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СЛОБОдАН ПАНОВ

Од РАВНОПРАВНОСТИ дО „РАВНОПРАВНОСТИ“

Сажетак: сходно луцидној констатацији једног српског академика да су идеали чове-
чанства увек били правда, слобода, врлине..., а да је живот био мање племенит, у раду се анали-
зира да ли постоји и „равноправност“, као што постоје морософои (глупи мудраци), профита-
билни алтруисти и зли хуманисти и љубитељи слободе монистичког мишљења. Да ли постоји 
дијалектика: од равноправности до „равноправности“? У време профитабилних алтруиста, злих 
хуманиста и одличних глумаца врлина, вреди подсетити се ничеовог става о пози моралности: да 
потчињавање моралу може бити ропско, ташто, користољубиво, резигнирано. У теолошкој лите-
ратури каже се да су и патријархат и матријархат истоврсна негирања благодатних допуњујућих 
дарова мушкарцу и жени. Где је власт, тамо нема љубави и жртве. У ропству нема среће, али 
среће нема ни у господарењу.

Може ли „химна“ индивидуализма, безобалним појмовима и правним формулацијама који 
подстичу и заоштравају конфликт чланова породице, да буде уводни такт баладе диктатуре? Да 
ли је пројектовање сукоба у породицу и микросредину пројекат против емотивне солидарности, 
снаге, независности, храбрости и воље за слободом? ако немамо ослонац у породици јесмо ли 
јаки да се супротставимо тоталитарном у демократском?

кључне речи: равноправност, „равноправност“, користољубиви алтруисти, дезинте грација 
породице, љубав.

судбина једне идеје одређена је капацитетом племенитости, антрополошким и 
историјским утемељењем. живот идеја врло значајно одређује и „субјективни фактор“ 
– начин њене интерпретације и практиковања. 

начин примене битан је и код техничких уређаја, а некмоли код софистицира-
них и деликатних идејних конструкција. академик матија бећковић вели да су идеали 
човечанства били и остали правда, слобода, равноправност...човечанство се од пам-
тивека бори за идеале против којих није нико. Упркос идеалима, будућност још није 
таква да ће се „трешње слободно обликовати, да се неће робовати старим и преживе-
лим формама, да за љубав неће бити потребно двоје... да ће деци ницати златни зуби, 
да ће на универзитету предавати онај коме се предаје, да ће сваки човек објављивати 
своје новине, снег ће падати и лети, да ће се у школи деци предавати разни предмети 
у виду поклона, да ће сваки град бити главни, да ће кавези бити бежични, да ћемо сви 
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добијати на лутрији, да ће сви путеви водити до циља, сви ће бити паметни, бол ће бити 
пријатан... прво ће се подизати мостови, па онда доводити реке, новац ће се куповати за 
мале паре, питања ће бити непотребна, одмах ће се одговарати... Тако ће бити“, шали 
се академик1 . 

Дозволите ове упитаности аутора: откуд либералној идеји фаворизовање соци-
јалистичке вредности равноправности? откуд слободни спонтани ток подразумева 
инжењеринг врлине равноправности и делање „организованих планетарних снага“? Да 
ли је тумачење појма равноправности обележено/просветљено? светоназором тумача. 
Да ли је темељ интелектуално-моралне висине „професионалних чимбеника племени-
те равноправности“ фарисејство видљиво у, рецимо, следећем примеру: афирматори 
језика толеранције, финоће и немржње за саговорнике користе речи „идиот“ „“г... г....“, 
„задригле паланачке будалетине“,“задригли фашистоидни полусвет“,“стока, смрад…“2 
свето јеванђеље по матеју вели: чувајте се лажних пророка, који вам долазе у оделу 
овчјем, а изнутра су вуци грабљиви. По плодовима њиховим познаћете их..., мат, 7, 15 
и 16. и када не постоји добра намера („Демон се може појавити и у анђеоском обли-
ку“) и кад се нема мудрости („Ми одлазимо све више у ропство и поред привидне борбе 
за слободу. Што нам се чини да смо слободнији, све смо више заробљени.“ “Господ 
тражи зидаре, а не рушиоце. Јер ко зида добро самим тим руши зло. ко се пак окрене 
да руши зло, брзо заборави зидати добро и претвара се у злочинца“3), идеја може да се 
насука на хриди историје и егзистенције.

Може ли постојати маска племенитости? искуство тужно одговара:
– У старом Риму постојао је „користољубиви алтруизам“. социјалну помоћ 

добијали су не они којима је била потребна, већ само они који су имали право гласа 
и могли да се „одуже за доброчинство“. „Пазите да милостињу своју не чините пред 
људима да вас они виде: иначе плате немате од оца свога који је на небесима. када 
дајеш милостињу не труби пред собом, као што то чине лицемери по синегогама и 
по улицама да их људи хвале“ (св. јеванђеље по матеју, 6, 1 и 2). модерно медијско 
презентовање донатора управо је засновано на овој хришћанској речи. или није?

– Подсећамо и на ничеов „процедурални аргумент“: истинољубивост јесте 
нужан, али није довољан аргумент за истину, као што је aletheia, нескривеност 
у смислу чистине, услов истине4. У време профитабилних алтруиста5, злих ху-

1 в. м. бећковић, О међувремену – записи, биГз, београд, 1985, стр. 23 , 37 и даље.
2 в. слободан антонић, Породична шетња и друга Србија, „Печат“, бр. 81 од 18.9.2009. 

стр. 31 и слободан антонић, Легенда о великом хигијеничару,“Печат“, бр. 8, стр. 54 и даље. 
3 Прва мисао је мисао руског јеромонаха силуана, другу мисао рекао је отац јулијан у 

студеници, а завршну мисао каза владика николај, в. владета јеротић, Духовни разговори, 
београд, 2004, стр. 74, 81 и 47. 

4 в. Др жељко симић, Филозофија модерне психе, културно-просветна заједница београда, 
београд, 2007, стр. 250. истина није, она постаје: и пут до истине је истина, каже хегел, в. 
Др. жељко симић, Преображаји тоталитарне свести, пролегомена за социологију сазнања, 
културно-просветна заједница београда, београд, 2006, стр. 19.

