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Не могу, а да Вам не честитам на докторској дисертацији
коју ћете ускоро јавно одбранити. Веома је редак пример на
нашим академијама да до места предавача приспеју људи из
грчке постојбине и грчке вере, и то не зато што им није дата
једнака слобода као и другима, већ зато што се веома мало њих
служи том могућношћу. Стога ми је још милије, јер сте драге
воље искористили прилику да се у домовину не вратите без
докторског звања. Теза, коју овде заступате, не прихвата се
једнако радо у свим религијама, барем се закони, који из ње
проистичу, ваљано не поштују. А што се нас тиче, макар нам се
и у осталом гледишта размимоилазила, у овоме се потпуно
слажемо. Грчка црква већ дуго подноси знатне несреће и
прогоне кроз које огорчени непријатељи хришћанске вере желе
да присиле њене поклонике да се одрекну отачких светиња, и у
томе су успели много пута, но, ипак, није недостаjaло и оних
који су више волели да се одрекну живота него вере. Ваша
домовина је. . .



. . . непрекидно до сада била притиснута ратовима због верских
неслагања и Ви, баш због тога, из искуства можете поучавати о
штети која настаје од тако установљеног пропагирања вере. Не
сумњам, дакле, да намеравате да се браните чврстим
аргументима и да овим доказом учености сачувате успомену на
себе у нашој Академији, која, са своје стране, прижељкује
једино да се знање и истинска ученост промоле из свог кутка и
допру до најудаљенијих крајева. Овде сте се више од девет
година учили најкориснијим принципима и наукама. Дао Бог да
из тога Ваша отаџбина извуче корист и да се више њих поведе
за Вашим примером и посвети се овим спасоносним наукама,
тако да бисте били у стању да браните своју религију не само
оружјем, него и поузданим и неоспорним аргументима. Дакле,
само напред! Употребите, како ваља, усвојена знања. Она се,
наиме, не стичу да бисмо их поседовали него да нам послуже
као смернице у животу и понашању. Поучавајте своје
сународнике да се држе начела која прописује не само разум
него и божанско откровење. Тако ћете од Вашег боравка у нашој
Академији и у, овде веома живом, студентском центру, имати
знатну корист. Будите потпуно сигурни да гајим најтоплије
жеље за Ваш даљи напредак и да се за то најискреније молим
Свевишњем.

Ако сам ичим заслужио, молим Вас да, док сте живи,
чувате успомену на мене. Остајте вечно у здрављу.

Фридрихова академија, 21. април 1752.



I
Корисност тезе

Ако ишта икада заслужује да се свим срцем жели онда
је то истинитост вере и њено исправно ширење. Ништа људима
не може да пружи већу радост ни већу корист од исправног
начина поштовања Бога, који називамо религијом. Толике су
благодети које из праве религије проистичу да нико, коме је дато
да доиста окуси њене плодове, неће порећи да она далеко иза
себе оставља друга задовољства, нити ће пожелети да је замени
неком другом погодношћу, каква год да је. Љубав, коју нам је
природа усадила према другим људима, не само да од нас
захтева да радост коју нам вера пружа желимо и за друге, него
да им чак, колико је у нашој моћи, обзнањујемо и прибављамо
помоћна средства како да до ње дођу. Али, да је у тако
озбиљном и тешком послу потребна веома велика пажња и
обазривост, не сумња нико ко је ваљано проценио озбиљност
задатка. Треба, дакле, разликовати легитимна средства од оних
која то нису, и ту разлику треба доследно поштовати. Уколико се
не пази, деловаће да смо нанели огромну штету онима којима
смо настојали да будемо од користи и уместо радости . . .



. . . коју изазива вера створиће се одбојност и мржња према
онима који се труде да нам учине добро. Сматрао сам да је ово
сад требало укратко поменути да би се што боље усагласили око
озбиљности и значаја теме коју разматрамо. Доказаћемо да је, с
гледишта филозофских принципа, оружано пропагирање вере
неодобриво. Другом приликом расправљаћемо о битнијим
ратовима који су вођени у циљу пропагирања вере и тада ће
бити јасно, када у обзир будемо узели и ово разматрање, који су
од тих ратова били оправдани, а који не.

II
Шта је религија

Религијом називамо начин поштовања Бога, јер да се
Бог поштује кажу они који се марљиво труде да проносе славу
Божију и поштују законе прописане од Бога, било да су они
природни или откривени. Пошто начин богопоштовања, због
усвојених различитих поимања Бога може бити различит,
постоје и различите религије. Из искуства нам је познато да се
оне стварно посве разликују. А опет, будући да је могуће да
постоји само један појам о Богу саобразан његовим
савршенствима на који треба да се односи све што може да има
везе са бескрајном савршеношћу, и пошто су сви појмови њему
супротни нужно погрешни, постоји само један исправан начин
поштавања Бога или, прецизније речено, само једна права
религија. Наиме, све што је истинито у различитим религијама
треба да буде спојено у овој једној религији будући да од нас
здрав разум захтева да поштујемо Бога онако како се то може
међу људима постићи. А она се, већ према томе да ли је
заснована на принципима сазнатим из природе или утемељена
на откровењу, назива природном или откривеном.

Изнели смо општи појам религије који у исти мах обухвата све
лажне религије будући да је то, с једне стране, природно за језичку праксу у
којој обичавамо да религијом називамо начин на који друга друштва (а за
која сматрамо да су далеко од праве религије) поштују Бога, па било да се
тиме постиже сврха религије, а то је проношење славе Божије или не, и с
друге стране, зато што је овај појам прикладан и . . .



. . .довољан за наше разматрање. Овде ће бити говора не само о оружаном
пропагирању истините религије већ и пропагирању сваке оне лажне
религије, коју њени поклоници сматрају правом.

III
Спољна и унутарња религија

Бога поштујемо или путем унутарњих радњи или се
користимо спољним чиновима као ознакама оних унутрашњих.
Одатле потиче разлика између унутарње и спољне религије.
Природна и поуздана ознака мора нужно да одговара означеном
— ако треба да буде права ознака која је некоме од користи.
Другачије речено, радње путем којих настојимо да поштујемо
Бога треба да у сржи одговарају оним унутарњим, односно,
барем, не би требало да се споља чини ишта што би било у
супротности са унутарњим слављењем Бога. Из овога
закључујемо да спољна религија мора бити саобразна
унутарњој, осим ако поштовање Бога не треба лишити сваке
корисности. Наиме, спољне радње предузимамо да би други из
тога могли да просуде какав је наш став о религији. Стога, када
се промени спољна религија без измене оне унутарње, тада до
промене религије, заправо, ни не долази.

Наш задатак није да понављамо овде оно о чему су многи зналци
у опсежним радовима о религији веома умешно писали. Оно што је речено
довољно је за нашу расправу, а за остало ћемо читаоца упутити на списе у
којима је приљежно описана природа праве религије, а од којих су најбоља
дела свима позната. И за једне и за друге сматрамо да је свака препорука
излишна.

