56 

Развојуобасмера

Спи ра ла раз во ја има свој исто риј ски пут. „Са да” је ме ри ло 
про шло сти али и бу дућ но сти. До кле смо сти гли у раз вој ном 
пу ту? „За о ку пље ни оним што је са да и што је ов де, из ви да 
гу би мо пут ко јим се кре ће мо кроз вре ме, за бо ра вља ју ћи да 
се би по ста ви мо крај ње пи та ње По ла Го ге на: Ку да иде мо?”57

54 Му ји чић, В. (2010) Шта нам зна чи вре ме: схва та ње вре ме на, кул тур ни 
обра зац и раз во јне шан се, Република, број 474475, стр. 130.

55 Исто.
56 Је ро тић, В. (2013) Чо век нај ве ћа за го нет ка, Бе о град: Арс Ли бри,  

стр. 113.
57 Рајт, Р. (2007) Кратка историја напретка, Бе о град: Ге о по е ти ка,  

стр. 142.
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Ако су сви љу ди са гре ши ли, и ако не ма нијед но га ко ји би 
се мо гао из дво ји ти ка ква је пер спек ти ва раз во ја ка да је у 
пи та њу спа се ње? У по чет ку је све би ло ве о ма до бро. Му дри 
Со ло мун из ја вљу је: „Са мо, гле, ово на ђох: да је Бог ство рио 
чо ве ка до бра; а они тра же сва ко ја ке по ми сли.”58 Све ви ше 
не ста је до бро те из на ше пер цеп ци је. Не што се до го ди ло. 
„Сви за стра ни ше, сви се по ква ри ше, не ма ни ко га до бро да 
тво ри, не ма ни јед но га.”59 Да ли је у Би бли ји при ка зан лич
ни пе си ми зам или је објек тив но све кре ну ло спи ра лом де
струк ци је и су но вра та? 

„Би ос фе ра је ви со ко ор га ни зо ван си стем чи је су основ не ка
рак те ри сти ке са мо о др жа ње и по сто ја ност као и са мо ре гу ла
ци ја за сно ва на на ци клич ном кру же њу ма те ри ја и про то ку 
енер ги је. То је си стем нај бли жи пој му иде ал ног.”60 Ме ђу
тим, тај иде ал ни при род ни све т ко ји, ка ко год да је на стао, 
ушао је у спи ра лу окре та ња и кре та ња. У ком прав цу? „За
га ђе ње вр ло озбиљ но угро жа ва би о ди вер зи тет што по ка зу је 
и ве ли ки број вр ста ко је су у про це су не ста ја ња или су већ 
иш че зле”61.

Ро налд Рајт62 пи шу ћи о раз во ју при ме ћу је, не са мо убр за но 
кре та ње, већ и скра ћи ва ње спи рал не осе. За ста ре ва ју зна
ња. Про ме не су бр зе. Да ли то зна чи да је реч о раз во ју и 
на прет ку или се спи ра ла су жа ва и за вр ша ва? Да ли је ипак 
крај исто ри је? Зам ке на прет ка, из у ми ра ње вр ста, је зи ка, на
ро да, при ро де, ка па ци те та за раз вој, да кле ипак, де гра да ци
ја. Раз лог то ме је не до ста так ме ре. Рајт ка же: „тај ђа во жи ви 
у на ма и из ла зи кад год пред у хи три мо при ро ду, на ру ша ва
ју ћи рав но те жу из ме ђу му дро сти и без об зир но сти, из ме ђу 
по тре бе и по хле пе”63. Ци ви ли зо ва ни љу ди ве ру ју да се по на
ша ју бо ље од та ко зва них ди вља ка, ме ђу тим, мо рал не вред
но сти ко је се ве зу ју за ци ви ли за ци ју са мо су при вид јер се 
пре че сто ко ри сте да оправ да ју на па да ње и тла че ње дру гих, 
ма ње моћ них дру шта ва. На по је ди нач ном пла ну ис ку ше ња 
се зо ву: секс, хра на, бо гат ство, моћ, пре стиж и, у мо дер ном 
зна че њу, све бо љих и бо љих ма те ри јал них ства ри. Та ко при
си ље ни на на пре до ва ње, у ци ви ли зо ва ном кон тек сту но ве 

58 Књи га про по вед ни ко ва 7:29.
59 Пса лам 53:3.
60 Ја бла но вић, М. (2002) Екотоксиколошкиречник, Кру ше вац: Уни вер зи

тет у При шти ни, стр. 73.
61 Исто, стр. 66.
62 Рајт, Ро налд (2007) Кратка историја напретка, Бе о град: Ге о по е ти ка, 

стр. 29.
63 Исто, стр. 23.
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ре ли ги је, љу де вла сти те же ље за во де и уни шта ва ју, услед 
не до стат ка ме ре. 

