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ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ РАЗЛИЧИТОСТИ 

КАО СТВАРАЛАЧКИ ИМПЕРАТИВ 

 
Сажетак: Различитост треба да буде стваралачки потенцијал који 

осмишљава и унапређује међуљудске односе. Да би тако стварно и било пот-
ребно је стварно уважавање свакога човека и свих колективитета у пуноћи 

богодароване слободе. На тај начин порекло и припадност престају да буду 

фактори подела, и постају идентитетске одреднице које идентификују поје-
динце и колективитете. Тада сазнање о другоме и себи добија креативну 

прогресију јер није оптерећено себичним интересом. Не темељи се на сукобу, 

злопамћењу и злурадости, него је усмерено као стваралачком дијалогу. На-
равно, дуг је пут од спорења и оспоравања до прихватања другог и другачи-

јег. Само онда кад уважавање другачијих постане пут ка другоме и са другим 
могућа је мирољубива динамичка коегзистенција. Све док човек пристаје на 

безличну масификацију, не могавши да се ослободи од острашћеног приста-

лице у себи, остаје саможива индивидуа. Понекад покуша да то превазиђе, 
али безуспешно, што доводи до нестваралачке дволичности која раслабљује 

за стварно заједничење са другим. Кад себе отворимо за другога постајемо 

спремни за стваралачко узрастање… Ко успе себе да на овај начин опосли, на 
добром је путу ка другоме и са другим. За њега је увек исти стваралачки им-

ператив: превазићи све разлике разумевањем и прихватањем другога без оду-
стајања од себе и свог идентитета.  

 

Кључне речи: различитост, стваралаштво, толеранција, масифика-
ција, дијалог. 

 

 

Увод – Стваралачки потенцијали различитости 

 

Различитост као животна стварност је нешто што треба прихва-

тити креативно и прогресивно, без имало једностраности и површно-

сти. Реч је о чињеничном стању које није нешто статично, једном за 

свагда затворено, него је велики стваралачки потенцијал који треба не-

престано увећавати. Захтева сталну стваралачку напетост у контексту 

одговорне комуникације. Тако се разлике доживљавају као добри ства-

ралачки подстицаји, што покреће све стваралачке субјекте у трезвено 

промишљање и поступање. Тада свако види у другоме сарадника, а не 

противника, чак и онда кад је степен неслагања у мишљењу веома ви-

сок. То не подразумева често одустајање од сопственог става, и искљу-

чује дволичност и подаништво. Ради се о спремности да се другоме 
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приступи изнад потребе за интересним удруживањем, за или против 

некога или нечега. Интересантно је мишљење: „Треба да имаш љубав 

према свакоме, али блискост није прилична― (Кемпијски, 2001: 22), ко-

је треба разумети у свој његовој едукативној свеукупности. Није могу-

ће да било који човек са свим људима са којима успостави одређени 

контакт буде у присном пријатељству. То није заговарање затворености 

као превентиве пред опасношћу од непознатог, него је реално сагледа-

вање животне реалности. Примарно значење наведене поуке је то да 

треба бити безусловно човекољубив, али без обезличавајуће расплину-

тости. Овде је битно умеће напредовања у добродетељи и преображаја 

из доброг у још боље, а не само из лошег у добро. Ово је веома дуг про-

цес који се не може периодично догађати, него траје незауставиво и 

неодложно. Због неспремности појединаца да ово остваре имамо разли-

чите сумње и приговоре. Тако је створен општи став о „непомирљивим 

противницима― који обесмишљавају јавни живот у свим његовим обли-

цима, од економије, политике, културе до уметности, науке и религије. 

Стање подељености и супротстављености за неке је питање „достојан-

ства―, што умногоме успорава добре животне процесе. То се види из 

друштвених реакција на нека помирења „непомирљивих―, где се у први 

план стављају издаја нечега или некога, или недоследност у ставу. Пре-

виђа се питање о сврсисходности доследности у нечему, ако то обесми-

шљава заједнички живот и угрожава грађански мир. То се пре може 

именовати као неодустајање од сукоба и неспремност за дијалог. Си-

гурно је да је неопходна стваралачка храброст која омогућава преумље-

ње и одустајање од злураде злопамтивости и опредељење за помирење, 

без обзира на претходно искуство сукоба. 

Само онда кад човек иступи из стваралачке одговорности у ста-

тус посматрача и навијача, може да „наручује― сукобе и „ужива― у по-

делама бунтујући против договора, јер мисли да он на тај начин „губи― 

животну динамику. Он има „своје― и заједно са неким истомишљени-

цима они постају „наши―, а све што је изван тог корпуса негативно је и 

захтева негацију и елиминацију. То није добро, јер на тај начин сами 

себе искључујемо из стваралачке пуноће у нестваралаштво и самоизо-

лацију. Тако се пориче и губи лични и саборни идентитет, и поред тога 

што се мисли да се само тако може сачувати изоловани појединац и за-

творени колективитет. Негирањем идентитета другога човек самог себе 

негира, док другога не може порећи својом негацијом, чак и у случају 

евентуалне елиминације „непожељних― и „неподобних― појединаца и 

група. Мржња и страх прерастају скоро увек у насиље које најпре раш-

човечи онога ко постаје насилник, док жртва насиља стиче нови иден-

титет: „крв невина―. То је највећа мрља на души и образу човечанства, 

свих народа и свакога човека. Добар дијалог требао би да нас покрене 

из стања пребројавања „наших― и „њихових― у став и договор да иску-
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ство ранијих сукоба преобликујемо у радост сусрета. Због тога је неоп-

ходно да увек имамо на уму кад промишљамо своје сусрете са свима, 

како са истомишљеницима тако и неистомишљеницима, да је тај други 

„моје непознато ја...―. Само тако је могуће да „...у мени израста нови 

човек при сваком сусрету― (Шушњић, 1994: 206). Тај сусрет није добро 

сводити на „необавезно виђење―, него му треба приступати као више-

струко важном догађају. 