5 Џон стјуарт мил је веровао да је частан и племенит када је тражио освајање индије. 
орвел у Уводу „животињске фарме“ вели да је тај роман сатира тоталитарне државе, али и да 
се „слободна енглеска не разликује много“, в. интервју ноама чомског, „суђење у хагу је било 
фарса“, „Политика“, 8. 5. 2006. Подржавајући агресију у индији (и зарад масовне производње 
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маниста6 и одличних глумаца врлина, вреди подсетити се ничеовог става о пози 
моралности: да потчињавање моралу може бити ропско, ташто, користољубиво7, 
ре зигнирано, чин очајања: само по себи потчињавање моралу не мора да буде 
морално.8

Дакле, може постојати маска племенитости. Да ли и постоји? Да ли постоје 
„субјекти историје“ који не виде балван у свом оку, а „виде“ трун у туђем? Да ли су 
племенити, праведни, ваљани љубитељи равноправности они који се боре за људска 
права и права детета, а не помињу убијену децу током „хуманитарне интервенције 
милосрдни анђео“ тј. бомбардовања србије од стране нато пакта? када цивилизо-
вани љубитељ врлина – амбасадор поводом напада на свог држављанина каже да је 
„агресија неопростива и срамна“, шта рећи за убијање цивила на пијаци или путни-
ка у возу? ...одговара ли овај образац понашања наведеном блиблијском примеру 
лицемерја, фарисејства, злочина селективне правде? Лицемерно је глумити махатму 
Гандија у појединим друштвеним сегментима и мање комплексним друштвеним об-
ластима, а понашати се опозитно Гандију у његовој аутентичној сфери: друштвеној и 
политичкој борби за правду и ненасиље. апорично је, самоуништавајуће је ако се фор-
сира „апсолутни, безусловни пацифизам“ у једној сфери, а у другој сфери се примењује 
супротна „милитаристичка филозофија“. очигледан је несклад и очигледна је неправда 
ако се у породичној сфери забрањује и повишен тон или ћутање, а у државној или 
међудржавној сфери је дозвољена и грмљавина авијације и тенкова9. Ружна реч и руж-

стратешке ствари – наркотика), мил је тврдио да ће енглеска «ако агресија барбарских сила је 
присили на рат», оданa миру несебично се жртвовати и плодове поделити са целим човечан-a миру несебично се жртвовати и плодове поделити са целим човечан- миру несебично се жртвовати и плодове поделити са целим човечан-
ством, „па тако и са барбарима које покорава и уништава управо ради њихове добробити“, н. 
чомски, хегемонија или опстанак, стр. 56, наведено према: Др. жељко симић, Преображаји 
тоталитарне свести, пролегомена за социологију сазнања, културно-просветна заједница 
београда, београд, 2006, стр. 454–455 .

модернији пример: француски хуманисти добили су 8 година затвора због покушаја отми це 
103 детета из чада. хуманисти су тврдили да су ова сирочад из ратног подручја судана и да они 
желе да их лече, а истрага је утврдила да су из чада, да имају родитеље и да је намера ху маниста 
била да продају усвојену децу у француској (цена: 2 000 евра за дете), в. http:/vijesti.hr od 28, 29. 
listopada 2008. 

6 не чуди, стога, дијалектика да је терориста, субјект интерполове потернице, политички 
фаворит најзначајнијих европских и других западних земаља. и не чуди заблуда да се доброта 
може «доказивати» поклањањем , рецимо, трактора.

7 илустрација модерног маркетинга „хуманизма“: у једној моћној држави полиција 
зауставља саобраћај да би две патке прешле ауто-пут (показавши дивну сензибилност за домаће 
животиње) (Дневник Тв Пинк-а у 19,30 од 1. маја 2008.), али нема сензибилитет за одговорност 
за масовна страдања жена и деце од вијетнама до ирака.

8 вид. ниче, освит, «Рад», београд, 1979, стр. 29 и 33. 
9 модерна историја богата је непоштовањем човека расизмом, колонијализмом, сиромашт-

вом, страдањем недужних (као у време хуманитарне интервенције «милосрдни анђео» нато-а у 
нашој земљи)... и актуелна историја о томе сведочи. четворица британских држављана затворе-
них у војној бази саД «Гвантанамо» на куби, тужили су официре војске саД за мучење и по-
вреду њихових верских права. амерички апелациони суд је одбио овај захтев јер нема довољно 
надлежности, јер су тужени извршавали своју дужност и јер се на притворенике не односи 
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но понашање треба да буде забрањено у свим сферама друштва и сваког друштва, без 
умишљеног „божјег“ самофаворизовања.10

Да ли постоје и „субјекти историје“ који „виде“ не трун, већ балван у туђем 
оку? историја показује да обесправљени и понижени најпре живе своју патњу-
неравноправност па се аутохтоно организују за борбу. Успех те борбе условљен је 
ефикасном организацијом и верношћу идеји/животу. Дакле, животна патња ствара 
организацију. не треба нам други да сазнамо да нам је у животу лоше. симтоматично, 
најблаже казано, је кад „планетарно организовани професионални хуманисти“ про-
мовишу патњу. У демократском друштву, садашњем, појединац или појединци сами 
осећају своју обесправљеност без просветљења авангарде (макар била, инцидентно 
или можда не, аутономна, аутентична, алтруистичка, непрофитног ентузијазма, народ-
на, некабинетска, поштена...) може ли се ова „просветитељска авангарда“ титулиса-
ти као инжењери људских душа? Постоји ли медијска промоција-пропаганда која са 
ентузијазмом и радосно директивно с хиперболом извештава о некој непријатности, 
а мрзовољно о великим друштвеним неправдама. на пример: министар понавља не 
свежу информацију да је свака друга жена жртва психичког, а свака трећа жена је жртва 
физичког насиља у породици.11 ако је податак тачан, тачно је и питање: шта је пси-
хичко насиље12 (да ли је то и редовна исплата најамнине на сваких четири месеца у 
време транзиције, да ли је то неспорна сигурност радног места у земљи транзиције, 
о чему говори податак да у србији 700 000 људи живи испод граница сиромаштва-тј. 
дневно преживљава са мање од 45 динара13...); колики је број породичних делинквената 
и криминалаца у србији, где сместити толики број делинквената/криминалаца, шта је 
извор и смисао херојске трпељивости жена таквог квантума насиља и зашто хумана, 
социјално одговорна власт не заштити жртве? каква је цивилизација у којој је толико 
делинквената/криминалаца? могуће финале је и пароксизам: да pro futuro све жене 
буду жртве а сви мушкарци делинквенти/криминалци. хоће ли бити више сигурних од 
обичних, досадашњих, несигурних кућа? хоће ли слобода бити појам женског рода? 

закон о верским правима. аmnesty internатional je позвао на демонстрације које су одржане у 
вашингтону, сиднеју, Лондону, Риму, атини, в. www.b 92.vesti.com. od 12. januara 2008.