IV
У складу са појмом о Богу

Будући да је циљ религије поштовање Бога, ништа што
се коси са његовим атрибутима, или боље речено, оно што он
одбија, не може да буде прикладно за сам чин богопоштовања,
те према томе, религија мора да буде заснована у складу са
божанским својствима, уствари, у складу са сазнањима које ми
имамо о њима. Пошто се, међутим, схватање и основне
представе које људи стварају о свевишњем Богу и божанским
стварима, веома разликују, није чудо што код толиких опречних
мишљења постоје и толике разлике у религијама. И нико, пак,
неће своје схватање о Богу сматрати погрешним, али буде ли
прозрео његову неисправност, више га се неће држати. Ништа
лажно, дакле, не следимо и не примењујемо га као правило
поступања. То чинимо . . .



. . једино у случају нечега што нам се доима као истинито.
Свако, ко је присталица неке религије, сматраће своју веру
истинитом све док остаје при истом мишљењу кад је реч о
божанским стварима. Пошто наше схватање може да се мења,
ако се ствар дубље осмотри, у стању смо да увидимо лажност
своје, а истинитост туђе религије. Тада нужно треба одбацити
своју, а прихватити туђу религију. Каже се да су људи исте
религије, ако због истих схватања о Богу, на исти начин поштују
Бога, а каже се да су различите религије, ако га, због различитих
схватања, на различит начин поштују. Стога и није чудо што
поклоници лажне вере своју веру бране са истом чврстином као
и они који сасвим поуздано следе ону праву.

Ми на себе не преузимамо задатак да доказујемо истинитост било које
религије, јер за нашу сврху је довољно ако означимо оно што је заједничко
свим религијама, било да су оне истините или лажне. Наиме, из онога што
следи, свакоме ће бити јасно да се оно, што будемо расправили о
пропагирању религије, може и мора применити на све религије. А ко жели
да чита доказе за истинитост хришћанске вере, моћиће на ту тему да пронађе
велики број одличних списа.

V
Нико нема власт над вером других људи

Из онога што је речено у претходном поглављу
исправно се закључује да је свакоме остављено на савести да
одлучи коју веру жели да следи, а коју да одбаци. Свакако ће
изабрати ону, коју буде сматрао правом, а правом религијом
сматра ону која се слаже с појмом о Богу за који му се чини да
је својствен Богу. Из овога ће бити јасно шта треба да се одлучи
о власти поглавара и других у области религије. У држави
грађани нису у стању да подреде своју вољу у погледу вере
вољи оних најистакнутијих у власти јер по природном праву
стоји да никоме не треба дозволити да влада над људским
савестима. Држава није створена због религије, нити је религија
створена због државе, јер је она по свом пореклу старија од
грађанске власти и послушност, коју је свако у складу са својим
поимањем дужан да има према Богу, треба да буде изнад свих
осталих дужности. Треба, једино, водити рачуна да се са
религијом не повезује оно што је се не тиче, пошто се ми
бавимо оним што је потребно за њено установљење и при том
потпуно . . .



искључујемо све помоћне делове будући да они, строго узев,
нису предмети савести.

Из онога што је речено истовремено се да видети да се не треба
сложити са Макијавелијевим приципима којима је он сасвим јасно ставио до
знања да религија и њене доктрине треба да буду прилагођене држави, а
нарочито принципима корисности. Задатак који је пред нама не дозвољава
нам да опширније расправљамо о савести. Довољно је да знамо остало из
практичне филозофије, нарочито оно што ваља одлучити по питању
заблуделе и колебљиве савести. Кад кажемо да државни поглавари немају
власт над религијом, не желимо да се појам религије помеша са појмом
цркве. Не умањујемо њену управу ни надлежност, али наш задатак није да
одређујемо шта под њих потпада — то остављамо теолозима. Филозоф
расправља о поштовању Бога само утолико уколико је оно повезано са
поимањем Бога. У том смислу одбацујемо ону устаљену изреку “Чија је
власт, његова је и вера” (Cuius est regio, illius quoque est religio). Но, ово је
опширније обајашњено у књизи Самуела Пуфендорфа О односу хришћанске
вере према грађанском животу (De habitu religionis Christianae ad vitam
civilem, 6. поглавље, од 17. стр. па надаље).

VI
Вера је неопходна у држави

Премда смо у претходном тексту рекли, како нам се чини
— с правом, да религија није установљена ради државе, ипак не
желимо да порекнемо да је она од највеће неопходности за
државу. Религија је постала пре држава, док државе тешко да су
могле да настану без религије. Ни на који начин се не би могао
народ, који се не плаши Бога, притегнути, натерати на
послушност према старијима, ни обавезати заклетвом, јер тада
не би било најсветијих веза које нас прече, нити би било могуће
утврдити истину у спорним питањима. Још мање би се од
различитих држава могла очекивати узајамна правичност.
Наиме, да страх од Бога и обзир према његовим законима на
потичу народе који му служе на међусобну правичност и
равноправност, не би постојало ништа да зауздава, ништа да
спутава прекомерну слободу и неправично поступање према
другим народима, с јединим изузетком, кад би се право
непрестано штитило оружјем. Попут Платона, правилно
религију називамо инструментом моћи, везивом закона и
просвећености. А треба да се сложимо и са владарима који
сматрају да искварена религија угрожава јавни интерес.

Не бисмо могли да изнесемо ниједан пример народа у историји код
кога није постојао бар неки вид религије, а сведоци за то су нам већина
античких филозофа који . . .



. . . кажу да је закон за све народе био да поштују богове. Из овог поглавља
јасно се види огроман значај религије.

VII
Шта је промена вере, када је промена легитимна

Да смо променили веру каже се онда ако смо одбацили
своју дотадашњу веру и прихватили неку другу, различиту од
ње. Мотиви су оно што потиче разумно биће на делање. Будући
да, дакле, слободно биће не чини ништа ако за то нема разлога
или кад је морал у питању, не чини ништа што не сматра
добрим, нико веру неће променити, а да за то нема мотива.
Пошто у ствари која је по себи, изоловано гледано, у реду, као
што је случај са мењањем вере (IV погл.), све се своди на мотиве
који јесу или нису исправни, и на основу њих се закључује да
ли је мењање вере исправно или није. Постоје две врсте мотива
које нас опредељују да променимо веру. Вера се мења, или зато
што смо потпуно уверени у лажност своје, а истинитост друге
вере, или, с друге стране, зато што од тога очекујемо неке
вањске погодности. Ако је у питању оно прво, ова промена је
легитимна и одобрива зато што наша спознаја о Богу
подразумева и размишљање о начину на који он треба да се
поштује. (IV погл.) Ако се, пак, ради о овом потоњем, онда је
мењање вере у сваком погледу нелегитимно, јер религија не
треба да се прилагођава спољњем стању, већ оно њој. Вањске
погодности које се очекују су, или само поправка спољњег
стања, или ослобађање од казни и мучења којима смо, због вере,
изложени. Код овог последњег је, и у једном и у другом случају,
мењање вере неисправно, осим ако им се не придода и онај први
разлог, који је једини довољан да се то предузме, мада, ипак,
између ова два, чини се да је онај потоњи, до сада, заслуживао
већи опроштај. Из овога се истовремено с правом добија
одричан одговор на питање да ли се цео народ може сложити да
се религија, која је до тада преовладавала у извесној области,
промени с циљем да се избегне рат који прети да настане због
ње.