Кри ти ку ју ћи ци ви ли за ци ју Рајт64 под се ћа на рим ске аре не, 
астеч ка жр тво ва ња, ло ма че ин кви зи ци је, на ци стич ке ло го ре 
смр ти. И не са мо да је од нос пре ма дру го ме чо ве ку про бле
ма ти чан, већ је и од нос пре ма при ро ди ру ши лач ки. А ка да 
при ро да поч не да нас ли ша ва сво јих услу га – пу тем еро зи ја, 
не род них го ди на, гла до ва ња, бо ле сти, та да је ре зул тат пра
ва про паст, из у ми ра ње дру штва. Опо ра вак, ако до ње га до
ђе, тра је ве ко ви ма. „Лек ци ја ко ју ја на ла зим у про шло сти 
је сте ова: здра вље зе мљи шта и во де – и шу ма, ко је чу ва
ју во ду – је ди на је трај на осно ва оп стан ка и успе ха ма ко је 
цивилизације.”65

Из угла лич но сти и пси хо ло ги је сти жу об ја шње ња. Пси хо
ло ги ја осе ћај но сти је по ка за ла да не при јат на осе ћа ња до жи
вља ва мо ско ро ду пло ин тен зив ни је од при јат них. Раз лог је 
да нам је оно што нас угро жа ва ва жни је од оно га што нас 
уна пре ђу је. Не при јат на осе ћа ња су по ве за на са пре жи вља
ва њем, а при јат на су по ве за на са ква ли те том жи во та. Зо ран 
Ми ли во је вић по ста вља пи та ње: „Да ли нам свест о то ме да 
се ко лек тив но на ла зи мо у спи ра ли про це са ква ре ња и сли ке 
ствар но сти и са ме ствар но сти – мо же по мо ћи да учи ни мо да 
свет бу де бо ље ме сто?”66

Закључак

Пи та ње ко је оста је од но си се на ди ле му да ли је про блем 
људ ског раз во ја у кон флик ту из ме ђу жи во та и смр ти. Да ли 
се дво у ми мо из ме ђу ра ђа ња и дру штве ног на пре до ва ња и 
изо ла ци је, ра то ва и са мо у ни ште ња. Да ли је мо жда на ста ја
ње и не ста ја ње са мо се квен ца но вог на ста ја ња и но вог не
ста ја ња ко је се одр жа ва у рав но те жи ис то сти, ко ја пре но си 
жи вот? Или је мо жда спи ра ла раз во ја ли не ар на и по зи тив
на ко но та ци ја док је спи ра ла де струк ци је и уни ште ња не
га тив на стра на ли не ар ног пу та у су прот ном сме ру? Да ли 
се на ла зи мо пред кон флик том из бо ра из ме ђу до бра и зла? 
Ко ли ко смо си гур ни у вла сти ти пут? Да ли се тра ди ци о нал
но, мо дер но и пост мо дер но до ба раз ли ку је по од го во ри ма 
на ова пи та ња? 

Ре ли гиј ска ве ро ва ња и по ру ке ко је осми шља ва ју жи вот зна
чај но су кул тур но на сле ђе. Мо но те и стич ке ре ли ги је по лазе 

64 Исто, стр. 47.
65  Исто, стр. 115.
66  Ми ли во је вић, З., http://www.po li ti ka.rs /ru bri ke/spek tar/zi votistil/Moclo

sihve sti.lt .html (об ја вље но 12. 09. 2015, при сту пље но 12. 09. 2015).
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од истог кон цеп та о по чет ку жи во та на Зе мљи, о ства ра
њу све та за шест да на што пред ста вља те и стич ки по глед 
на свет. У том кон тек сту смо раз ма тра ли пи та ње по чет ка 
време на и про сто ра и пу та ње раз во ја. 

Ко хе рент ност вер ског си сте ма ни је мо гу ће одр жа ти ако се 
уно се пот пу но су прот на гле ди шта ко ја га раз гра ђу ју. Вер ска 
уче ња се одр жа ва ју пре све га пу тем ве ре, а знати и верова
ти су два па ра лел на си сте ма ко ја се ме ђу соб но до пу њу ју. 
Од нос ре ли ги је и на у ке по ме ра гра ни це ве ре и зна ња. Ме
ђу тим, бу ду ћи да је мо но те и зам от кри ве на ре ли ги ја и да се 
ве ру је у исти ни тост об ја ве, ни је по жељ но пра ви ти ком про
ми се и уво ди ти из ме не. За то је те и зам ре ла тив но за тво рен 
си стем ко ји се те шко ме ња али ко ји се уну тар се бе раз ви ја и 
пра ти са вре ме ни жи вот у по ку ша ју да ста ра пи та ња ре де фи
ни ше али не и из ме ни. 