10 Другачије поступање доводи до тога да, након хумане интервенције и окупације, финале 
буде да нико неће да иде у ту оазу правде, слободе, врлине. Рецимо, у амбасаду саД у ираку, 
иако је то најзаштићеније, најбезбедније место, у иначе безбедној земљи, нико од службеника 
неће да иде добровољно, в. „Политика“, од 28. 10. 2007, стр. 3. о стратегији тзв. превентивног 
рата, о кажњавању за намеру, о томе да је свака ратна експедиција ослободилачка и хумана, о 
праву на ексклузивно тумачење идеје слободе и правде, о заосталости европљана да би схватили 
тај ослободилачки и културални примат, и о другим ставовима чомског, в. Др. жељко симић, 
Преображаји тоталитарне свести, пролегомена за социологију сазнања, културно-просветна 
заједница београда, београд, 2006,стр. 450–454 .

11 в. „Danas“ od 18. 9. 2009. године.
12 занимљива је терминологија модерног доба: «транзиција» је друштвени процес у коме 

се прелази негде: из бољег у боље или горе (или је то историјска епоха када се неко прелази); 
„реформа пензионог система“ (у којој може да се уштеди 100 милијарди динара буџета) значи 
повећање или смањење износа пензија или је то делегација надлежности за бригу о пензионери-
ма министарству вера.

13 в. www.rts.rs од 17. 10. 2009. године
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ни једног трена не сумњајући у искрену племенитост „глобално организованих 
снага“, питамо откуд глобалном либерализму осетљивост на „сузу детета“, патње 
појединца и жеља за равноправношћу? ако се верност идеји равноправности народа 
може илустровати бројним историјским и актуелним примерима умишљеног „божијег“ 
самофаворизовања, лидера царства врлина, како поверовати14 у верност идеји равно-
правности људи?

како ако се сетимо да у царству врлина постоји одређени број људи лишених сло-
боде (једна од најважнијих карактеристика „модернитета“ је завођење  дисциплине. 
суочене са масовном незапосленошћу, са развојем неједнакости, високим  нивоом 
делинквенције, западне државе су деведесетих година уложиле велике напоре да фор-
сирају своје прерогативе у дисциплиновању и масовном затварању – саД15), одређени 
број болесних без помоћи (према казивању мајкла мура у филму „болесник,“ у саД 
50 милиона грађана, и 9 милиона деце, је без здравственог осигурања. могу ли људска 
права да постоје без права на живот/здравље? Рецимо, председник саД буш ставио 
је вето на предлог закона којим би се проширило државно здравствено осигурање 
за децу из породица са слабијим примањима (сиромашна деца), иако је предлог до-
био у конгресу двостраначку подршку. буш сматра да би се тиме повећала државна 
потрошња16. о евалуацији здравља деце и других интереса народа говори податак да 
секунда рата у ираку кошта америчке пореске обвезнике око 4 000 долара („вечерње 
новости“, 10.10.2007, стр. 14), а да је у буџетској 2007. години у саД за шпијунирање 
потрошено 43,5 милијарди долара (сајт „vesti b 92“ oд 31.10.2007) и одређени број 
сиромашних (стопа сиромаштва у саД је највиша до сада и износи 13,2, тј. око 40 ми-
лиона становника саД су сиромашни. број сиромашних у свету последње две године 
порастао је за 100 милиона људи17. Према подацима Ун, скоро 3 милијарде људе живи 
са мање од 2 долара дневно18). људи су данас равноправни: 1% контролише 40% свет-
ског богатства.19

Тешко је не веровати у искрену узвишену племенитост глобалног либерализма20 . 
само што су примери дисхармонични вери. Рецимо, констатујемо нереакцију на на-
родне таласе глади и понижења, на поносне и гладне (25 до 30% људи у србији живи 

14 о есеју „Profits über alles“ који говори о сарадњи нациста са америчким корпорацијама 
(јунион банке и Прескота буша, Томаса вотсона из ибм..., в. богдан ђуровић, амерички бизнис 
са хитлером, „Печат“, бр. 80, стр. 36 и даље.)

15 в. Лоран микиели, једно насилније друштво? Друштвено-историјска анализа интерпер-
соналних насиља у француској од 1970. год. до данас, «анали Правног факултета у београду», 
бр. 1/2008, стр. 39 и даље. од 2000. године usa todaY каже да је 6,6 милиона одраслих у затво-
ру или на „корекцији“, в. Др. жељко симић, Преображаји тоталитарне свести, пролегомена за 
социологију сазнања, културно-просветна заједница београда, београд, 2006, стр. 466.

16 в. „Глас јавности“, 5. 10. 2007, стр. 14 и „Правда“, исти датум, стр. 11.
17 www.ртв војводина од 11.9.2009 и www.b92 od 26. 11 . 2008.
18 www.ekoforum.org.
19 www.ekoforum.org.
20 о нељудскости глобализације и пратеће демонизације непослушних новом тоталитар-

ном поретку, о српској самодемонизацији, в. интервју са проф. др емилом влајкијем, б. чуљић, 
о злочинима, слугама и лажима. Печат, бр. 76 , стр. 14 и даље.
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око линије сиромаштва21), а реакцију на „невоље поносних“ и давање подршке: ам-
басаде енглеске, немачке, холандије22. а тек убијени цивили?23 о моралу данашњих 
чимбеника говори и овај податак: немачко позориште припремило је представу о мосту 
у варварину где је убијена и соња миленковић: бриљантна ученица окончала је свој 
живот пре него што је и ступила у њега. (м. стојановић, Пацифисти крвавих руку, 
„Печат“, бр. 57). занимљиво је да су четворо немаца (харолд кампфмајер је уложио 
сву своју имовину) и једна српкиња поднели тужбу против немачке за учешће у нато 
бомбардовању србије, али је после 5. октобра процес стопиран јер је прекинута до-
става материјала из београда (наташа јовановић, велика мисија малих људи, „Печат“, 
бр. 57, стр. 37). боље легитимације борца/боркиње за људска права нема. и још један 
пример морала: корисно је сетити се чињенице да је извршена амнестија за кривично 
гоњење и извршење казне за учиниоце кривичних дела тероризма и удруживања ради 
непријатељске делатности (на територији медвеђе, Прешева и бујановца).24

Да ли је тачна мисао да премијера идејâ почиње трагедијом а репризира се као 
фарса?25 Да ли постоји дијалектика праксе: од равноправности до „равноправности“? 
има ли оваквог фарисејства „у духовној ситуацији времена“26 и у сфери равноправ-
ности?