 

 

Нестваралачко дволичење као препрека на путу  

до другога и са другим 

 

 Нажалост, често се догађа да по систему „кога је молити није га 

срдити―, одустајемо од искреног дијалога са „већим―, што компензује-

мо насиљем у комуникацији са „мањим― од себе. Хегел је у вези са 

овим тачно приметио и саопштио: „Оно биће које нема никог изнад се-

бе, могуће је да говори истину. Сваки човек је искрен кад је сам. Кад 

уђе друга особа, почиње дволичност. Скрива своју мисао― (Хегел, 1982: 

186). То се догађа увек по диктату наше саможивости која нас подстиче 

само на то да код других изазовемо похвале за себе. Тада заборављамо 

да је „хвала добрих људи у њиховој савести, а не у устима других љу-

ди― (Кемпијски, 2001: 75). То треба да буде стварно жељено стање, јер 

човек се на тај начин непрестано отвара, напредује у добронамерности 

према онима са којима саучествује у свакодневном стваралаштву. И не 

стаје на томе, улази све дубље у животне токове, разуме друштвене до-

гађаје чији је непосредни учесник са пуном одговорношћу. Види да се 

ту не заустављају добри животни токови, почиње да промишља шири 

друштвени контекст, изван свога стваралачког простора. Разуме сва 

светска догађања као „скуп веза које претварају свет у једно друштвено 

и културолошко окружење― (Култура полиса, 2009: 487).  

Кад је у питању верујући човек и његов однос са Богом, да би се 

избегло поданичко стање, важно је рећи да вера не сме да буде страх од 

већег, него стално узрастање човека. То је стваралачка прогресија од 

створења до вољеног детета Божијег, коју треба остваривати непреста-

ним превазилажењем ропског религијског страха који оптерећује неке 

вернике. Само превазилажењем религијских предрасуда, могуће је 

укључивање верника у различите друштвене токове. Због тога је важно 

и потребно да се превазиђе стање у коме се човек осећа као „део― или 

„следбеник― некога или нечега, а не слободна и одговорна личност са 

пуним капацитетом заједничења и јединства у различитости. Овде су 

подједнако неопходни и знање и искуство у пуноћи самоодречне љуба-

ви, са стварним уважавањем и другога, и себе. Овде нам може бити од 

помоћи један извод из библијског новозаветног текста, који гласи: 
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„Знате да кнезови народа господаре њима и великаши владају над њи-

ма. Да не буде тако међу вама; него који хоће да буде велики међу ва-

ма, нека вам буде служитељ. И који хоће међу вама да буде први, нека 

вам буде слуга― (Мт. 20,25-27). Овде се термини „први― и „последњи―; 

„мали― и „велики― третирају у динамичном контексту служења свеоп-

штем бољитку оних који желе да господаре, да буду народни прваци – 

владари. То веома лепо изражавају речи: „Нико није сигуран на првом 

месту ако не љуби последње― (Кемпијски, 2001: 43).  

Нажалост, мало је друштава са тако просвећеном одговорношћу 

првих, што резултира насиљем, безнађем и песимизмом кроз све историј-

ске токове. Само онда кад свако процени своју друштвену одговорност на 

темељу поверене функције, неће у први план стављати привилегију свога 

положаја, него ће се трудити да добрим поступањем допринесе бољитку 

многих. Кад се ово превиди, онда долази до погрешно доживљене успе-

шности, где је једина важећа норма: имати што мање себи надређених, 

а што више себи подређених. То зауставља животну прогресију и ства-

ралачку креативност стављајући у први план привилегију положаја и 

борбу за првенство власти. Све постаје нестваралачко поступање у ко-

ме је једини циљ приграбити што више за себе, и ускратити другима и 

оно што им припада. Тада разлике постају непремостиве препреке и не-

сносни терети, а сви ми неостварени субјекти. Сви тада постајемо „жр-

тве лажних пророка који имају решење за све― (Павловић,2004:212), 

али и заточеници сопствених илузија и фантазија о себи и свом колек-

тивитету.  

 Само онда кад превазиђемо себичност спремношћу да својим 

стваралаштвом служимо свеопштем бољитку све наше разлике постају 

креативни фактори усаглашавања и заједничења. Тада нам други и ње-

гова различитост не представљају сметњу, јер смо руковођени ствара-

лачким изазовом да остваримо заједно животну пуноћу, свако сходно 

степену свога знања и саобразно функцији коју обавља. Тако се отвара-

мо једни за друге будући спремни да превазиђемо једностраност инси-

стирања само на себи и својим правима. То нас отвара да своју различи-

тост ставимо у стваралачку функцију, што изражавају речи: „Ако могу 

да вам помогнем, верујем да то могу, пре свега, оним чиме се разликујем 

од вас― (Жид, 1961: 219). Приступајући једни другима на овај начин ја-

сно ћемо видети и стварно доживети све добре резултате нашег дијало-

га. Разумећемо да је то нешто у чему ми учествујемо, а не нешто што 

нам се догађа под теретом умишљених и безусловно прихваћених оба-

веза у контексту порекла и припадности.  
Веома је важно знати и то да смо саодговорни у свим догађаји-

ма у којима на различите начине учествујемо. Посебно је потребно да 
разумемо то да и оно што није забележено камером, писаним записом и 
презентовано широј јавности, подједнако је важно као и оно што карак-
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теришемо као „важан догађај―. Јер, кад ово исправно разумемо, успе-
шно преовлађујемо поданичко следовање и идеолошко опредељивање. 
Трудимо се да живимо слободно и одговорно, не пристајући да будемо 
само имитатори и коментатори туђих живота, без обзира на висок сте-
пен уважавања различитих стваралачких достигнућа и ствараоца из 
прошлости и садашњости. Не прихватамо пасивну улогу у животу и 
није нам довољно само то да будемо нечији припадници или противни-
ци. Само тако је могуће смирити необуздане друштвене напетости, и из 
стања супротстављености прећи у стање аргументованог дијалога.  