Код првог мотива, који смо одобрили, претпоставили смо потпуну
увереност у лажност своје, а истинитост друге религије. Будући да, од две
религије, само једна може да буде истинита, она друга је нужно лажна. И ако
је неко себе уверио да су и једна и друга истините, или, да му је, боље речено,
свеједно коју од њих следи, ми ћемо се ипак побринути да при мењању вере,
у тако осетљивој и узвишеној ствари, не . . .



. . . будемо брзоплети и да је, осим у највећој нужди, не напуштамо.

VIII
Шта је пропагирање вере и колико има начина

пропагирања вере

Да пропагира религију, каже се за оног који друге
убеђује да промене религију, тј. да одбаце веру коју су до тада
исповедали и прихвате ону коју коју он сматра истинитом.
Постоји онолико начина пропагирања вере колико смо
назначили да постоји врста мотива који потичу на њено
мењање. (VII погл.) Убеђивање тако бива, или аргументима
који, с једне стране, показују лажност вере чији поклоник треба
да буде убеђен, а с друге стране, истинитост оне коју му
препоручујемо, или путем обећања спољних погодности, или
спровођењем казни и мучења, у шта спада и рат који се, због
вере, води против неког народа. Последњи начин којим се неко
уз примену спољне силе убеђује да промени веру називамо —
оружано пропагирање вере. Из онога што је раније речено већ
ће бити јасно како треба да се суди о сваком од поменутих
начина пропагирања вере. За први сматрамо да је исправан и
хвале достојан, а за оне последње да их треба одбацити и
презрети. Но, мислимо да то треба касније доказати и
илустровати.

Одмах на почетку напомињемо да би у расправи која следи требало
направити разлику између оружаног пропагирања вере и оружане борбе за
одбрану вере. О првом већ говоримо, а касније ћемо, у неколико речи,
објаснити у ком је случају ово последње допуштено, а у ком није.

IX
О ратовима које воде владари против својих поданика

Они који могу да покрену рат и прогон због вере су
најпре државни поглавари. Прогон врше ако сопствене
поданике нападају и ако користе оружје против њих (наиме, не
могу да кажу да врше конкретно прогон оних који не потпадају
под њихову власт, будући да ови имају право да се супротставе
њиховом насиљу, а из тога проистиче рат). Ако се поданици . . .



. . . исто као и туђини, лате оружја и ако силом покушају да
одговоре на силу коју је против њих применио краљ или
државни поглавар, онда настаје грађански рат. А ако други,
изузев врховног владара одређене области, врше прогоне
неистомишљеника, то већином чине по наредби владара и тада,
као главни узрок прогона остаје сам владар, или ако, барем,
могу претходно да прибаве сагласност поглавара, и тада узрок
прогона остаје исти - врши се по владаревој наредби. А докле
год се, противно вољи поглавара, прихватају оружја да би
злостављали поклонике туђе вере, нико неће посумњати да се
ради о највећој неправди и неравноправности. Њихова највећа
кривица је у томе што су, или погазили наређење поглавара, или
што су за себе присвојили право које само њему припада,
односно, право да одређују казне онима који по њиховом
мишљењу наопако чине.

X
Неправедан је рат који се води с циљем да некога присили

да промени веру

Најпре идемо да докажемо да је у највећој могућој мери
неправедан рат који поглавари воде, било против својих
поданика, било против других народа, а који има за циљ да их
присили да промене веру. Ниједном поглавару не припада власт
над религијом, јер се само Богу оставља да суди о њој. (V погл.)
Поглавар, стога, не може никога да присили да одбаци једну, а
прихвати другу веру. Вера треба да буде заснована у складу са
сопстевним поимањем Бога (IV погл.), па тако, ако она треба да
се промени, онда и наше схватање треба да се промени. Ко год
дела супротно сопственом поимању Бога у стварима које се
нужно тичу вере, лоше чини, следствено томе је присиљен да
поступа против савести и да се огрешује, барем он на то тако
гледа, о дужности које има према Богу. Дакле, рат, који има за
циљ да присили друге да промене веру, мора да их натера да
занемаре своје дужности према Богу и да делају против себе, па
тако и против своје савести. Повод за такав рат је нечастан и
завређује гнушање. Шта се утолико пре намеће као закључак
осим да је сам рат неправедан? Наиме, неправедан је сваки рат,
у коме неко нешто за себе прибавља, а шта му ни на који начин
не припада (као што је овде случај са влашћу над религијом);
рат у коме неко жели да од других задобије . . .



. . . нешто што није само супротно сваком начелу
равноправности, већ је противно свакој праведности.

Хуго Гроције у Ратном и мирнодопском праву (II књига, 1.глава, 2.
одељак) разматра три разлога који оправдавају рат: одбрану, повраћај добара
и казну, а њима додаје и утеривање дуга. Ни под један од ових разлога не
може да се подведе разлог за ратове о којима говоримо. И кад би се неко
случајно осврнуо на казну, у даљем излагању показаћемо да је и она
неправдана. Из споменутих разлога јасно је да владар не може никоме да
нареди да промени веру, а да му притом не учини неправду.

XI
Нарочито онај који је уперен против поданика

А ако сад нарочито узмемо у обзир владара који због
вере спроводи прогоне и ратове против сопстевних поданика,
тим се неправда чини већом. Ако су поданици свему били по
државу лојални грађани, ако су се без опирања покоравали
њеним законима, који су у складу са Божијим начелима
(уколико није тако, заслужују казну због других преступа и с
правом бивају кажњени, али при том се злочин не може свалити
на све који су исте религије као и дотични злочинци) шта је по
већем праву него да од поглавара очекују заштиту? Наиме,
дужност је владара да своје лојалне поданике штити од сваког
злостављања. Може ли се према њима ишта чинити
неправедније од тога да их владар излаже најљућим и
најокрутнијим казнама и мучењима, а при том, као једини
разлог наводећи то да се са њим размимоилазе по питању вере.
Докле год поданици наопако поступају, докле год чине злочине,
владар исправно поступа кажјавајући их. Али,

Ко је икад заблуду назвао злочином?
(Сенека, Трагедије)

XII
Против других народа

Чини се још неправеднијим ако државник покреће рат
против оних који не потпадају под његову власт с намером да их
присили да о Богу тврде исто што и он, и да Бога поштују на
исти начин као он. Над овима он нема никакву власт, а још мање
је у стању да њиховој савести намеће законе. И да
се допусти да јесте злочин припадати погрешној религији, зар
ће се . . .