само један пример: „због чињенице да у србији није постигнута апсолутна ста-
тистичка симетрија у заступљености полова у сваком послу, категорији примања, жи-

21 www.dW-world, deutsche Welle od 20.7.2009. „ko su siromašni u srbiji“. Линију сиро-
маштва дефинише власт, а не народ (ћутање народа даје основа тумачењу да народ боље живи 
него што власт мисли). занимљиво је истраживати релацију народног сиромаштва и начина жи-
вотног дизајнирања хуманих принципа (рецимо, начела равноправности).

22 www.Danas, od 18. 9 . 2009.
23 У време наТо интервенције „милосрдни анђео“, коју неки погрешно називају наТо 

бомбардовањем наше земље, страдало је 89 деце, око 2 500 цивила и 1 002 наших војника и 
полицајаца, в. „курир“, 24. марта, 2008, стр. 4. Поврх тога, осиромашени уранијум и после 800 
година може да изазове рађање деце са деформитетима. У току 2002. године забележен је чест 
малигнитет хематопозних органа код деце и чест абортус због дегенерације плода. и поврх тога, 
италијански министар „одбране“ изјавио је да је 255 италијанских војника оболело, а 37 умрло 
након учешћа у окупацији космета, в. „Глас јавности“, 24. 3. 2008, стр. 7.

24 в. „службени лист сРј“, бр. 37, од 3. јула 2002. године. Према amnesty international, 
на косову и метохији постоји огромна размера некажњавања за насиље, посебно против срба 
учињених у марту 2004. године. на мети критике су и хрватска и словенија, в. sajt b 92, „vesti“ 
од 13. јула 2006. године.

25 некада правно фарисејство сједињује трагедију и фарсу. forum non conveniens (одбијање 
судске надлежности јер је страни алтернативни форум погоднији) пречесто служи за заштиту 
мултинационалних компанија. амерички суд је применио овај форум, одбијајући своју надлеж-
ност у корист индије, у случају индустријске несреће са око 4 000 мртвих и око 200 000 оболелих 
и тиме, јер је износ накнаде неупоредиво мањи него што би жртве добиле у саД, спасио од бан-
кротства union carbide, в. нина кршљанин, forum non conveniens, „анали Правног факултета у 
београду“, бр. 1/2008, стр. 259 и даље.

26 Дух нашег времена је дух антихристов, дух лажи и обмане, самољубља и гордости, зло-
чиначке самовоље, користољубља, моралне изопачености и разврата, в. Гермоген шимановски, 
Полност и целомудреност, у књизи мушкарац и жена пред тајном тела, Православље и полност, 
приредили в. Димитријевић и ј. србуљ, београд, 2006, стр. 44.
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вотном индикатору и начину живота, настала је мрачна атмосфера и појачани су по-
зиви на усвајање нових антидискриминацијских закона. ово је пример проналажења 
проблема тамо где их нема, стварања нових и непотребних антагонизама и свесне 
или несвесне припреме терена за разне привилегије и злоупотребе... сам извештај за-
вода показује да те разлике уопште нису драстичне или искључиво „на штету жена”. 
напротив, извештај показује да жене у србији имају „предност“ у низу области, као 
што су пет година дужи животни век, мањи проблем алкохолизма, мањи проценат кри-
вично осуђиваних, већи број завршених виших школа, факултета, магистратура и док-
тората. међутим, званичници завода и представници власти ове податке игноришу, а 
нешто мање просечне плате и слабију запосленост жена узимају као довољан доказ 
да у србији не постоји „родна равноправност“. стратегија владе за родну равноправ-
ност игнорише да више жена него мушкараца завршава факултет и уместо тога про-
глашава проблемом то што жене не завршавају оне (нпр. техничке) факултете које су 
владини службеници за њих испланирали. Државна стратегија равноправности у об-
ласти здравља игнорише краћи животни век мушкараца и без пардона даје приоритет 
искључиво женским болестима и проблемима. све ово указује како се у рукама вла-
диних службеника и наизглед неутралних стручњака борба за родну равноправност 
лако дегенерише у каприциозну промоцију појединачних група, што као резултат има 
свеопште нездраво отимање за милост представника државног апарата.“ (в. жељка 
бутуровић, мале жене, „Политика“ од 4.12. 2008). о модерном схватању равноправно-
сти говори и протест голих жена, које су шетале улицама седам градова саД, тражећи 
право да као и мушкарци шетају улицом голих груди („курир“ од 28.8.2009).

и још један пример: текст Пз Р. србије оцењен је повољно од стране одбора за 
равноправност полова народне скупштине србије, иако у погледу редоследа навођења 
супружника, равноправност није постигнута. Пз Р. србије џентлменски прво помиње 
жену па мушкарца. Џентлменство не може да буде законска дужност већ добровољан 
аристократски, културни гест. Тачну стилизацију равноправности полова познаје Пз 
Републике српске који најпре у чл. 4 ст. 1 у дефинисању брака прво наводи жену, а у 
ставу 2 редослед је обрнут. Професионалци „равноправности“ не реагују и на бројне 
примере понижења мушкарца у рекламама: од шамарања мушкарца од стране жене, ре-
кламе о занимљивом менталном капацитету мушкарца, где мушкарац мисли племенито 
на љубав тек кад опере косу неким шампоном до рекламе где мушкарац у хегелијанској 
пози, са главом на доле, има занимљиву функцију: да његова боља половина поправи 
шминку огледајући се у његовим сјајним ципелама....

и још један пример: и аутор је имао част да у неком акту буде критикован због 
употребе термина „боља половина“. и хтедосмо да одговоримо логичким подсећањем 
(да је боље боље); аргументованим узором на српске врхунске интелектуалце (академи-
ка проф. владету јеротића)..., док не чусмо главну вест: гледајући дневник телевизије 
српске покрајине мудракиња о женском препеву мушких термина рече да је сва та 
племенита мудрост у „малој књижици“.

шта је смисао и последица ангажоване племенитости планетарно организованих 
чимбеника, надничара хуманизма, професионалних моралиста? сматрамо да се могу 
евидентирати две последице новог „породичног светоназора“:
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1. упркос химни „власника времена“ бриге о човековим потребама, као што рас-
те број сиромашних, здравствено неосигураних, незапослених, бомбардованих..., тако 
јача и правна несигурност појединца/грађанина. Демократура влада: привид равно-
правности и слободе. човек је на условној слободи (код маркса налазимо мисао о 
лицемерној, лажљивој хвали слободе у општој норми а њеном укидању у посебној нор-
ми, о слободи као декларацији а њеној негацији као збиљи). Друштво је слободно, само 
су надзирани, неслободни појединци. Тржишни карактер система врши инвазију и у 
све облике приватности: љубав замењује транспарентна или суптилна проституција27, 
тржишност грађанина-мобилност посла има природног савезника у сепаратизму чла-
нова породице и напетости на тему „родне равноправности“, а савет психочимбеника 
социјално одговорних владара је да ваља сами да се бринемо о себи и свом запослењу, 
а не да владари о томе морају да мисле (заборављајући, као и пук, обећање о стотинама 
хиљада нових радних места). занимљиво је да држава троши новац од приватизације, 
а да промовише приватизацију надлежности за финансијске аспекте властитог живо-
та. чему онда они служе? коришћењем института са безобалним појмовима (рецимо, 
акт насиља дефинисан као дрско, безобзирно, злонамерно понашање) чини (скоро) 
немоћним појединца пред огромним простором за манипулације „часника“ и медија 
независних од публике и истине. 