 
 

Масификација као обезличавање личности и заједнице 
 
Кад колективна затвореност у нама непрекидно расте онда се 

групишемо у различите масе безличних индивидуа. Наше самовољно 
одустајање од сусрета и дијалога са другим из дана у дан, из године у 
годину постаје лоше стање које не успевамо да освестимо. Све је тада 
сведено на подељене без личне масе које представљају гомилу изгу-
бљених идентитета. Тада се препознајемо по ономе што мислимо да је-
смо, а други није, колективни егоизам нас затвара и подстиче да увек 
налазимо разлог више да на све другачије од нас и нашег колективите-
та гледамо као на опасност која нас угрожава. На темељу тога страха 
покреће се бесмислена мржња и „очајнички хероизам― којим се наш 
страх само увећава. Привид сигурности стварамо безличном и безгла-
вом идентификацијом са неким или нечим, у ствари, ми смо све више 
несигурни. То покушавамо да прикријемо постајући део неке масе, која 
се губи у сопственој какофонији парола и узвикивања. Како другачије 
разумети громогласне повике: „Сви смо ми...―. Управо, ово говори о 
погрешном начину остварења личности у заједници, безличном омасо-
вљењу без стварног заједничења у љубави где су пароле замена за 
идентитет. Промена на боље је могућа само онда кад смо спремни за 
дијалог са свима, што захтева наше знање о другоме и себи, као и 
спремност на промишљање и промену неумесних ставова. Докле год то 
доживљавамо као издају некога или нечега, нећемо бити способни да 
на прави начин разумемо све наше различитости. 

Лични доживљај остварене доброделатности ће умногоме про-
менити и наш свакодневни живот, где нам неће бити нормално то да 
себичност буде мера свих наших односа. Ако у томе истрајемо и оства-
римо и сами неко помирење кроз дијалог, видећемо да је то могуће и 
потребно и међу актерима политичког и друштвеног живота уопште. 
Тада нећемо губити време анализирајући било чију прошлост, него ће-
мо са мером промишљати и прошлост, и садашњост, и будућност. До-
бро ћемо носити све своје разлике и уважавати укусе других, чиме сво-
је уверење само још више осмишљавамо. Овде треба знати да нико ни 
од кога не може било шта да изнуди, све треба да буде стваралачки ре-
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зултат одговорне и слободне личности у живој и животној заједници. 
Тако се превазилазе и индивидуализам и колективизам, не неком једно-
страном негацијом, него стваралачком афирмацијом свега што је добро 
и смислено. Тада различитост постаје креативна могућност која нас 
подстиче на сталну стваралачку комуникацију једних са другима. 
Определивши се овако, постајемо саствараоци у „комуникационој ин-
теракцији― (Култура полиса, 2009: 399), са јасним убеђењем да „нема 
мисли о Ја без мисли о Ти― (Шушњић, 1994: 57). Тако увек тражимо 
разлог више за разговор (дијалог) и договор, јасно уочавајући све по-
стојеће разлике, али не оптерећујући се потребом да свог саговорника 
по сваку цену учинимо истомишљеником.  

Знајући да „разговор није само метода мишљења него и начин 
живљења, није само гносеолошко него и онтолошко начело― (Шу-
шњић,1994:65), ми постајемо и остајемо креативни учесници животног 
стваралаштва. Нисмо пасивни посматрачи онога што неко други ства-
ра, него смо остварени ствараоци који знају и желе да комуницирају са 
сваким. Храбро и одлучно живимо свој живот не измештајући га у сфе-
ру маште и фантазије где све сводимо на компензације којима покуша-
вамо да оправдамо сопствене неуспехе. Имамо добар увид у све живот-
не области, од филма, музике и књижевности до економије, политике, 
науке и религије. О свему имамо свој став и омиљене личности, као и 
одређена неслагања о некоме или нечему. То нас не спречава да оства-
римо добар дијалог са свима, од најнепосреднијег окружења, до нових 
комуникација у различитим животним условима. Добронамерни смо и 
отворени према свима, трезвено уочавамо постојеће разлике између нас 
и других, и не оптерећујемо се потребом да по сваку цену све учинимо 
својим истомишљеницима. Тако да је наш дијалог са другим, било да је 
унапред предвиђен и спреман, или се догодио непланирано, није опте-
рећен жељом да некоме нешто наметнемо. Отворен је и усмерен добро-
намерношћу и вођен жељом да упознамо још једну нову стваралачку 
личност, али и да покажемо своју спремност или неспремност да увек 
изнова будемо иновативни и креативни ствараоци. 