. . . очекивати да злочинци буду кажњени од стране туђег
владара? Мислимо, такође, да он над тим није надлежан, јер
кривицу сноси поглавар онога народа. Стога, не постоји нико да
казни злочин. Наиме, у дужност страног поглавара не спада
кажњавање преступа других владара који не наносе штету
другим државама. Макар се и сложили са онима (IV погл.) који
тврде да искварена религија свакоме чини неправду, ипак се не
може рећи да се вера квари од стране других народа, онда ако
они који је исповедају не чине ни злочине, нити оно што је,
попут јавних светогрђа, у супротности не само са њиховом, већ
са сваком вером. Овамо спада и фокидски рат који је
македонски краљ Филип предузео због тога што је био опљачкан
свет и неповредив храм за све народе. Не може да се каже да је
због разноликости религије религија генерално искварена. Ово
не оправдава ни то што је краљ сматрао да се стара не само о
својим поданицима, него и о целокупном људском роду. Слично
и Хуго Гроције (Предговор Ратног и мирнодопског права, 24.
поглавље) скреће пажњу на место из говора који Темистије
упућује Валенту (Temistii orat. ad Valentem) у којем он тражи да
краљеви не воде рачуна само о народу који им је поверен, него
и о целокупном људском роду и да не смеју да постоје само
македонофили или романофили, већ и филантропи. Но, владар
о њима не води бригу ако их присиљава да чине нешто против
савести, већ им пре наноси највећу неправду (X погл.).

XIII
Намеравани циљ није могуће постићи

Ако, пак, сада узмемо у разматрање питање циља
таквих ратова, сматрамо да он не само да се никако на овај
начин не може постићи, него да тај начин (оружјем) још и
представља препреку да се дати циљ постигне на неки други
начин. Крајни циљ је ширење религије. Људи који су убеђени у
истинитост своје вере, или су барем уобразили да су у то
убеђени, процењујући озбиљност читаве ствари, пре се
одлучују да отрпе све могуће недаће и да се одрекну голог
живота него да своју праву веру замене лажном. Али, то не
треба схватити као тврдоглавост, већ пре као верску доследност.
У томе они, дакле, или побеђују или бивају побеђени. Ако
побеђују, своју веру . . .



. . . неће променити. Ако су, пак, поражени, и ако им је одузет
живот, тада на овај начин не долази ни до каквог пропагирања
религије. Додуше, постоје и они који допуштају да их силом
отргну од вере предака. Што се њих тиче, они, уколико не
промене убеђење, онда дакако нису променили ни веру (IV
погл.). На овај начин се мења спољна религија, али ништа се не
постиже ако не постоји склад између спољне и унутарње
религије (III погл.). Ако мора да се промени она унутрања, онда
и став о истинитости религије мора да се промени. Има ли кога
да је кад тврдио да се неко може оружјем убедити у истинитост
неке религије? Он је оружјем натеран да се изјасни да је то
истина, али то не може сматрати истином, а да му се савест томе
не успротиви. Ако некога заиста треба убедити, онда га треба
образовати, покренути му интелект и усмерити вољу, али како
се све то може постићи оружјем, нико ко логично размишља не
може да појми. Рецимо да постоје они који мењају веру и који
прихватају догме нове религије без уверења, они онда немају
никакве користи од те религије коју прихватају, осим ако се
њеним догмама ваљано не поучавају, што би могло да се деси
чак и да нису били оружјем присиљавани. При том, делује нам
потпуно апсурдно, након преобраћања у једну веру, испитивати
истинитост дотичне вере.

XIV
Овим се онемогућава легитимно пропагирање

Можда се заиста на овај начин (оружјем) отвара пут за
истинито пропагирање и душе се припремају да што лакше буду
убеђене. Но, то се никако не догадја и ми ћемо доказати управо
супротно, тј. да се тиме онемогућава исправно ширење вере.
Људи имају обичај да се клоне онога што им наноси штету, и
због тога се још више ужасавају религије због које су, да би је
прихватили, били изложени злостављању. Зар неће, стога, овај
начин (пропагирања религије) учинити да се још више
устврдоглаве и да још теже прихвате преобраћање? Треба узети
у обзир и чињеницу да ће се они, који поштују природно право
и који су из неког другог разлога свесни да је насилно
пропагирање религије неисправно још лакше учврстити у
мишљењу да је погрешна она религија која преноси догме тако
супротне и природном праву и другим истинама, а то нарочито
треба имати у виду будући да су људи такви да лакше
прихватају оно што одговара њиховим духовним . . .



. . . склоностима него оно што им је до те мере мрско. Због такве
ствари они ће неретко тражити начина да потврде заблуду која
им се свиђа, него што ће осећати обавезу да се сложе са истином
која уклања то што им прија.

XV
Самој вери наноси штету

Из онога што је речено у исти мах је јасно да религија
не треба да очекује никакву корист од тако заснованог
пропагирања, јер душе људи не придобија својом
неисквареношћу, већ пре постају на њу огорчени. А исто ће
проћи и друга религија која собом дозвољава да се чине гнусни
и опаки злочини и недела. Њу ће пригрлити једино злочиници и
порочни људи, а плашиће је се и мрзеће је свако ко љуби врлину.

XVI
Најмоћнији би имали праву веру

Оно што је допуштено једној религији биће такође
допуштено и свим другим религијама. Истинитој наиме
религији утолико уколико је истинита, не припада ниједно
право које не би могло да припада и осталима, јер свако сматра
да је његова религија истинита. Прецизније речено, свако на
основу истог права, тј. да је његова вера истинита, за себе тражи
исте слободе. Ако би, дакле, било допуштено припадницима
једне религије да своју веру шире оружјем, требало би да је то
исто допуштено и осталима. Увек би, тако, она религија чије су
присталице у стању да је најнасилније шире тлачила остале и
сматрало би се да је права она религија која има најмоћније
поштоваоце, будући да би она лако сузбила остале и њихове
присталице би натерала да је прихвате и сматрају правом.
Међутим, лако се из раније реченог закључује да се то слабо
уклапа у појам праве вере.

XVII
Одатле произилазе непрестани ратови

Кад би тако све религије својим присталицама
прописале правило да је, где год се то може, шире силом и
огњем, зар би икоја религија, докле год их има више, могла да
очекује било какав мир и безбедност? Зар не би увек постојала
бојазан да јој други народ, друге вере не објави рат, обзиром да
је довољан узрок за ратовање верска различитост? Али шта
треба онда рећи о . . .



. . . религији којој су стална крвништва и најгнуснији злочини
нужни и нераздвојни помагачи? Кад би требало да се оствари
непрестани мир, ваљало би да се сви народи састану и одлуче
која је права религија и да њу, онда, сви пригрле. Но, не види се
како могу толики различити народи са потпуно супротним
гледиштима да се сложе и уједине и сведу на једну религију.