модерну цивилизацију карактерише дифузија насиља: не само класичне (кри-
минално и(ли) империјално насиље), већ и нове форме насиља (у сфери приватности, 
генерацијско...). У модерно време ни школски полицајци не успевају да спрече масовна 
страдања у школама западне развијене хемисфере. Да ли се разлика може описати као 
напредак друштва и увећање среће или као виши ниво људске среће или као „рене-
санса отуђења“28 или као инволуција? може ли „химна“ индивидуализма, безобалним 
појмовима и правним формулацијама који подстичу и заоштравају конфликт чланова 
породице, да буде уводни такт баладе диктатуре или малтретирање неистомишљеника? 
Да ли беспоштедна, идејом лихварства фаворизована, конкуренција на тржишту тре-
ба да буде допуњена и беспоштедним, правно фаворизованим, сукобима у породици? 
коначно, једноставно питање: може ли право, пре и више од љубави, да васкрсне по-
родичну хармонију? Да ли се вредности (правде, слободе, мира, душевног спокојства и 
благостања...) бране љубављу или страхом и одмаздом/санкцијама? Да ли је знак снаге 
и уживање у слободи и да ли је естетски ако зграда има све зазидане прозоре или је у 
праву песник мика антић када каже да су најчвршћа она врата која су широм отворе-
на?! коначно, може ли се сваки проблем у животу решити правним средствима или је 
уместо правне боља племенита емотивна интервенција. Да ли је пројектовање сукоба 
у породицу и микросредину пројекат против емотивне солидарности, снаге, независ-

27 Личност и љубав у овој цивилизацији такмичења, конкуренције, надмоћи, успеха на 
тржишту, нису потребни. основа среће је надмоћ, и господство се тумачи као новчана моћ. св. 
николај жички вели док је стида биће и православног србства, в. в. Димитријевић, човек и 
рањени ерос – од свештене љубави до сајбер секса, у књизи мушкарац и жена пред тајном тела, 
Православље и полност, приредили в. Димитријевић и ј. србуљ, београд, 2006, стр. 577 и даље.

28 У модерно време, људска заједница се схвата као механички агрегат апстрактних инди-
видуа – безимених атома људског друштва, в. виктор Георгиевич Панов, Чувственное, рацио-
нальное, опыт, москва, 1996, стр. 154.
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ности, храбрости и воље за слободом? ако немамо ослонац у породици јесмо ли јаки 
да се супротставимо тоталитарном у демократији?

Демократура, како каже песник Рајко ного, влада: привид29 равноправности и 
слободе. Постоји и привид истине. амерички глумац чарли шин оптужио је владу 
саД да стоји иза терористичког напада 11. септембра и да је бин Ладен радио за циа. 
овај напад био је изговор за тзв. Патриотски акт којим се систематски ограничавају 
уставна права, сматра шин.30 Да не помињемо мајкла мура и његов филм награђен 
златном палмом у кану „фаренхајт 9/11“. о независним светским медијима који су 
„оправдали“ ратовање бајковитом причом о тајном оружју не треба причати. Да ли 
јавноправни механизам „креирања истине“ претходи приватноправним сценаријима?

2. јачање правне несигурности модерног грађанина може бити на ползу ауторима 
овог пројекта и задовољити њихове плутократске31 амбиције ако се испуни још једна 
претпоставка: слабљење породице и атомизовање појединца. несигурност и страх мо-
билишу на борбу, али борбеност слаби модеран осећај да је човек „једна сламка међу 
вихорове, сирак тужни без иђе икога“, „трска која је некада мислила а данас гледа 
медије“. слабљењу породичне солидарности и слоге значајно доприносе установе које 
имају центрифугално дејство. зато српски сабор Двери констатује да је у данашњој 
породици угрожено здравље, морал, приватност, школовање, васпитање...32 зато је 
Толстој, говорећи о србији пред Први светски рат, рекао: „није битан политички 
положај србије. најважнији је степен народног јединства, висина узајамне љубави, 
снага солидарности, чврстина слоге. народ који има та својства и у поразу је непо-
бедив, морално и духовно је несавладив.“ Укрепљени у врлини, ревносни за подвиг, 
пламено жељни слободе.

Породица данас је простор социјалдарвинизма33. као што је друштво простор стал-
не бесмислене компетиције, без времена за истинску релаксираност од конкуренције и 

29 „...прљавштина је прљавштина у ма коју боју да је обојиш“, в. свештеник михајло 
ходанов, Разврат данас, у књизи мушкарац и жена пред тајном тела, Православље и полност, 
приредили в. Димитријевић и ј. србуљ, београд, 2006, стр. 168.

30 www.srbijanet.rs od 11.9.2009.
31 Глобализам претпоставља укидање религије, државе као самосталне целине и благо-

датне породице. за пропаст човека, државе и породице користи се једноставан начин – да ум 
и срце људи загњуре у чулност, каже епископ варнава (бељајев), Полност између благодати и 
саблазни, у књизи мушкарац и жена пред тајном тела, Православље и полност, приредили в. 
Димитријевић и ј. србуљ, београд, 2006, стр. 135, 567, 583. хаксли је у предговору за «врли 
нови свет» 1946. године записао да ће се «смањивати постепено политичке и привредне слободе, 
док ће, заузврат, да расту сексуалне слободе.» амерички културолог мајкл Џоунс каже да је циљ 
сексуалног ослобађања политичка контрола. некадашњи председник врховног суда израела 
арон барак каже да не треба жртвовати државу на олтар индивидуалних основних права и да 
Устав није пропис за национално убиство, в. б. кошутић, заштита основних права и слобода у 
правном систему израела, «анали Правног факултета у београду», бр. 1/2008, стр. 60.

