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ТРАГЕДИЈА СУДБИНЕ И ТРАГЕДИЈА СЛОБОДЕ 

 

 Тема овог рада је компарација схватања слободе, прекорачење слободе 

(злоупотреба слободе)  античког човека и хришћанина, као и последица, казна због те 

одлуке (хибрис), кроз два принципа, кроз књижевност Софоклеа и Достојевског. То је 

проблем њихових јунака, њихова трагедија судбине и трагедија слободе.  

 Хибрис је у старогрчкој митологији била охола богиња необузданости, која је 

наводила људе на дела којима су изазивали богове и тиме себе осудили на пропаст. У 

философском смислу под хибрисом се сматра прекорачење људске границе слободе, због 

које следи казна. Пред овим човековим чином богови немају милости, следи погром до 

потпуног уништења. То је казна с неба због човекове ,,безумне“ радње самоистицања 

земаљске слободе, ван плана и поретка на земљи. Нужност, фатум. То је основ за грчку 

трагедију. 

 Трагедија судбине у Софоклеовој „Антигони“ сагледава се кроз  начелан сукоб две 

природе, два принципа, обичајних и кодификованих норми. На једном полу тог сукоба 

стоји протагонисткиња Антигона, њен хибрис и „прекорачење“ које прави у име вишег 

налога, закона Правде и Срца, сестринске љубави према брату. На другом полу тог сукоба 

је антагонистичка фигура самовољног аутократе Креонта и његово сагрешење које прави у 

име криво схваћене и спровођене апсолутистичке законодавне моћи.   

Са правне тачке гледишта, Антигона греши, јер се оглушује о закон Властодршца, 

али то је хибрис почињен из најбоље намере, у име више правде, Дива, вечних, а 

неписаних закона који не би требало да захтевају правни легитимитет и кодификацију, јер 

не би требало да су у колизији са законским нормама. Да ли су живот и љубав изнад 

логике, правила, рационалног? За Човека јесу. То је изазов; да ли ће човек себе потврдити 

као људско биће ако се окрене ирационалном, нелогичном  насупрот рационалном, 

логичном. То је питање човековог идентитета, интегритета, дигнитета. Какав је то закон 
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који под грађанском непослушношћу подразумева захтев сестринског срца да сахрани 

мртвог брата?   

Антигона има снажну вољу, она се не колеба у својим поступцима. Сестра је 

одговара од неразумног чина, упозорава је на казну, смрт. Антигона одговара сестри: ,,Не 

страхуј за ме! Свој ти удес поправљај! “
1
 Она је одважна, племенита, дубоке човечности 

2
 : 

,,...јер издајница, богме нећу бити ја.“
3
  

С друге стране, хибрис који чини Креонт представља прекорачење сваке мере, које 

не настаје из осећања етичности и владарске правдољубивости, већ је израз слепила, 

безумља и тврдоглавости бахатог силника који своју позицију не сагледава кроз 

категорију привремености, већ вечности. Креонт злоупотребљава своју слободу и у име 

моћи и владарског права гази све оно што је људско. Зато сви страдају на неки начин. 

Антигона је своје трагичке кривице свесна, Креонт није. ( „Људски је грешити , али 

је сатански у греху боравити.“
4
) У овом сукобу страдају оба принципа, али је казна 

страшнија за Креонта. Он увиђа своју кривицу  тек у тренутку кад нема повратка и кад су 

губици ненадокнадиви. Антигона зна да су на њеној страни природно право, правда, 

истина, па чак и немо грађанство. Отуда у својој предсмртној јадиковци и изговара речи 

упућене мртвом брату Полинику: „Ал' с правом ти, то мисле трезни, подах част.“
5
 О 

каквој врсти трезвености говори Антигона? Има ли у овим речима иронијског призвука? И 

шта уопште значи бити трезвен у доба страховладе? Јавно мњење се прећутно слаже с 

Антигоном, али нико до појаве старца Тиресије одлучније не интервенише против 

Креонтовог безумља. Да ли тим ћутањем они постају Креонтови саучесници? Или бити 

трезвен у доба страховладе значи управо то – ћутати упркос праву, смислу и логици, а у 

циљу спасавања сопствене главе? Зашто је човек биће слободе? Да бира овоземаљски 

живот или истину? Посматрано из овог угла, Антигона и јесте трагична јунакиња par 

                                                           
1
 Софокле, „Антигона“, Просвета, Београд 1968, стих 83, стр.76. 