XVIII
Вредност религије која се пропагира ратовима не долази

до изражаја

Више до изражаја долази истинитост и важност неке
религије, ако се она шири без примене икакве спољне силе.
Наиме, религија више њих придобија да се посвете откривању
њених догми ако они увуђају да је многи прихватају, и
примећују да многи, па макар ни на који начин присиљени,
својевољно одбацују знатне спољне погодности, будући да у
религији, којој прилазе, ништа осим истине не треба да очекују.
Свакако, ниједан аргумент за истинитост хришћанске вере не би
могао да се изведе из њеног изузетно великог ширења, кад би се
спроводило оружјем. Међутим, знатно уверење у њену
истинитост пружа то што су се њени први учитељи, при
уверавању људи да је то истинита вера, користили само
аргументима, и такође то што су се многи, да би се придружули
табору хришћана, одрекли веома великих користи тиме што им
је, као хришћанима, предстојала бојазан да не буду изложени
најсуровијим казнама и мучењима. С друге стране, не треба се
чудити великом и изненадном ширењу Мухамедове вере, јер су
огњем и ратовима злостављани и истребљивани они који нису
хтели да му се потчине и признају његову веру за праву.

XIX
И антички мислиоци су сагласни

У антици је пуно оних који деле наше мишљење по питању
о ком смо расправљали. Ако осмотримо обичај старих,
запазићемо да има веома мало примера ратова вођених у циљу
пропагирања религије. И у доба када су пагани најљуће
наступали против хришћана, чак и међу самим паганима, чак и
међу царевима било је оних који се са тим нису слагали. Марко
Аурелије . . .



. . . (Самом себи, IX књ.) каже: Ei0me\n du/nasai metadi/daske, ei0de\
mh/, me/mnhso, o3ti pro\j tou/to h9eu0me/neia soi\de/dotai, kai\oi9qeoi\
eu0menei~j toi~s toiou/toij ei0si\n, “Ако можеш, поучавај (оне који
греше), а ако не можеш, запамти да ти је у тој прилици дата
милосрдност и да су сами богови према таквима милостиви.” А
Сенека у књизи О гневу (I књ. XIV) казује: “Одлика разборитог
није да мрзи оне који греше, иначе би био самом себи мрзак.”
Хришћански списи су пуни негодовања против прогона
покренутих због вере, а њихови аутори нису само они који су
сами били унесрећени најокрутнијим мучењима, него и они који
су живели у време када је хришћанску веру задесила боља судба,
то јест, пошто је Константин Велики прешао у хришћанство.
Атанасије у Писму монасима (Аd solitarios) свом жестином
напада аријанце који су користили владарску моћ против оних
који су мислили другачије од њих. Августин у књизи О
корисности веровања (De utilitati credendi), попут Хиларија у
говору упућеном Константину, сматра да су прогони манихејаца
неприхватљиви. У Галији су, такође, како преноси Сулпиције
Север, осуђивани епископи јер су мачем кажњавали
присцилијанисте. Но, Августин је у времену које је уследило,
препоручивао да владари поступају с највећом строгошћу према
донатистима, и настојао је да то подупре многим аргументима,
што заслужује сваку критику.

Белијевом Филозофском коментару о речима: Присили их да уђу (Baelii
Commentaire philosophique sur les paroles: Contrain les d’entrer) наилази се на
побијање Августинове одбране прогонитеља донатиста — трећи одељак
његових сабраних дела (II том, од 355. стране па даље).

XX
Липсијево мишљење

Чини се да Јуст Липсије, када у грађанском учењу расправља
о мудрости владара (4. књига, 2. гл. његових дела издатих у
Весалији године 1675, IV том, од 63. стране па даље), прилично
одступа од мишљења аутора које смо споменули. Наиме, наводи
речи опомене које Мецена упућује Августу, а које је пренео из
треће књиге Диона Касија и које гласе: To\ men\ qei~on pa/nth|
pa/ntws au0to/s te sebou kai\ta\pa/tria, kai\tou/s a1llouj tima~n
a0na/gkaze, tou\j de\ceni/zonta/j ti peri\au0to\kai\mi/sei kai\ko/laze,
mh\mo/non tw~n qew~n e3neka, w[n katafronh/saj ou0d’ a1llou a1nti-
noj protimh&sein, a0ll’ o3ti kaina/ tina daimo/nia oi9 toiou~toi
a0nteisfe/rontej pollou/se a0napei&qeousin a0llotrionomei~n: ka)k
tou/tou kai\. . .



. . . sunwmosi/ai, kai\ susa/seij, e9pairiai te gi/gontai, a#per
h#kiqa monarxi/a| sumfe/rei.”Поред стародревних закона сам
свагда поштуј божанство и терај друге да их поштују, а
мржњом обаспи и кажњавај оне који уносе новине у божанске
ствари и то чини не само богова ради (јер ко њих презире, ни
друго, дакако, не цени много) него и зато што они, који уводе
нова божанства, подстичу многе на промене; одатле потичу
завере, устанци, хаос, ствари које, заиста, нимало нису
корисне по царску власт.” Томе Јуст Липсије додаје: “О
исувише ли побожних речи које невереник упућује невернику!
Ово је права мудрост и мудар владар не треба да се држи
другог до религије и поштовања једног Бога и треба да их се
држи према старим обичајима. С правом се сматра да је
боговима близак онај преко кога се брани њихово достојанство.
Озбиљно, озбиљно прихвати да ништа од свих људских ствари
није важније од религије и да њу треба свим силама бранити.”
А обзиром на оно што излаже у трећем поглављу, чини се да је
умернији, јер прави разлику између оних који се о религију
огрешују јавно и оних који то чине приватно. Први су они “који
лоше мисле о Богу и светим налозима и који друге посредством
немира силе да се сложе са њима”. Свиђа му се да их зове “tur-
bones” - бунџије. Други су они, који исто тако наопако мисле,
али то чине за себе и њих назива “errones” - заблудели. Тврди да
прве треба вазда кажњавати и онемогућавати, изузев у два
случаја: уколико постоји бојазан да ће због кажњавања доћи до
већих немира, или ако они могу да се, одгађањем казни,
успешније спрече. Међутим, чини нам се да још не треба да се
сложимо са њим јер је своје мишљење доста нејасно
образложио. Не објашњава шта подразумева под речју немири
јер, ако говори о устанцима и завереничким насртајима, онда не
треба тражити никакву толеранцију и заслужено заверенике
треба подврћи грађанским казнама. Али чини се да је јасно, из
супротног појма, да он свако изношење учења назива немирима,
јер онима противуставља “errones”, заблуделе, који само
наопако мисле за себе. И изјаве античких писаца које цитира да
би илустровао своју мисао наводе нас на исти закључак. Позива
се на Аугустинову мисао “Боље је да пропадне један, него сви”.
Такође и на Цицеронове речи: “Пали, сеци, јер боље је да . . .



страда неки од удова, него цело тело.” Такво његово мишљење
у највећој мери неодобравамо из разлога које смо горе
напоменули, а о цитираним изрекама старих нећемо
расправљати будући да Липсије њих није употребио као доказ
већ као илустрацију изложеног те се нико, ко их посматра у
контексту, неће збунити.