32 в. „Печат“, ми нисмо партија, ми смо породица, бр. 80, стр. 32 и даље.
33 У британији, у просеку на сваких шест минута се деси убиство, рањавање или ударање 

у кући; 150 особа годишње буде убијено од (екс)партнера; породично насиље је појединачно 
најмасовнија категорија насилничког криминала јер представља 25% свих напада; једна од че-
тири жене и један од шест мушкараца били су изложени психичком насртају од садашњег или 
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биофилију-радовање животу, тако су и чланови „интимних скупина“, брака и породице, 
у сталној, бесмисленој, пројектованој и медијски потпомогнутој напетој компетицији и 
раздору. неке норме јесу правна логистика породичног/брачног сепаратизма:

– нема обавезе верности34 супружника (Пз Р.србије и Републике српске више 
не предвиђају обавезу верности35 супружника. овај „сексуални либерализам“ не 
познају брачна правила српске Православне цркве, Пз црне Горе, француско, грчко...
право.заштита сексуалног либерализма супружника правно је оснажена и законским 
дефинисањем аката насиља: изазивање страха претњом убиства или наношења телесне 
повреде члану породице или њему блиском лицу (рецимо, љубавница или љубавник 
мужа) и ограничење слободе кретања и комуникације, рецимо, супружника (чл. 197 ст. 
2 т. 2 и 5 Пз Р.србије),

– могућност брачних уговора фаворизује и чине правно/друштвено „легитимним“ 
егоизам (ако уместо ангажовања племенитих емоција брачни партнери упражњавају 
знања (брачно)политичке економије, онда такав брак има перспективу као ахтисаријев 
план у праведном свету. искуствена је и чињеница да ако један партнер хоће да 
закључи брачни уговор, а други то не жели или ако се не сагласе њихови уговорни, 
новчани интереси36, онда то исходује поремећеним односима у браку, који, уз законски 
потребан интензитет, воде у развод брака. метафизичка суштина нормалног, вековима 

некадашњег партнера; на сваки минут се обавештава полиција о насиљу у породици, v . jonathan 
herring, family law, second edition 2004, str . 239 i 240. У немачкој и саД свака трећа жена је 
злостављана од свог партнера; у египту свака трећа жена буде бар једном претучена од стране 
мужа, у јужној африци сваки шести дан бар једна жена бива убијена од стране партнера, в. б. 
кашћелан, злостављање жене у браку, «Правни живот», бр. 10/2006, стр. 129, 130.

34 старосрбска реч „блудети“ значи лутати: блудник је онај који је промашио циљ сво-„блудети“ значи лутати: блудник је онај који је промашио циљ сво-блудети“ значи лутати: блудник је онај који је промашио циљ сво-“ значи лутати: блудник је онај који је промашио циљ сво- значи лутати: блудник је онај који је промашио циљ сво-
га постојања и постојања ближњег. целомудреност је самоочување духа од утапања у тело. 
св. јован златоуст га одређује и као супружничку верност, а преп. нил синајски говори да је 
уздржање и одважно трпљење темељ свих врлина. Почетак је премудрости – страх Господњи, 
венац премудрости је страх Господњи, страх да се не изгуби образ, в. мушкарац и жена пред 
тајном тела, Православље и полност, приредили в. Димитријевић и ј. србуљ, београд, 2006, стр. 
19, 35 и даље.

35 љубав некада има чудну дијалектику. некада је „уговорена неверност“ услов брачне 
љубави. о тим чудним путевима љубави сведочи следећа прича: Лепота хиподамије, кћери 
краља еномаја, привлачила је бројне просце. отац, због пророчанства да ће га зет убити или 
због грешне љубави према кћерки, смислио је начин да одбије просце: просац ће добити руку 
принцезе ако победи у трци кочија. еномеј је имао најбрже коње и сви су просци губили и трку и 
главу. млади Пелоп је од Посејдона добио златне кочије и крилате коње. за победу то, ипак, није 
било довољно. Пресудна је била улога инсајдера: краљевог кочијаша који је извршио саботажу 
краљеве кочије. Услуга инсајдера ни у старој Грчкој није била бесплатна: кочијаш је тражио, 
а Пелоп прихватио, да једну ноћ ужива љубав младе, в. Драгослав срејовић, александрина 
цермановић, Речник грчке и римске митологије, „српска књижевна задруга“, београд, 2004, 
стр. 486.

36 извесне персоне сјајног моралног капацитета сматрају интерес фактором постизања 
задовољства и регулативним принципом живота. опозитни став овој мудрости је да интерес није 
пут до среће појединца и друштва, до пуноте живота. Рецимо, кроз призму форсираног интереса 
нема (ваљане) комуникације између лекара и пацијента, између брачника, између родитеља и 
детета... 
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стандардног брака је љубав, која не познаје ни интересе ни одвојеност, различитост ин-
тереса ни супростављеност интереса. супстанцијално, мета-правно, егзистенцијално 
посматрано: сам разговор о тој теми eo ipso умањује романтику, емотивно заједништво, 
преданост, поверење. Понављамо православну и поетску визуру: свети Павле каже да 
муж није господар свога тела, него жена (1.кор.7,4). Па ако не управљам својим телом, 
то важи и за иметак. ми више нисмо два тела, већ једно, а ипак велиш да располажемо 
свако својим иметком. све ствари су твоје... и ја сам твој, драга моја.37 сенека вели да 
је највеће божанство живот за друге (alteri vivas oportet, si vis tibi vivere). У телу (хедо-
низму, среброљубљу38...) је, наставља сенека, порекло свег зла, а тело је само гостин-
ски стан душе. као што је живот у материној утроби припрема за живот ван ње, тако 
је и земaљски живот припрема за живот након смрти, за дан рођења вечности.39 Према 
академику јеротићу, западна, доскора хришћанска, цивилизација и култура има идоло-
поклонички култ обожавања не само „златног телета“ – новца,40 већ и телета – телесну 
насладу.41 историја сведочи о некадашњем христовом истеривању трговаца из храма 
(матеј, 21, 12) и њиховом повратку у „модерни живот“ (инволуција), 

– брак је постао ефемерна установа услед бројних развода42, 

У библији се каже: „...Првосвештеници и фарисеји сабраше синедрион и говораху: шта 
да радимо? овај човек чини многа знамења. ако га оставимо тако, сви ће поверовати у њега, па 
ће доћи Римљани и узети нам и земљу и народ. а један од њих, по имену кајафа, који оне године 
беше првосвештеник, рече им: ви не знате ништа, нити помишљате да је за нас боље да један 
човек умре за народ, а не да сав народ пропадне... од тога дана договорише да га убију. а исус не 
хођаше више јавно међу јудејцима, него отиде оданде у крај близу пустиње, у град звани јефрем, 
и онде борављаше са ученицима својим“ (свето јеванђење по јовану, 11, 47–54).