2
 Милош Н. Ђурић, ,,Трагедије – Есхил, Софокле, Еурипид“, Просвета, Београд 1968, стр. 13. 

3
 Софокле, „Антигона“, Просвета, Београд 1968, стих 46, стр.75. 

4
 Св. Николај Велимировић, ,,Молитва на језеру“, Evro Giunti, Београд 2013, стр.23. 

5
 Софокле, „Антигона“, Просвета, Београд 1968, стих 457, стр. 91. 
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excellance. Она је једина која поступа и чини упркос ограничењима, једина која је 

„антигона“ („несаломива“, „против генерације“), једина која осваја простор слободе 

упркос чињеници да се трагичне нити судбине почињу одмотавати. Једино она аутономно 

живи, сама успоставља норму свог живота. Њена трагична судбина и својеврсно 

завештање онима који остају – да се грађанска свест мора развијати на темељима људског 

достојанства, етичности и љубави (агапе а не ерос) и да ако се већ природно право не 

може природно задовољавати, већ у склопу друштвене заједнице, онда да друштвено 

право буде у служби природног, а не обратно. Власт је та која би требало да чува и 

гарантује моралне и духовне вредности заједнице, јер имају смисла. Логос је смисао. 

Човек има логос који корпорира, утемељује, осмишљава човекову, од Бога дату, слободу.  

Антигона је христолико биће, бира љубав, слободу, храброст и стоји иза свог 

слободног избора, каје се не због поступка већ због прекорачења ,,грађанске“ слободе. Она 

устаје против правила која нису у складу са основним онтолошким принципима. Због свог 

слободног избора осуђена је на смрт, али пре тога она је себе ,,осудила“ на љубав: „За 

љубав, не за мржњу ја сам рођена!“ 
6
   

Где нема љубави, нема слободе, где нема слободе, нема личности, где нема 

личности, нема бића. Оно што остаје је непостојање, небитје, ништавило. 

 Питање људског прекорачења, етички уобличено као питање „Да ли је све 

дозвољено?“ Достојевски је поставио у многим делима, али чини се да је метафизичка 

сонда најдубље спуштена у последњем, недовршеном и најчувенијем делу овог писца – 

„Браћа Карамазови“.  

 Берђајев је Достојевског назвао највећим руским метафизичарем у свом делу 

,,Руска идеја“. Његови романи превсаходно су романи идеја, питања, сумње, а његови 

ликови носиоци истих. Реч је о онтолошким и есхатолошким питањима, која се односе на 

„последње ствари“ и коначне истине. Свој идејни систем овај мислилац је превасходно 

градио у односу на појмове Судбине, Човека, Бога, Слободе, Зла и Љубави. 

                                                           
6
 Софокле, „Антигона“, Просвета, Београд 1968, стих 523, стр.94. 



 4 

 “Достојевски је мој учитељ. Признајем: и мучитељ.“ 
7
 Из овога се да назрети 

„тежина“ проблема којим се бави Достојевски, а које није лако разрешити. Томас Ман га 

назива „највећим психологом у светској књижевности“
8
. Ниче каже: „То је једини 

мислилац од кога сам нешто научио.“
9
 

Његови јунаци пролазе кроз свакодневну људску трагику постојања. То је она 

Еденска трагедија, трагедија палога човека који се окреће свету и науци и при том 

заборавља на Бога, а себе ставља у центар свих збивања. Тренутак палости одређује 

човека као антропоцентричног, а сва природа се усмерава ка хтењима људским. Човек 

постаје човекобогом
10

 по својој гордости. 