 

 

Дуг пут од оспоравања другачијег до разумевања различитости 

 
Прихватање или неприхватање различитости важан је показа-

тељ човекове спремности за животно стваралаштво. На основу тога се 
види степен сигурности у опредељењу, као и степен успешности у жи-
вотном остварењу. Јер, све док се трудимо да се у потпуности и на пра-
ви начин остваримо у свим животним сферама, економској, политич-
кој, научној, уметничкој, религијској и осталим стваралачким облици-
ма, ми на сваког другог гледамо као на ствараоца чију слободу треба 
поштовати. На тај начин се опредељујемо за стваралачку сарадњу са 



 

 245 

свима, а не за сукоб са сваким ко другачије од нас мисли и живи. Овде 
је веома поучан став: „Ако се број убеђења по којима се људи разлику-
ју повећа, онда је важно да се утврди шта је свима заједничко― (Либе, 
2012: 91). То никако не значи заговарање синкретизма којим се све уоп-
штава и релативизује. Није реч ни о равнодушности према истини под 
притиском потреба да се по сваку цену остави добар утисак и задобије 
поверење другога. Реч је о опредељењу да се надвлада саможивост у 
нама, јер „човек који тражи разговор са другим човеком, у ствари, тра-
жи истину о обојици ... и то не само оно што је свесно и гласно, него и 
оно што је потиснуто и занемело – лик скривеног човека― (Шушњић, 
1994: 23). Кад се, бар у себи препозна и прихвати тај „скривени човек―, 
и то не као неки двојник или плод илузије и фантазије, него као ја у 
најдубљим дубинама мога бића, онда идемо сигурним кораком напред. 
То је „култура спровођења нашег целовитог савршенства .. непристаја-
ње да останемо на јаловој површини ... то је тражење дубљег идентите-
та― (Тејлор, 2011: 379; 382). Ово није неко механичко самосавлађива-
ње, него је стрпљива и дуготрајна борба са собом. Тада дијалог постаје 
„мост изграђен између мене и саговорника... наша заједничка територи-
ја― (Шушњић,1994:31). То није „ничији― простор, него је заједничко де-
ло, место на коме се изграђује јединство у различитости. 

Порекло и припадност представљају одреднице којима се неко 
препознаје у себи и пред другима. Тако се идентификују конкретне 
личности, и заједнице које су резултат удруживања и остварења тих 
стваралачких субјеката. Успешност исправног разумевања оба ова фе-
номена, порекла и припадности, условљена је степеном спремности да 
се превазиђе статизам једностраног постојања и затворености за све 
другачије од нас и нашег колективитета. Само тако је могуће бити сло-
бодан од себе и у себи, и тако отворен за другога и спреман за животну 
прогресију. Све док се не оствари та унутрашња еманципација од соп-
ствене себичности осећамо се угрожено, прозивајући неумесно и нетач-
но многе друге да угрожавају нашу животну слободу. Тада настаје опа-
сно стање у нама самима и међу нама у оквиру одређеног колективитета, 
све постаје борба за опстанак са жељом да се ослободимо од некога 
или нечега. Не видимо да смо сами себи везали и руке и ноге и произ-
вели несносне страхове у најдубљој унутрашњости бића. Заправо, сами 
себе смо обесхрабрили за све облике стваралаштва и тако постали не-
спремни за дијалог са другим и другачијим. 

Човек је, нажалост, кад је у питању његова коегзистенција са 
другим и другачијим, скоро увек више спреман да у први план стави 
разлоге против некога, уместо да се бори да пронађе разлог више за ди-
намичну коегзистенцију са другим и другачијим. Увек се наводе разло-
зи којима се оптужује тај неко други, па чак и за оно што није он учи-
нио, него неко из његовог корпуса у ближој или даљој прошлости. Ма-
ло је оних који су стварно храбри да препознају добро чињење других 
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као пример који подстиче добродетељ. Једноставно, недостаје храброст 
да се препозна и призна сопствена злонамерност. То даље подстиче не-
ко чудно осећање достојанства, као и доследности у неодустајању од 
злопамћења. Дијалог је тада немогућ, наставља се континуитет сукоба, 
и што је најгоре мисли се да тако остајемо на путу предака. И тако сви 
са својим прецима у „миру―, а потомцима остављамо у наследство су-
кобе. Ти сукоби трају као лоше стање у нашем најнепосреднијем окру-
жењу, од најближих родбинских односа, преко кумовских и пријатељ-
ских несугласица до сукоба између два или више народа, две или више 
партија или религијских заједница. Свако има неког са ким „не сме― – у 
ствари, не жели да оствари дијалог, по принципу порекла и припадно-
сти, и тако постајемо неостварени и покорни следбеници који наста-
вљају сукобе из прошлости понављајући већ речено и учињено. Не 
промишљамо могућност нових речи и не тражимо сусрет и договор, јер 
смо убеђени да само тако постајемо „достојни наследници― предака и 
прошлости. Тако се самовољно одричемо од стваралаштва, јер не жели-
мо и не знамо да будемо делатни учесници у дијалогу. Превиђамо да је 
права и добра она мисао „која се не понавља, него се обнавља― (Шу-
шњић,1994:98). То је прогресивни стваралачки захтев који подстиче 
стваралаштво, које никако не треба сводити на слепо следовање.  

Важно је и потребно да трезвено превазиђемо „дједин синдром― 

који почива на принципу „узо ђед свог унука, метно га на крило, па уз 

гусле прича шта је некад било― (Цвитковић,2005:48). То није порицање 

ранијег стваралаштва, него је трезвено препознавање често неумесних 

славопојки о прошлости, које нас обесхрабрују за садашњост и будућ-

ност. Јер, под теретом страха „да се историја не понови―, немамо реа-

лан увид у прошлост, садашњост и будућност. То је важно због тога 

што такав приступ паралише наш животни одговорни оптимизам стал-

ним инсистирањем на сукобима и јунаштву као мери човечности. Тако 

постајемо истовремено и сурови и уплашени, заборављамо да је права 

мера човечности и успешности: „Сачувати другога од себе―. Све ово 

никако не може бити изнуђено, потребна је стваралачка слобода свако-

га од нас, сви притисци споља могу донети само краткотрајне резулта-

те. Посебно је непрогресиван притисак друштвене заједнице, јер „сло-

бодно друштво мора да замени деспотску присилу извесним степеном 

самоприсиле― (Тејлор, 2000: 234). Потребне су законске регулативе и 

одређене санкције, али је много боље да се у човековој најдубљој уну-

трашњости створи стваралачки подстицај за дијалог у коме различи-

тост није непремостива препрека. Ту је важно, најпре разумети да „сва-

ки вид одрицања зарад тражења заједничког идентитета није решење ... 