XXI
Побијање његовог мишљења

Ову своју мисао Липсије брани у књизи О једној религији
против писца дијалога и уз њега још у Посмртној одбрани
Липсија то исто заступа Карло Скрибаније, теолог језуита.
Липсије је доста написао да би објаснио и потврдио међусобну
разлику оних који греше, под “turbones” подразумевајући оне
који друге својим идејама поучавају и сматрао је да је владару
дат мач да их казни, да не би због једног више њих страдало.
Мислимо да до тога може доћи онда када се правична наређења
владара газе при ширењу идеја штетних по државу и по
примљену веру. А остале који живе у миру, сматра, не треба
кажњавати будући да их дан и одмор лече од црне жучности, а
у томе се, ако се све узме у ужем смислу, слажемо са Липсијем.
Међутим, када се упореде његове друге изјаве, изгледа да се са
нама размимоилази јер покушава да одбрани употребу силе
наводећи примере античких писаца или изреке отаца, нарочито
Августина, Но, навођење примера ништа не доказује, а већ смо
рекли да је Августин у томе погрешио. Овде још мање
доприносе примери паганских држава, будући да је пре требало
износити аргументе. Његов бранилац узима за пример самог
Бога и пише: “Зар није и сам Бог присиљавао Јудејце да
признају његове светиње и обреде? Зар није огњем, змијом,
мачем, кажњавао оне који су то одбили? А ко ће ми овде Бога
осуђивати? Желеће ли Бога који умирује, који не прети и не
гони?” Но, где то Бог присиљава људе да пригрле праву веру?
Зар он сам није био јудејски краљ, и зар им није на основу тога
прописивао законе и зар није на основу тога прекршиоце могао
да казни? Нико неће замерити владару ако прекршиоце својих
закона најсуровије . . .



. . . кажњава. Бог не признаје никога изнад себе, па тако не
постоје ни закони који су изнад његових. Владари, пак, признају
да је Бог изнад њих и стога, ако су њихови закони супротни
божанским, треба да своје законе подреде божанским. Липсијев
бранилац се потом користи истим примерима као и он сам, а
они, пак, или имају други смисао, или нису вредни
подражавања. Напослетку скреће пажњу на то да остали
ступњеви опомена, обећања награда, претњи треба прво да се
примене, а да за њима треба да следе казне. Након тога
извућићемо закључак да све ово нимало не доприноси
оправдању присиле; а још ћемо показати да су обећавање
награда и претње такође нелегитимне ствари.

XXII
Наноси штету држави

Најзад, посматрајући само државну добробит,
приметићемо да, услед таквог прогона, за државу настају бројне
и осетне тешкоће. Ако грађани занемарују своје дужности и
супротстављају се владару који их злоставља долази до
грађанских ратова, а они се никад не завршавају без великог
губитка по државу. А поданици, пак, који обављају своје
дужности и који се придржавају своје вере претрпеће огромну
катастрофу. Број поданика ће се знатно смањити, а то није од
користи ни по једну државу. Одразиће се и на односе са другим
народима будући да ће се они друге вере прибојавати да
отпутују у област тог владара да их не би снашла иста опасност
као и његове поданике. Можемо још да наводимо штете које
настају у ратовима који се са другим народима воде због вере,
али будући да свако може лако да их препозна, да не би били
сувише опширни, ми ћемо их изоставити.

XXIII
Толеранција

Након што смо доказали да је неправедно дићи се на
оружје ради пропагирања вере и након што смо указали на
штете које одатле настају, показаћемо у кратким цртама шта је
владару чинити у односима према поданицима који се с њим не
слажу по верским питањима. Ако је то могуће, чини се да не
приличи државном поглавару да их протерује из земље. Он
треба да их толерише и да им дозвољава да Бога поштују на
начин који им . . .



. . . се чини најбољи и Богу најпримеренији. Са овом
толеранцијом није повезано допуштење званичних светиња, као
што је на пример употреба храмова, већ само то да им се не
забрањује да се уздржавају од онога што им се чини да је лажно
у другој религији. Допуштење званичног статуса вере зависи од
одлуке владара. Ако они потпомажу заблуде које су штетне по
грађане, владар може да спречи ширење њихових заблуда да не
би наопаким и погубним учењима искварили морал грађана.

XXIV
Треба поучити... дати слободу да се одселе

Опет, ако заблуде које ови људи штите шкоде држави и
ако јој прете оружаним побунама и другим неподопштинама,
зар се не би могли натерати да одустану од њих? Мислимо да до
тога још не може да дође. Треба их најпре поучити и убедити у
лажност њихове религије и принципа који се из ње изводе.
Платон је, наиме, мудро рекао да је за заблуделе поука
одговарајућа казна. А говоримо само о онима чија вера са собом
носи начела, а не о завереницима и кавгаџијама који су
измислили ова лажна и опасна учења само да би остварили
своје злочине. Они, дакако, због злих намисли заслужују казну.
Међутим, што се тиче осталих који то ни на који начин не
смерају, уколико постоје разлози за бојазан да држава не
западне у какву опасност, и ако они не желе да се увере да су у
заблуди, или ако мисле да нису у стању да буду разуверени, нека
им се да слобода да изађу ван граница земље или нека им се
заповеди да оду. Јавна безбедност не сме ни на који начин да
буде угрожена због неколицине.

XXV
Прва примедба

Да се не би чинило да постоје препреке овим ставовима,
ваља нам уклонити неке примедбе. Најпре, могло би да се каже,
а постоје људи који то и говоре, да ови људи бивају
присиљавани не да би променили веру, него само да би
допустили да буду поучени и образовани. На ово одговорамо на
четири начина: 1) Они морају да се присиле или само да
саслушају учење друге религије, њене аргументе и одговор на
сумње противника, или да се са . . .



. . . њима и сложе. Ако је у питању оно прво, то се у већини
случајева могло постићи и без присиле, а доказ за то је ширење
религије. Ако је ово друго, то се поклапа са оним што сматрамо
неприхватљивим и за шта ћемо доказати да је неправедно. 2)
Душа која је због толиких мучења и узнемиравања непрестано
у страху да не буде изложена још већим и несноснијим мукама,
право говорећи, тешко да може да се бави испитивањем
истинитости ма које религије. Исти је случај и ако је неки народ
заокупљен непрекидним ратовима докле год не пристане да
промени веру. Како тај народ може да се позабави испитивањем
истинитости религије и њених доктрина? Осим тога, они које
треба присилити су или уверени у истинитост своје вере или
нису. Ако су уверени у истинитост своје вере, њима
истовремено руководи и страх од Бога и они неће бити
побуђени да је се одрекну. Ако се ради о оном другом, они ће се
или из мржње према прогонитељима још више узинатити, или
ће се своје вере одрећи без провере да би се ослободили мука.
3) Примери показују супротно, јер су се оружја латили они који
се служе овим изговорима (а такви су нарочито римокатолички
клерици) да би натерали на пристанак оне које ни после
поучавања нису прихватили њихов наук, или што су барем,
незадовољни само поучавањем догми тражили да их ови, пре
него што их њима поуче, и прихвате. 4) Начини мотивације су
неисправни јер им, с једне стране, прете најоштријим казнама,
а с друге стране, им нуде или највеће материјалне погодности
или највеће почасти. Убеђивање да се прихвати нека религија
сме да се одвија само посредством аргумената који доказују
њену истинитост и значај.