Питање „Да ли је човеку све дозвољено?“ у спрези је с питањем „Има ли Бога?“. 

Одговор на једно имплицира одговор на ово друго. Ако би одговор на питање о постојању 

Бога био негативан, наметнуло би се питање људске слободе и њеног опсега.  

 Јунак који највише кокетира с овим питањима о Божијој егзистенцији и слободи, у 

роману је Иван Карамазов. Иван можда суштински не пориче постојање Бога, он у питање 

доводи свет који је Он створио, а који је, по његовом мишљењу, поприште зла, патње и 

бола на ком изостаје Божанска интервенција. „И стога се ја журим да своју улазницу 

натраг вратим. Ако сам поштен човек, ја сам и обавезан да је вратим што пре. То и чиним. 

Није то да Бога не примам, Аљоша, ја му само улазницу најучтивије враћам.“ 
11

Његово 

враћање „улазнице“ Богу за представу Страшног суда и чин Откровења, колико год да он 

верује да је исправан и племенит гест, гест слободе, у ствари је  гест гордости и 

искривљеног схватања слободе. Изузимање себе из Коначне објаве, одбијање да се у 

слици Краја препозна Смисао свих патњи значи истовремено и порицање и одбијање Бога 

као Творца. Ако на то упражњено место ступи Човек, претходно мапиране границе се 

бришу. Апсолутна слобода. „Та бескрајна слобода мучи човека, води га у пропаст, и то као 

                                                           
7
 Др арх. Ј. Поповић, ,,Достојевски о Европи и словенству“, Београд 1981, стр. 7. 

8
 Др Милосав Бабовић, ,,Достојевски“, Рад, Београд 1964, стр. 11.  

9
 Исто , стр. 11.  

10
 Др арх. Ј. Поповић, ,,Достојевски о Европи и словенству“, Београд 1981, стр.94.  

11
 Ф.М. Достојевски, ,,Браћа Карамазови 1, Book, Београд 2009, стр. 324.   
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какав демон искушења.“ 
12

 Злоупотреба слободе. Одсуство слободе. Све бива дозвољено. 

Чинити и Зло, а зло је интенционално. Иван  је теоретичар зла (ђаводицеја 
13

) који није 

способан да сам учини зло, већ попут Едемског палог анђела подстрекује Смердјакова на 

зло, на самоубиство, на негирање Бога, слободе, живота, избора, заједнице. Зло је 

подстрекивати на оцеубиство, на пример. Последице оваквог атеизма и стечене, 

злоупотребљене ,,слободе” страшне су не само зато што претпостављају иморалност већ и 

одсуство оних курсора у животу који морално посрнуће могу да зауздају, а то су Вера, 

Врлина и Љубав кроз заједницу с Богом. Без тога свака слобода је трагична. Без тога сан о 

Смислу је немогућ. Истинска личност, ипостас се рађа не из индивидуалности, већ из 

љубави, из заједнице. Ипостасис подразумева заједницу личности.  

Слобода која је човеку дата јесте искључиво у љубави. Онај који искрено љуби тај 

је и слободан. То је концепт који Достојевски следи и од ког не одступа. Инквизитор 

иследитељ не добија одговоре, јер „срце“ му је хладно и не прима љубав, тачније топлина 

љубави Оног другог га само разгневљује. Инквизитор не осећа слободу, јер се везао за 

овоземаљску слободу, а то и јесте проблем палога човека који се везао за природу. Та 

спрега са природом и јесте део нашег земаљског битисања, али не верификује слободу. 

Индивидуализација је промашај, негација. Слобода се једино и наново  потврђује кроз 

евхаристијску заједницу, где човек постаје обожен, слободан, а не престаје да буде човек. 