37 в. Панајотис нелас, о тајни брака, у књизи Православни брак и породица, „светигора“, 
цетиње, 2000, стр. 124.

38 о „исплативости“ сребро/златољубља сведоче приче из давнина. Тако, макареј, унук 
зевса и краљ Лезба, присвојио је злато и убио власника који је оставио благо у Дионисов храм. 
У том истом храму, док је макареј приносио жртву, његов старији син је на жртвенику спалио 
свог млађег брата, мати је у бесу убила свог старијег сина а макареј је усмртио своју супругу, 
в. Драгослав срејовић, александрина цермановић, Речник грчке и римске митологије, „српска 
књижевна задруга“, београд, 2004, стр. 242.

По аристотелу, након упућености, здравља, среће у пословима, угледа, богатство је по-
следњи, пети елемент среће, в. Диоген Лаертије, животи и мишљења истакнутих филозофа, 
београд, 2003, стр. 132.

39 в. сенека, о гневу, „Рад“, београд, 1983, стр. 110. животно искуство оправдава хумани 
цинизам графита: „има ли живота пре смрти?“

40 о ставу настасје филиповне о односу новца и брака, в. ф. Достојевски, „идиот“. 
41 в. владета јеротић, Препоруке и прикази – философија, религија, књижевност, београд, 

2006, стр. 28.
42 У енглеској 40 % бракова заврши разводом (national office of statistics, 2002) а у стопи 

развода највише партиципирају парови где супружници имају између 25 и 29 година, в. mary 
Welstead & suzan edwards, family law, oxford university Press, 2006, str. 91. степен развоја 
(висок степен ниског типа развоја) условљава и повећање степена развода: у њујорку више од 
36% бракова се разведе, в. tatiana seliazniova, comparative analises of legal regulations in the 
usa, „Правни живот“, број 9/2004, стр.940. 



348 Зборник радова Филозофског факултета XXXIX / 2009

– дете43 са навршених 15 година може апсолутно суверено да одлучи да промени 
своје лично име...чиме законописац промовише уместо породичне слоге сепаратизам, 
уместо љубави сумњу, уместо љубави право, уместо блажене хармоније напетост и 
конкуренцију.

Да ли се лакше влада титуларима/имаоцима породичне и брачне солидарности, 
стабилности и независности, храбрима или емотивно маргинализованима, депресив-
нима, усамљенима, уплашенима...?

Теорије завере нису тачне, осим када су тачне. Пример: консултантска агенција 
„кембел-Џонсон“ саветује британску дуванску асоцијацију да власт информише да 
је пушење функционално за државу јер се смањује број одраслих зависника о којима 
држава мора да брине. ако се продужава људски живот, треба нешто од чега ће људи 
умирати. Уместо рата, сиромаштва и глади, користан је рак плућа пушача (који44 ће се 
у јавности представљати као екстровертне и дружељубиве особе).45 још један пример: 
пандемију вируса h1n1 аустријска новинарка Џејн бургмајстер назива припремом за 
највећи криминални акт у историји човечанства, а патент вакцине држи злогласна аме-
ричка фирма, док је главни произвођач компанија која је грешком широм света слала 
отровне вакцине („Печат“, 76/2009, стр. 36 и 37, о комерцијализацији страха од новог 
грипа, в. и „Печат“, бр. 68 стр. 21 и даље); о завери званој опера набуко (в. „Печат“, 
бр. 73, стр. 41 и даље)...

зато уместо разних фарисејских „равноправности“ предлажемо хришћанску визију 
брака. највећа мудрост у браку је давање слободе вољеној особи (в. јереј александар 

43 Педоцентризам – стављање детета у „центар васионе“ није користан. Педоцентризам је 
мање присутан у патријархалној породици са више деце, него у модерној породици са једним 
дететом које добија статус „принца или принцезе“. једино дете супружника јесте и „објекат“ 
њиховог емотивног инвестирања, што узрокује губитак виталности, неуротични нарцизам, чиме 
се формира незајежљива сујета, завист и љубомора, анархични индивидуализам..., в. владета 
јеротић, Духовни разговори, београд, 2004, стр. 192 и даље.

У Лествици светог јована Лествичника каже се: „ко у разговору са другим људима, упор-
но настоји да наметне своје мишљење, макар било и тачно, тај болује од болести ђавола. ако то 
чини у разговору са себи равнима, можда га још може излечити казна старијих. његову болест 
неће моћи да излече људи ако се на исти начин понаша према старијим и паметнијим од себе. 
ћутљив је човек син философије“, в. свети јован Лествичник, Лествица, манастир хиландар, 
2003, стр. 46 и 50. 

44 „када љубав сустане, дужност је замењује. када дужност сустане, закон је замењује. 
Докле мајка гори љубављу према своме детету, она чини више него што дужност и закон налажу. 
када мајчина љубав према детету охладни, она чини само своју дужност, то јест чини мање него 
што љубав може а више него што закон налаже. када мајка омрзне своје дете, она чини само 
онолико колико по закону мора да чини, то јест мање него што љубав може и дужност налаже.
љубав долази од бога кроз душу. Дужност долази од душе кроз разум. закон долази од разума 
кроз речи. ко признаје законе као суму свега морала, тај познаје само корице књиге о моралу. ко 
признаје дужности као суму морала, тај види и чита само слова у књизи о моралу. а ко признаје 
љубав као суму морала, тај види, чита и познаје дух и живот морала...љубав је слободна од свих 
закона и узвишенија од свих дужности“ – вели владика николај велимировић, мисли о добру и 
злу, Петровград, 2002, стр. 58, 59.

45 „Политика“, 2.8.2009, стр. 2.
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ељчанинов, брак – пуни распон хришћанског живота, у књизи Православни брак и по-
родица, „светигора“, цетиње, 2000, стр. 251).