потребно је да кроз разлику потврдимо идентитете, и у тој разлици... 

чином неименовања именујемо ствари онаквим какве јесу...―, дозвоља-

вајући другоме „...да се покаже какав јесте, односно како самог себе 
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разуме ..― (Абазовић, 2010: 86; 168). Сваки облик дволичности у вези са 

овим нема никакву перспективу, јер се овде ради о храбрости сусрета и 

оствареној заједници са другачијим уз јасно одређење мере, путање и 

границе. Нико се ничега не одриче, свако остаје сигуран у свом убеђе-

њу. Због тога је потребно стално препознавање важности дијалога ко-

јим „...измичемо хаосу у нама и међу нама, то је начин да се победе не-

ред и сумња...― (Шушњић, 1994: 19). Тако је, заиста, остварен принцип 

стваралачке коегзистенције, где се нико не осећа угроженим, и нико не-

ма потребу да угрожава другога. 

 

 

Толеранција као први корак на дугом путу до другога  

и са другим и другачијим 

 

Стваралачка неопходност за успешан дијалог је разумевање да 

нас разлике у много чему одређују, тако да не би требало да их дожи-

вљавамо само као разлоге за сукобе у стању непремостиве подељено-

сти. Толерисати разлике, значи, бити спреман за дијалог са свима, са 

жељом да се успостави стваралачка коегзистенција у којој су све разли-

читости стваралачки потенцијали. Овде је потребно јасно одредити 

стваралачку прогресију од пасивне ка активној толеранцији као мери 

живота једних са другима, не само једних поред других, у разликама 

као креативним феноменима. Када знамо да је „пасивна толеранција – 

подношење другости другога; а активна толеранција – признавање и 

поштовање другости другога...― (Бабић, 2004: 36), онда јасно видимо да 

је најбоље стално оделотворење заговаране добронамерности у нашим 

односима. Све док пристајемо да будемо пасивни посматрачи, или по-

времени коментатори догађаја у свету око нас, без нашег делатног уче-

ствовања, имаћемо велики проблем да разумемо потребу прихватања 

различитости. Живећемо где живимо, а бавићемо се догађајима изван 

места нашег становања и остварења, и што се даље лоцирамо бићемо 

умишљено успешнији. Али није могуће побећи од себе и свог живота, 

који је ту где смо и ми, само треба да га препознамо и прихватимо. Та-

да, други за нас постаје не само наша супротност, кога прихватамо у за-

висности од нашег интереса и потреба, него неко кога видимо као нашу 

допуну, нашег саговорника. Због тога је важно да разумемо да је „дија-

лог повратак људи себи, Богу, природи, култури и историји; једини на-

чин укидања односа моћи и надмоћи, и једини пут у заједнички живот 

свих бића ...― (Шушњић,1994:57).  

Успешност овога умногоме зависи од спремности да се други 

разуме, и ту није довољна само толеранција, потребно је стварно ува-

жавање. Толеранција јесте „нужан услов за разговор, али ако она оста-

не једина врлина разговор престаје да буде разговор, постаје наклапа-
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ње― (Мишчевић,1977:31). Тако да „ако онај ко не толерише представља 

једну крајност, онда онај ко превише толерише представља другу крај-

ност― (Њуман,1989: 136). На то упућује став: „Трпељивост као норма је 

нешто апсолутно и надискуствено, а трпељивост као однос, нешто ре-

лативно и искуствено ... потребна је мера...― (Шушњић,1994: 201). Са-

мо тако је могуће препознати јасне границе које не треба прелазити, јер 

се можемо изгубити продирући на терен слободне личности другога. 

То не значи одвајање, ради се о тражењу и налажењу међуграничног 

простора као заједничке територије. Тада разговор није само „узвишена 

вештина спорења―, него је и стваралачка отвореност у којој је човек 

увек изнова „спреман за следећи сусрет, размену и промену мисли― 

(Шушњић,1994: 9).  

 На темељу активне толеранције дијалог постаје отворен и под-

стиче решења, јер сви саговорници виде да је разговор „... једини начин 

да се мисао не затвори у систем, а живот у тамницу...― Тада се трудимо 

да у дијалогу са другим и другачијим „...у мери у којој жестоко брани-

мо своје мишљење, у тој истој мери осећамо потребу и за супротним 

мишљењем...―. На крају видимо да је „...разговор отворен процес који у 

сваком моменту омогућава и приређује неко изненађење...― (Шу-

шњић,1994: 67; 17; 21). То „изненађење― треба разумети као скривену 

добру могућност коју треба заједнички разоткрити и усвојити, а не као 

нешто чиме једни друге пресрећемо са намером да нешто изнудимо јед-

ни од других. То је она искрена радост коју свако од нас осећа кад уче-

ствује у неком лепом догађају, не само кад се њему нешто лепо догоди, 

него и кад другога нечим обрадује. Врло је важно да се превазиђе страх 

од различитости, који увек представља опасност за добро промишљање 

могућих решења. Добро решење је и договор да остају разлике, али не 

као сметње него као другачији ставови који се констатују као такви, али 

то не значи проглашење непријатељства. Ради се о заједнички утврђеном 

начину коегзистенције где је толеранција веома важна и потребна.  