То је гозба љубави и небеска трпеза. То је ,,хлеб наш насушни“
14

  који се прима кроз 

Литургијску заједницу. Само тај егзистенцијални модел даје човеку истинску слободу. То 

Достојевски и његови јунаци проживљавају; а истински хероји његових романа, примају 

као залог слободе у вечности. Бити, значи бити вољен, волети, значи онтолошки 

постојати. Све друго је мрак.  

Зато ће Иван у једном тренутку склизнути у лудило. Зато ће се Смердјаков обесити. 

Митја, Димитрије такође прелази границе, у подземној химни ,,шефу свемира“.  

                                                           

12
 Н. Берђајев, ,,Поглед  Достојевског на свет“ (Миросозерцаније Достојевског), 1923, стр. 107.  

13
 Др арх. Ј. Поповић, ,,Достојевски о Европи и словенству“, Београд 1981, стр.24. 

14
 Библија, Св. Писмо Новога Завета, Мт. 26, 26-28; Мк. 14, 22-24; Лк. 22, 19-20   
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И он ће у једном тренутку појмити Иванову критику теодицеје, али је неће 

прихватити, јер је итекако свестан Врлине и Љубави Божије као кључних елемената 

духовног и моралног преображаја. Достојевски урања у питање слободе кроз Великог 

инквизитора који прозива Исуса Христа што није лишио човека слободе. 
15

 ,,А увериће се 

и о том да не могу никад ни слободни бити, зато што су слаби, порочни, ништавни и 

бунтовници.“
16

 ,,То је истина, али гле како је испало: место да завладаш људском 

слободом, ти си им је још више повећао! Или си ваљда заборавио да је спокојство човеку 

милије, чак и смрт му је милија него слободан избор упознавања добра и зла?“
17

 

Достојевски показује да човек би требало да превазиђе „оно“ и  ,,шта“ – „објекат“ у 

себи и у другом, те да се оличности ,,ко“ ,,ти“ ,,ја“ у контексту есхатолошке заједнице. Јер 

није човек само етичко (добро биће) већ онтолошко, биће за вечност. Битје, добробитје, 

вечнобитје, по Светом Максиму Исповеднику. Док год не превазиђе тај праг земаљски он 

остаје неслободан. „Понављам, ја сам ваш роб, а пред робовима нема стида, нити роб 

може да се увреди“.
18

  Али, да ли је тако? Човек је личност. „Сутра могу да васкрснем из 

мртвих и почнем поново да живим!  Човека још могу наћи у себи, док није сасвим 

пропао.“ 
19

 Тако каже коцкар, јер је у робском односу са светом и зато је неслободан.   

 Дакле, Достојевски кроз своје јунаке „решава“ те вечне проблеме. Достојевски нам 

даје две могућности. Стога се намећу и два решења. Наравно, само је једно право и 

спасоносно. То право егзистенцијално, онтолошко, трансцедентно решење је у Исусу 

Христу.  То и јесте мисао коју писац жели да нам пренесе и поручи: Исус Христос – 

Спаситељ света – Богочовек. Зато Достојевски радосно кличе : „Победио си , Галилејче !“   

  

                                                           
15

 Ф.М. Достојевски ,,Браћа Карамазови 1“, Book, Београд, 2009, стр.356. 
16

 Исто, стр.357. 
17

 Исто, стр.359. 
18

 Ф.М.Достојевски, , Коцкар“, Book, Београд 2009, стр. 472. 
19

 Исто, стр. 590. 
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            „Када би ми неко могао доказати да је Христос ван истине, и када би истина била 

ван Христа, ја бих изабрао  да останем са Христом а не са истином.“
20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У  Београду,                                                                             Данка  Шпехар 

28.1.2015. године                                                                     број индекса 06/2014 

                                                           
20 Ф.М. Достојевски, ,,Писма“ преузето од др арх. Ј. Поповић , ,,Достојевски о Европи и Словенству“ , 

Београд 1981, стр. 170.       