бог није створио жену-човечицу (тек након пада је ева) истовремено са адамом, 
већ тек након адамове чежње (в. сергије Троицки, библијско схватање брака, у књизи 
Православни брак и породица, „светигора“, цетиње, 2000, стр. 86 и 87). христос, на 
питање када ће доћи царство божије, одговара: царство божије је већ дошло тамо 
где двоје више није двоје, него једно. смисао брака није ни у телесном уживању, ни 
у друштвеној стабилности, ни у рађању потомства, већ у есхатону – царству божјем. 
смисао љубави није у рађању деце, јер љубав не тражи никакво оправдање. није љубав 
добра зато што је животворна, што даје живот, већ зато што је добра, љубав је живот-
ворна, даје живот. По св. василију, брачна заједница јесте пунота по себи а деца су 
могући прилог браку, а не нужна последица брака, јер има дивних хришћанских брако-
ва без деце. суштина брачне љубави није у култу плодности и еугеници: то је хула на 
свету тајну брака и свођење боголиких личности мужа и жене на биолошког „мужјака 
и женку“. циљ брака је обожење. У шумадијским селима о лепоти се шаптало, а о 
карактеру гласно говорило. народ зна да је лепота пролазна и независна од човека, а 
карактер је непролазан и од човека завистан. Треба трагати за лепотом душе. спољна 
лепота не пружа трајно задовољство: дивљење ишчезне услед блискости. љубав запо-
чета на здравом и чврстом тлу остаје верна и пламена, јер је загледана у лепоту душе, 
а не тела (в. св. јован златоусти, о брачној љубави, у књизи Православни брак и по-
родица, „светигора“, цетиње, 2000, стр. 40 и даље). 

монаштво и брак су две уске, једнаковредне стазе до бога. истинска девстве-
ност и истинска брачност постижу се истим путем: крсним самоунижењем и аскетским 
саможртвовањем. неки брачно подвижништво сматрају тежим од монашког подвиж-
ништва. У почетку је човек-адам био створен као једно лице, али са мушком и жен-
ском природом (не полом). Рођење жене је настало одвајањем мушке и женске природе 
у адаму. Рођење жене је било истовремено и рођење мужа (в. с. Троицки, библијско 
схватање брака, у књизи Православни брак и породица, Светигора, цетиње, 2000, стр. 
90, 91). заветовање брачника на верност јесте заветовање на заједничку бесмртност, 
заветовање у браку као саборности боголиких. хришћански брак није снисхођење те-
лесном, нити религијско озакоњење блуда ради моралне користи – рађања потомства, 
нити малограђанско-холивудски симулакрум „срећне породице“, нити нови „еротски 
неред“ 21. века. хришћански брак је сједињење брачника у једно брачно биће са две 
личности (дволичносна једнобитијност). У хришћанској старини, постриг брачника 
симболизује престанак индивидуалне прошлости и самодовољности и рођење за нови 
заједнички живот, преображење полности и ероса (не њихово укинуће, јер су то живо-
тоносне енергије, божји дар ради очувања рода људскога и противотров смртности) ка 
рајској једности мушкарца и жене у првоствореном адаму. брачно подвижништво до-
носи сигурност, склад, мир, благост и нежност у силовите ковитлаце живота, а љубав 
брачника зри небеским мерама и приближава се светлости. човечанска љубав постаје 
богочовечанска љубав која се не плаши ничега, па ни смрти (у љубави страха нема – 1. 
јован, 4,18). ступање у брак је чин вере, наде, љубави, закорачења у простор небозем-
ног ризика и драме, осмишљавање себе кроз другог, јер у брачној љубави „ја сам онај 
који јесам тобом“. брак није статика, а чин венчања је почетак подвига, суза, красоте...
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први степеник лествице уз коју се пењу многи (много је званих), а мањи број стиже 
до спасења и светости (мало је изабраних). брачни пут је пут од световних људских 
права до богочовечанских дужности, парадоксални пут самопоништења као једини пут 
слободе која се узвишава од етеричне лакоће заљубљености до небеске тежине брачне 
љубави. У време васељенске порнократије и порнолатрије, потребна је драговољна по-
беда над сопственим егоизмом, потребна је подвижничка храброст за љубав, за веру, 
за жртву... брак није друштво за узајамно дивљење, нити срећни егоизам у двоје, већ 
одрицање од сопствене појединачности ради проналаска богатије и нове личности (в. 
Православни брак и породица, „светигора“, цетиње, 2000, стр. 276, 114, 108, 21, 22, 
379, 7-9, 322, 11-32 и 323). 

и патријархат и матријархат су истоврсна негирања благодатних допуњујућих 
дарова мушкарцу и жени. Где је власт, тамо нема љубави и жртве. У рату полова једна 
гордост и егоизам циклично се смењују. У ропству нема среће, али среће нема ни у 
господарењу46 .

љубав је радосно самоумањење. У светом Писму Господ себе често пореди са 
жеником. јер, љубав међу половима, освећена благодатним хришћанским браком, 
најближа је слика божје љубави према човеку и човекове према богу. Господ саздаје 
адаму друга-жену. ако је човеку друг био потребан у Рају, још му је потребнији после 
Пада.47

есхатолошки човек је бесполан. блажена божанска природа човека не познаје пол. 
адам је саздан бесполан, у части, непропадљив, налик анђелима који се умножавају 
без нужности постојања жеснког пола. бог је адаму дао име (адам-човек), а адам је 
дао име еви (живот). бог указује част мушкој природи јер се њоме заодева, а женској 
јер се од ње рађа.

46 в. Православни брак и породица, «светигора», цетиње, 2000, стр. 25. 
У шеријатском праву, на суду сведочење једног важи као сведочење две жене, а наследни 

део жене/сестре је ½ наследног дела мушкарца/брата, u.s. state department, country report on 
human rights Practices saudi arabia, 2005, released by the bureau of democracy, human rights, 
and labor, march 8, 2006.

47 в. мушкарац и жена пред тајном тела, Православље и полност, приредили в.Ди-
митријевић и ј. србуљ, београд, 2006, стр. 81 и 83.
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SLOBODAN PANOV

from eQualitY to “eQualitY”

summary

Pursuant to lucid statement of a serbian academician that the ideals of mankind have always 
been justice, freedom, virtues… and that life was less noble, the work analyses whether there is both 
“equality”, as morosofo exist (stupid wise men), profitable altruists and evil humanists and admirers of 
freedom of monistic thinking. is there a dialectics: from equality to “equality”? at the time of profitable 
altruists, evil humanists and excellent actors of virtues, it is worthwhile to remember nietzsche’s attitude 
about the pose of morality: subordination to morality may be slavish, proud, sordid, and resigned. in 
theological literature it is said that both patriarchate and matriarchate are the same denial of thankful 
supplemental gifts to a man and a woman. there is no love and sacrifice in government. there is no 
fortune in slavery, but there is no happiness in mastery either.

can a “hymn” of individualism, with empty concepts and legal formulations that encourage 
and sharpen the conflict of family members be an introductory tact of the dictatorship ballade? is 
the projection of conflicts into a family and micro-environment a project against emotional solidarity, 
strength, independence, courage and will for freedom? if we cannot rely upon family are we strong 
enough to confront totalitarian in democratic?

Key words: equality, “equality”, sordid altruists, disintegration of family, love.