 

 

Прихватање разлика као добар начин остварења  

сопственог идентитета 

 
Само онда кад свако има исправно знање о себи и сигурно уве-

рење у свему, могуће је да се на прави начин разумеју и прихвате дру-
ги. Неоптерећени постојећим разликама препознајемо добродетељ као 
заједнички циљ свих добронамерних, трудећи се да ту мисао оделотво-
римо, како не би остала само лепо замишљена идеја. Тада добро про-
мишљамо све животне догађаје, трудећи се да будемо у њима одговор-
ни ствараоци, а не самољубиви следбеници. Ово је важно због тога што 
постоји увек притајена опасност од статизма нашег животног опреде-
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љења, што се пројављује као саможиво затварање у традиционалне 
норме и оквире. Због тога је важно знати: „Традиција не може да се на-
следи, а ако вам је потребна, морате да је стекнете властитим напором― 
(Шушњић, 1994: 226). Ово је важно због тога што нас подстиче да разу-
мемо смисао живота као стално кретање напред, а не враћање уназад. 

Различито наслеђе група и појединаца не треба да буде нешто 
што онемогућава добру комуникацију. То је могуће само онда кад се 
свако од нас труди да несебичним себедавањем превазиђе једнострано 
тражење од других да се непрестано прилагођавају нашим потребама. 
Овде је умесно навести нека места из светих књига, која конкретно го-
воре о међуљудским односима. Библија нам у новозаветном јеванђел-
ском тексту саопштава: „Све, дакле, што хоћете да чине вама људи, та-
ко чините и ви њима ...― (Мт. 7,12). На другом месту, у новозаветном 
садржају записано је: „Да се владате поштено према онима који су из-
ван ...― (1. Сол. 4,12). Све је овде јасно, добри међуљудски односи граде 
се отвореношћу и јасном доброделатношћу где је правило: „Што не же-
лиш да теби чине други, не чини то ни другима―. Не узвраћање истом 
мером, него јасно опредељење засновано на позитивном односу према 
другоме и себи. Куран, такође, констатује: „А вама ваша вера – а мени 
моја― (Куран: 109, 6). Талмуд јасно саопштава: „Не презри ни једног чо-
века ... Не суди другога све док не доспеш на његово место― (Талмуд: IV, 
5). Умеће разумевања другога нешто је што треба у себи непрестано 
осмишљавати спремношћу непристрасног расуђивања о другоме и себи.  

Разумети другога, имати храбрости да „станеш на његово ме-
сто― није ни преузимање туђег идентитета, нити је порицање сопстве-
ног идентитета, него је показатељ неоспорне добронамерности. Када 
знамо да „ниједан људски идентитет није формиран само изнутра, дру-
ги увек игра неку улогу― (Тејлор, 2000: 245), онда нам је јасно да је, за-
иста, други „моје непознато ја―. Неко за кога треба бити отворен без 
условљавања, непристрасан и према себи, и према њему. Само тако мо-
жемо бити креативни у преовладавању свих животних недостатака, 
трудећи се да добрим примером покренемо једни друге. То би требало 
да буде најконкретнији плод оствареног дијалога у коме смо препозна-
ли своје разлике, и заједнички закључили да је међусобно уважавање 
непромењених разлика стваралачки исправније од наметнуте или уми-
шљене сагласности. Тада разумемо на прави начин препоруку: „Ништа 
не приписивати себи и лепо мислити о другима, велика је мудрост и ве-
лико савршенство ... Ако мислиш да знаш много ... сети се да је то мало 
према ономе што не знаш ...― (Кемпијски, 2001: 14). Наведене речи тре-
ба разумети као позив у добро стваралаштво, а не као обесхрабривање 
и застрашивање стваралачког субјекта. 

Није ни мало лако разумети другога на прави начин, још теже је 

саопштити му истину, а не доћи до сукоба са њим. Али, то је ствара-

лачка неопходност у свим животним односима, од оних најинтимнијих, 

до породичних и ширих друштвених релација. Вероватно, истрошени 
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дуготрајношћу сукоба са неистомишљеницима ми „чувамо― своје исто-

мишљенике и „ближње―. Да ли због недостатка времена, или немања 

жеље, ми се радије одлучујемо на дистанцу и неговану дволичност у 

односима. То није добар начин комуникације који омогућава разумева-

ње другога, пре се може говорити о равнодушности према другоме. То 

потврђује погрешан став неких, да је боље ћутати, како би сачували 

пријатеља, него говорити, па уместо пријатеља имати непријатеља. На-

жалост, није мали број оних који „чувају пријатеље― равнодушно по-

сматрајући њихове пропусте и промашаје. Ту се не ради о стварном 

разумевању другога, реч је о злонамерном одустајању од њега. Ако би-

смо путем анкета проверавали чињенично стање у вези са овим, дошли 

бисмо до поражавајућих резултата.  

Пут до стварног разумевања другога тежак је и дуг, пун је пре-

прека, раскршћа и странпутица, али кад хоћемо, можемо да видимо и 

добре трагове који су на том путу оставили многи ствараоци. Битно је 

знати то, да као што разумети и прихватити другога не значи одустати 

од сопственог пута, такође значи и не превидети стварно стање. По-

требно је суочити се отворено и одлучно и бити спреман на дуготрај-

ност процеса, све до непристајања другога на наше предлоге. Реч је о 

сталној „размени порука, не само слању или само примању порука― 

(Култура полиса, 2009: 385), где свако служи бољитку онога другога, а 

не служи се другим како би остварио само свој себични интерес. Онда 

кад смо успели да остваримо добар дијалог у себи и са собом моћи ћемо 

да без предрасуда уочавамо све различитости, нећемо једни у другима 

видети опасност. То је нешто на чему треба радити од најранијег детињ-

ства, где имамо често непрепознату отуђеност и затвореност у самој по-

родици, кад тамо, где има више браће и сестара, свако сумња да је ма-

ње вољен од осталих. У случају једног детета у породици, често имамо 

проблем затворености у сопствену саможивост, која годинама прерасте 

у несагледив недостатак. Током живота све ово се додатно усложњава 

доводећи до најтежих облика отуђења и себичности. Тада се на разлике 

гледа као на нешто што се може употребити као доказ о немогућности 

дијалога и сарадње, док се спремност на уважавање доживљава другог 

и другачијег као слабост и недостатак става.  
Треба имати јасан став о свему, и свакоме јасно рећи где греши, 