XXVI
Друга примедба

Браниоци оружаног пропагирања на другом месту
истичу да они посежу за силом једино ако су примењена сва
друга средства и да тада ратови и мучења представљају само
казне за тврдоглавост и устрајност. У овом случају се каже да је
тврдоглав “obstinatus” онај који одбија да прихвати неко учење,
макар био уверен у његову истинитост. На то одговарамо: 1)
Како знају да су у то уверени, ако они сами тврде супротно?
Одговарају да то знају у два случаја: када они више не могу да
одговарају на примедбе или . . .



. . . када не могу да доведу под сумњу противодговоре и када су
аргументи очигледни. Што се првог случаја тиче, из тога што
неко не може из основе да уклони сва компликована спорна
питања никако не значи да је он убеђен у истинитост неког
учења, а нарочито ако неук човек расправља са ученим. Као
одговор на оно друго може да се понови исто питање: откуд
знамо да су тим људима аргументи кристално јасни? Оно што
ми сматрамо неоспорним и очигледним другима се не чини
таквим одмах јер запажају више или мање од нас. Такође, исту
ствар могу да обрну и да тврде сад за своја учења да су
очигледна и да, на основу тога, сматрају своје противнике
тврдоглавим. 2) Ко нам је дао право да кажњавамо људе зато
што се тврдоглаво држе своје вере? Том тврдоглавошћу не
шкоде ником другом но себи, а и власт над религијом не
припада ником другом до Богу. Ако се тврдоглаво
супротстављају исправном наређењу владара, с правом бивају
кажњени. Међутим, оно наређење којим се заповеда да се сложе
са неким учењем није исправно.

XXVII
Трећа примедба

Ако на трећем месту ставе примедбу да једино правој
религији припада право на употребу силе, ми одговарамо да је
самим тим то право дато свим религијама јер свако сматра своју
религију правом. Ово смо већ горе расправили (XVI погл.) тако
да овде то можемо да прескочимо.

XXVIII
Четврта примедба

Могу поново да нам ставе примедбу да је ова присила у
корист оних који су присиљени јер их води ка правој вери. Али
на ово одговарамо: 1) Добра дела се никоме не намећу, па тако
ни сам Бог не присиљава људе да прихвате његова
доброчинства. 2) Људи које треба прислити то не признају за
доброчинство будући да мисле да су вођени од истине ка лажи,
од светлости ка тами. 3) Највеће доброчинство биће ако их
поуче о истинитости супротстављене и о лажности оне вере
коју исповедају, а то би се постигло и без икакве принуде.



XXIX
Пета примедба

Хришћани нарочито могу да се позову на јасно изречену
заповест свога законодавца, Христа, а стварно се и позивају, јер
им је он, како стоји у Јевађељу по Луки (XIV, 23), заповедио да
натерају оне да уђу. Овде примећујемо: 1) Ако изјава овог
божанског законодавца мора да буде склопљена са осталима и
ако не сме да им противуречи, онда овде мора да је реч не о
физичкој, него о моралној присили (која бива из мотива). 2) У
овом значењу се најчешће користи реч a0nagka/zein, као нпр. у
Јеванђељу по Матеју (XIV, 22), у Јев. по Марку (VI,45), у Делима
апостолским (XXVIII, 19) исто као и parabia/zesqai у
Јеванђељу по Луки (XXIV, 29) и Делима апостолским (XVI, 15).
3) Ако се упореди контекст биће јасно супротно. Да је њих
требало прислити, без сумње, постојали би и неки који би одбили
да дођу. Из раније реченог је јасно да они нису били
присиљавани него само позвани (да уђу).

Ово ће бити довољно да се каже о смислу овог израза са филолошког
становишта и у прихваћеном контексту. Ко, пак, жели да о томе чита
филозофске списе нека се обрати горе похваљеном Белијевом коментару о тим
речима који занемарујући филолошке аргументе њих објашњава само са
филозофског становишта.

XXX
Шеста примедба

Исти ти хришћани или Јудејци нам снажно
супротстављају божију заповест (5 Мој 13, 13–19) којом је Бог
наредио да се опустоши и разруши до темеља сваки израелски
град који је отпао од праве вере и који је окривљен за
идолопоклонство и да се у њему мачем погуби све што је живо.
На ово се надовезује и поступак Илије који је наредио да се
погубе сви Валови свештеници (1 Цар. 18, 19–40). Овде треба
приметити: 1) У Израеловом краљевству владала је теократија, и
у њему је требало обожавати и поштовати једино Бога, а назив
теократија нарочито је заслуживало да носи у оно доба када је
донет поменути закон. Стога је оне, будући да су поштовали
измишљене богове, требало сматрати побуњеницима против
врховног владара. 2) На основу многих аргумента могли су бити
убеђени у лажност паганске религије и при том нису имали
ниједно оправдање за своје поступке. Одатле је Бог могао да их
казни за тврдоглавост , што за ту исту ствар људима није
допуштено. 3) Илијино дело је исте природе. Илија оно није
учинио по свом нахођењу већ по заповести Бога, будући да је
казнио прваке побуњеника међу божијим поданицима.



XXXI
Седма примедба

Али, на овај начин, рећи ће неко, увела би се општа
толеранција која би, опет, изродила огромне конфузије и заваде.
Међутим, под један, није тачно да након обуставе прогона
неистомишљеника настаје општа толеранција. Наиме, ако
владар не жели да толерише постојање више вера и даље може
да нареди да они који различито мисле напусте земљу. Под два,
кад би се то заиста толерисало, шта би из тога зло могло да се
изроди? Они одговарају: највеће конфузије и заваде, будући да
постоје супротстављена учења. Но, ово не може ништа да
измени у грађанском друштву. Наиме, ако дође до завада то се
дешава зато што грађани који су поклоници у држави
преовладавајуће вере не желе да толеришу остале, па тако оне
настају не из толеранције, већ напротив, зато што је нема. И под
три, ако се из тога јавља страх од побуна и нереда онда не треба
бити толерантан ни према једној бунтовничкој секти, већ их
треба, због нереда (а то су грађански преступи), најстрожије
казнити.