Спи ра ла раз во ја вре ме на зе маљ ског жи во та има свој по
че так ко ји је пре ма Би бли ји на стао ства ра њем чо ве ка, му
шкар ца и же не, ше стог да на ства ра ња, ко ји је свој пр ви ком
плет ни дан жи во та жи вео сед мог да на ства ра ња. По све ће но 
вре ме и бла го слов дат сед мо ме да ну у сед ми ци ства ра ња и 
по том у свет ко ва њу и па жљи вом бро ја њу да на, био је пр ви 
ис ко рак у кул ту ри, по че так за јед ни штва и ре ли ги је ко ја је 
по ве зи ва ла „дво је или тро је у мо ли тви”. Зна чај бро ја се дам 
по ве зу је се и са бро ја њем се дам го ди на ка да се би о ло шким 
про ме на ма у чо ве ко вом те лу сва ких се дам го ди на ула зи у 
но ви раз вој ни ци клус. 

Раз вој ни пут чо ве ка већ на са мом по чет ку упа да у зам ку 
пред иза зо ви ма „по зна ња до бра и зла”. Раз вој до би ја два 
прав ца, је дан во ди у жи вот а дру ги у смрт, и упр кос из ве
сно сти, сло бо да из бо ра до би ја на ва жности. Те ле сно бив
ство ва ње, за хва љу ју ћи обе ћа њу веч но га жи во та у от кри ве
ној мо но те и стич кој ре ли ги ји и, ду го већ, за пи са ној об ја ви у 
Би бли ји, чо ве ков дух се кре ће у ве ри и на ди да ће пре вла
да ти смрт. Ве ру ју ћи да ће онај ко ји је ство рио свет мо ћи и 
да по но во ство ри вас кр се њем. За то је све то вре ме у сва кој 
ре ли ги ји кључ но од ре ђе ње бу ду ћи да је оно са мо жи вот. За 
ју да и зам све то вре ме и део иден ти те та је сте су бо та, сед ми 
дан ко ји се свет ку је по че твр тој за по ве сти Де ка ло га. За ве
ћи ну хри шћа на, не де ља је све то вре ме ко је под се ћа на дан 
Хри сто вог вас кр се ња и по бе ду смр ти. Ве ро ва ње у вас кр се
ње и вра ћа ње у жи вот спа се них пред ста вља нај ја чи ин ди
ка тор ре ли гиј ског ве ро ва ња ка ко са со ци о ло шког та ко и са 
те о ло шког ста но ви шта.

Ре ли гиј ски оп ти ми зам о бу дућ но сти све та и чо ве ка, то 
сла вље ње жи во та и упор но од би ја ње да се при хва ти са ма 
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реалност ов де и са да, ин си сти ра на мо гућ но сти веч ног жи
во та пу тем ве ро ва ња у Бо жи ја обе ћа ња. С дру ге стра не, пре
ве ли ка ко ли чи на зла у све ту, не прав де, ра то ви, уни шта ва ње 
при ро де и ње на ра зор на сна га, све чи ни жи вот не си гур ним 
а чо ве ка увла чи у без на ђе и осе ћа ње из гу бље но сти. Стал
не прет ње ра том, и са ми ра то ви, иза зи ва ју страх и бе жа ње. 
Тре ну так у ко ме жи ви мо обе ле жен је из бе глич ком кри зом, 
вра ћа њем ре ли гиј ским ве ро ва њи ма, те жњом да се вла сти то 
ве ро ва ње пре не се дру ги ма. На чи ни ми си о на ре ња се раз ли
ку ју. Све те при че су ис при ча не ра ци о нал но, ипак, оне по бу
ђу ју нај ду бље емо ци је. У јед ној спи ра ли раз во ја прот ка на је 
љу бав, у дру гој је страх. Бор ба се на ста вља, а по при ште те 
бор бе је и Зе мља и би ће.
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A SPIRAL OF DEVELOPMENT AND/OR FALL

Abstract

Two key concepts that explain the essence of life are the concepts 
of time and space. Movement through time and space, according to 
one way of thinking, enters the path of circular motion in a close and 
predictable system. According to another, for the humans, movement 
has a linear path in an open and unpredictable system. A compromise 
between these two extreme positions of understanding development is 
symbolized by a spiral – it attempts to open a close system, to bring 
it back to almost the same position but also to lead it in a direction of 
development and movement towards new forms. So, a circle, a spiral 
and a ray are symbols of understanding progression in time which has 
its beginning. In this paper, the problem of development is presented 
through the symbolism of a spiral. In the context of monotheistic 
religions, the beginning is given by the creation of the world and 
counting of the days. A spiral is established in time by a cycle of weeks. 
The second message of the Old Testament comes from the fall into sin. 
Since then, through knowledge of the good and the evil, the spiral has 
unwound in two directions, a direction of life and a direction of death, 

and their battlefield are the Earth and the Being. 

Keywords:Bible,life,spiral,time,space,development,religion