са ненасилним позивањем да се промени на боље. Ако се одлучи, треба 
му помоћи, али ако остане непоколебљив у ставу, не треба бити непри-
јатељски расположен према њему. Прихватити његову различитост, по-
себно ако не угрожава другога, значи уважити његову слободну лич-
ност, а не одустати од сопствене стваралачке слободе. Ту ништа не мо-
же на брзину, нико никога не може натерати на нешто, али свако може 
себе да убеди у могућност остварења јединства у различитости. Важно 
је одредити приоритете и сопствене стваралачке домете, како се не би 
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оптерећивали оним што не можемо ни започети, а да не говоримо о ко-
начном остварењу. То значи да се треба вратити у свој живот из кога се 
често измештамо тако што га живимо са наличја бавећи се животима 
других. То се догађа и кад се поистовећујемо са јунацима из популар-
них серија, опредељујемо за и против јунака из романа, или спортског, 
естрадног и политичког живота. То иступање из животне одговорности 
даље нас води ка тражењу разлика као изговора за наше лоше ставове 
према људима другачијег опредељења, од верског и политичког до на-
ционалне припадности. Многи су тако сами себе обзидали зидинама од 
којих више ништа не виде. Са друге стране, свако је спреман да отрпи и 
опрости без савета и поуке свом детету, рођаку или драгом пријатељу. 
Тако настаје једна чудна ситуација у којој оно што би требало да ис-
прављамо са љубављу, не исправљамо, док оно од чега нас деле кило-
метри и векови доживљавамо као разлику због које треба одбацивати 
читаве народе. Тако се на један чудан начин и мрзимо и волимо, не 
промишљајући бољитак. Умесно је да се питамо да ли волимо нама 
блиске и драге, ако им не указујемо на њихове пропусте и промашаје.  

 
 

Добар дијалог доприноси успешности решавања свих питања 
 
Кад човек успе да убеди себе у могућност да „кроз различитост 

потврди свој идентитет― (Абазовић, 2010: 13), онда је његово животно 
стваралаштво смислено и прогресивно. Није оптерећен потребом да по 
сваку цену трага за истомишљеницима, и то тако што ће, кад је надмо-
ћан желети да изнуди туђи пристанак, а кад је у мањини онда ће се пре-
тварати да је сагласан са већином. Уместо тога увек ће у свему бити не-
поколебљив у истини, имајући пуно разумевање и уважавање за свакога 
ко је, такође, непоколебљив у истини. Тако постајемо стварно оспосо-
бљени за расправу, где противречност, или несагласје, не треба да буде 
разлог за сукобе. Јер, „у формалној логици противречност је знак пора-
за; али у еволуцији стварног знања она обележава први корак у напре-
довању ка победи― (Шушњић, 1994: 29). Овде реч „победа― представља 
заједнички именитељ успешности свих саговорника, што искључује по-
стојање речи „пораз―. Све ово треба непрестано промишљати и обазри-
во оделотворавати. Тада су сви наши поступци усклађени тако да на 
прави начин видимо и себе, и једни друге.  

Стваралачка комуникација подразумева стално отворени дина-
мизам и стално превазилажење парцијалности, у свему и према свима. 
Ако останемо затворени у самима себи, онда нас негде може бити мно-
штво, али то није заједница, јер свако остаје заточеник свог „делића 
истине―. То је опасно самозаваравање, што потврђује једна кинеска по-
словица: „Жаба из бунара види само делић неба, а мисли да је то чита-
во небо.― Нажалост, често човек размишља на овај начин, не желећи да 
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види даље и више од онога што сматра да је за њега довољно и потреб-
но. То лоше стање сами продужавамо пристајући на „право јачег― где 
је правило: изнудити пристанак других да сте у праву и кад нисте у 
праву (Сол, Р. Џ, 2011). Ми то понекад превиђамо руководећи се иде-
јом кога је молити није га срдити. То нас даље подстиче у нестварала-
штву где је једина мера успешности имати што више подређених, а 
што мање надређених.  

Знати пристојно и непристрасно разговарати са неистомишље-
ницима, значи, бити остварен човек који у сваком другом човеку види 
оно најбоље, чак и кад се ради о некоме ко је под теретом великих про-
машаја. Да би човек то могао да учини, потребно је да буде слободан 
од потребе да свима суди на основу само сопствених увида. Чак и кад 
постоји конкретна осуда и свима познато недело, зашто се оптерећива-
ти потребом да некога осуђујемо и мрзимо губећи драгоцено време на 
такве сувишности које нас сужавају. Ко може бити бољи тиме што је 
увек спреман само да осуђује сваки промашај другога? Тако сам свој 
живот претвара у бесмисао, умишљајући да се на тај начин бори за до-
бродетељ. Све док човек не препозна промашај у поступку неумесног 
осуђивања другога, остаје заточеник сопствене самовоље. Не види да је 
иступио из свог живота, прекорачио границе пристојности и, уместо да 
живи свој живот, он се бави туђим животом. Не жели да разговара са 
другим, јер није претходно себе припремио за дијалог, и не уважавају-
ћи ни другога, ни себе, умишља да може утицати на одлуке и ставове 
другога. Због тога свако од нас треба да постави себи почетак у кому-
никацији са другим тако што никад неће говорити о том другом оно 
што не може или не жели њему „у очи― да каже. Лако је ово рећи или 
номинално прихватити, али се на то тешко одлучујемо из разлога не-
превазиђене саможивости и стварне незаинтересованости за бољитак 
другога. Само онда кад препознамо сопствене недостатке, боље ћемо 
видети једни друге и уместо самоистицања, у први план ћемо ставити 
узрастање у добродетељи. То ће бити само могуће онда кад у мноштву 
различитости препознамо многе заједничке циљеве, али не као себичне 
интересе појединаца или групација. Не треба се обесхрабривати чиње-
ницом да није мали број себичних и затворених индивидуа и колекти-
витета, уместо тога потребно је себедавањем побеђивати све. Најпре 
сопствену себичност, а после тога и све друге облике себичности. Само 
је тако могуће ускладити све различитости са пуним стваралачким по-
тенцијалом, где је примарно уважавање слободе сваке личности. Због 
тога никад не треба одустајати ни од себе, ни од другога, чак и кад он 
одустане од себе. То не значи насиље над неким, него неугасиву наду у 
преображај на боље свакога човека. Сви знамо да је бесмислено само 
коментарисати лоше поступке, као и то да је превенција пожељнија од 
санкционисања, али се радије одлучујемо за повлачење у себе. Мало 
причамо једни за друге, устручавамо се да опоменемо и посаветујемо 
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другога пре његовог промашаја, али смо брзи у осуди после његовог 
лошег поступка. Не тражимо „лепу реч која гвоздена врата отвара―, ра-
дије се опредељујемо за склањање иза гвоздених врата у сопствену не-
додиривост. Радије причамо једни о другима, него једни са другима, 
што треба преусмерити, само је потребно да свако од нас препозна си-
лу речи којима саобраћамо једни са другима.  

 
 

Закључак 
 

Само онда кад препознамо сопствене животне потенцијале и 
приближно проценимо стваралачки капацитет другога, можемо оства-
рити са њим отворену комуникацију. Без тога ризикујемо показујући 
таквом неспремношћу стварну неопредељеност за добродетељ. Често 
под теретом нагона за истицањем насрћемо на слободу другога и не 
размишљајући колико можемо да га прекинемо и зауставимо у неким 
његовим добрим покушајима. Као да не желимо да ослушкујемо и раз-
умемо његове пориве са пуним уважавањем стваралачке слободе. Једи-
ни начин превазилажења ове опасности јесте стално расуђивање у све-
му, са јасним уочавањем конкретних чињеница. Само тако можемо 
остварити добру комуникацију и заслужити поверења другога човека. 
Све док желимо да изнудимо пристанак другога, без имало жеље да га 
саслушамо и разумемо, ми смо у стању неспремности за дијалог. То је 
стање неповерења и у себе и у другога, чиме се бесмислено умањује ва-
жност дијалога у решавању животних питања. Због тога је важно и по-
требно разумевање дијалога као добре могућности решавања свих 
спорних питања човека са другим човеком. Кад је тај дијалог искрен и 
отворен, тако да се разлике јасно уочавају, онда је примарна добра на-
мера саговорника, а не степен различитости. Кад се томе дода међусоб-
но поверење и спремност да се дође до договора, разлике могу остати у 
свом стању и статусу, али дијалог има добру стваралачку динамику. Ту 
нема места неодлучности и дволичности, све треба да буде осмишљено 
добронамерношћу која покреће саговорнике у дијалог као добар пут и 
прави начин остварења погодних и делотворних решења. Тада сви уче-
сници у дијалогу настоје да дају пун допринос тако што у свему посту-
пају одговорно једни према другима, имајући стварно уважавање и раз-
умевање једни за друге. Нико не полази од готових решења, што не 
значи одсуство личног става, него је свакоме примарно да разговором 
са другим отвори нова питања и осмисли договоре, и онда кад постоји 
сагласије, као и онда кад је усаглашавање немогуће. Јер добро решење 
спорних питања подразумева више од договореног сагласија на неку 
тему, пре се може именовати као тражење и налажење нових разлога за 
дијалог. Нико тада не одустаје од својих ставова, већ сви заједно разу-
меју да је делотворније стање договорено уважавање разлика, него из-
нуђено сагласије.  
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Ljubivoje Stojanovic, Ph.D.  
 

OVERCOMING DIFFERENCES AS CREATIVE IMPERATIVE 
 

Summary: Interpersonal relationships need to be developed and improved 
by the diversity as creative potential. To make it possible it is needed one to have a 

true attitude of esteem toward every single man as well as toward all kinds of col-

lectivism. Origin and religious affiliation in the fullness of freedom gifted by God 
stop being factors of division but they take major role to identify both individuals 

and collectivisms where-by the knowledge of others makes a creative progression 

due to the absence of selfishness. The knowledge is not based on a conflict, venge-
fulness and malicious joy but is directed to a creative dialog. A long way it takes to 
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accept something that is different and some different persons as well. Peaceful and 

dynamic coexistence requires the appreciation of others as well as the same route 
for all of us. One remains to be selfish as long as he accepts a dispassionate massi-

fication without letting go of great passion in him. Upon we open ourselves up to 

others we become ready to grow in a creative way. Then we are able to recognize 
all diversities which approve us equality to diversity. And, because all of us aim to-

ward the same and none of us endanger identity of other. Thus all of our diversities 
get a creative function and become important facts of harmonized mosaic of life; 

they are not obstacles we stumble over. But it is needed one to make efforts continu-

ously by doing good deeds where modernizes all the good from the past in the pre-
sent time. All which is unclear and make a burden need to be removed if it is regar-

ded as an obstacle on a mutual way. One who acts according to all the above - a 
creative imperative overcomes all differences by accepting as well as understan-

ding others without giving up of self and his personal identity as well.  

 

Key words: diversity, creativity, tolerance, massification, dialogue.
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