XXXII
Осма примедба

Најзад, неко можда може да нам приговори да постоје
многи примери људи који су на овај начин доведени до праве
вере и који су се уверили да су у заблуди и још да каже, ако су
присиљавани, да је и тако боље него да то није учињено.
Одговарамо: 1) Докле год се се доказује да је ова ствар сама по
себи исправна и док се обара доказ да је то неправедно, ови
примери ништа не доказују. Наиме, ко је нама дао слободу да
чинимо зло да би из тога настало добро? У природној теологији
показује се да Бог зло, које допушта, преокреће у сврху доброг.
Али зар ћемо из тога извући закључак да можемо чинити зле
ствари да би Бог могао да их окрене на добро? Заиста, нико се
неће сложити са оваквом логиком доказивања. 2) Постоје други
путеви, по којима за силом нема потребе, да се убеде они који се
могу убедити, тј. да се постигне иста ствар.

XXXIII
Оружана одбрана

Обећали смо да ћемо нешто рећи и o одбрани вере
оружјем зато што је та тема повезана са нашом и зато да би се
разјаснило шта треба да чине они који . . .



. . . су нападнути због вере. При том, главно питање се своди на
то да ли је таква одбрана допуштена или није, али на њега ваља
дати различите одговоре, водећи рачуна какав је положај оних
који се бране. Они, пак, могу бити или државни чиновници или
поданици владара који креће у рат. Државни чиновници или
нису ни на који начин потчињени владару који води рат (такав
имају однос нпр. према другим државама и њиховим
владарима) или су му, с друге стране, подређени. Ови последњи,
или немају никаквог удела у врховној власти, или су нешто
мало власти задржали да би били у ситуацији да бране своја
права и привилегије чак и од самог врховног владаоца. Такви су,
на пример, електори и владари у Немачком царству, будући да
се они цару нису потчинили да би имали могућност да бране од
њега своја права, већ да би уз њега имали удела у највишој
власти.

XXXIV
Допуштена је врховним владарима

Сад ако већ анализирамо различите врсте људи којима је
дата слобода да оружјем бране веру, нико неће порећи, када је о
томе реч, да је она допуштена врховним поглаварима. Будући да
они никога на земљи не сматрају вишим од себе, њима не само
да је дата слобода, већ и обавеза да бране своју државу и
отаџбинске законе од нападача и државних непријатеља. Зашто,
онда, не би имали и ту слободу да се боре за своје олтаре и
огњишта или да бране своју веру? Већа им се неправда чини ако
су доведени до тога да ратују због вере него ако би им била
доведена у питање друга права. У Немачком царству одбрана
религије била је нарочито поверена царевима и њима је због
тога у царским конституцијима, у златној були, у
капитулацијима и рецесима, и у свим осталим, како државним,
тако и у приватним актима, додељивана титула заштитника и
бранилаца вере. Стога, Константину Великом и другима треба
одати признање што су одбранили хришћанску веру од
неверника и варвара, и што су осигурали слободу савести за
своје поданике. И не треба све ратове вођене против Турака
осуђивати без разлике у случајевима ако је ваљало бранити
хришћанске светиње од њих или ако је требало водити рачуна
да хришћанску веру не уништи рат којим су Турци претили.



XXXV
Одбрана других држава

Одатле, ни на који начин не треба осуђивати ситуацију у
којој се владар одлучује да помогне другим државама које су
злостављане због вере. Будући да су савези, настали ради
заједничке безбедности легитимне ствари, зашто се онда, с
истим правом, не би могли склапати савези ради одбране
религије, а нарочито онда ако су нападнути савезници исте
вере? То је нарочито пожељно онда ако владар има разлога да се
прибојава да заједничке вере непријатељ, након друге државе не
нападне и њега, а при том, том непријатељу би могао да пружи
отпор тако што би се удружио са побеђенима.

XXXVI
Допуштена је онима који учествују у највишој власти

Сад нам предстоји расправа о државним функционерима
који учествују у врховној власти и који су у стању да бране своја
права и од самог врховног владара. Нико неће порећи да је њима
допуштено да се боре за светиње против спољних непријатеља.
Али многи с правом тврде да је њима чак допуштено да у
случају највеће нужде и од самог врховног владара бране веру.
Будући да они учествују у правима и извршавају права која су
аналогна височанству и будући да је врховни владар ограничен
капитулацијом против које ништа не може да предузме и будући
да је допуштено отклањати насиље које се примењује против
договора и погодби и које је само по себи неправедно, њима
остаје слобода да, поред других права, од владара бране и
слободу вере. О томе се много расправљало за време
реформације у Немачкој и нешто мало после ње. Пошто, наиме,
на сабору у Шпејеру 1529. године и на сабору у Аугзбургу 1530
г. није прихваћена протестантска вера и будући да је затражено
да се све промене врате на старо, протестанти су наумили да
ступе у савез не би ли одбранили веру и у ту сврху су се крајем
године састали у Шмалкалдену када су и потписали савезнички
уговор. Потписани уговор су потврдили наредне године, а на
следећем сабору 1536 г. обновили су га на десет година. Године
1537. сачинили су уговор о међусобној новчаној и војној
помоћи. Цар је, са своје стране, 1538. у Нирнбергу склопио
савез усмерен против овог са братом Фердинандом и другима
католицима. Тако, након што је 1546 г. букнуо рат, савезнички
прваци . . .



. . . наоружали су се да силу силом одагнају. Нека цар и није
назначио да се рат води због вере, већ због побуна за које је
оптуживао протестанте, они су, премда одбацујући ове оптужбе,
ушли у рат као да се он води због вере. Овом приликом међу
теолозима, правницима и филозофима доста се расправљало о
томе да ли је дозвољен одбрамбени верски рат. Опречна
мишљења и аргументе сакупили су Хортледер у књизи О
Шмалкалденском рату (II том) и Мелхинор Голдаст у делу
Полит. империал. (XXXI део — О одбрани слободе и вере, од
1371. стране па на даље). Они који се изјашњавају против рата
учинили су то зато што су, с једне стране, погрешно упоредили
владаре у Немачком царству са магистратима старих Римљана
који нису били ништа друго до намесници врховног владара и
који су у свему били потчињени врховној власти, и с друге
стране, зато што овакву одбрану ни Христ ни апостоли нису
заповедили. Што се тиче овог последњег, чини нам се, као
филозофима, да је сваки проблем уклоњен ако се направи
разлика између одбрамбеног и офанзивног верског рата, ако се
не закључује од неизјашњавања ка неодобравању (a silentio ad
improbationem) и ако се има у виду да је стање Римског царства
у ондашње време било потпуно другачије од данашњег.

XXXVII
Није допуштена поданицима

Шта треба да се одлучи по питању поданика и нижих
државних функционера који су у свему потчињени врховном
владару? Што се њих тиче, без икаквог устезања казујемо да је
одбрамбени рат којим се супротстављају верском злостављању
учињеном од стране владара нелегитиман. Дужност поданика је
да се покоравају владару у свему осим у ономе што је против
савести — у томе не могу да га слушају јер постоје дужности
веће него што су дужности према владару. Због тога, уколико
нису били кадри да од владара постигну да буду поштеђени
поштовања закона који су супротни законима највишег владаоца
света, онда треба стрпљиво да подносе оно што им се чини зато
што су одбили послушност. Исти је принцип и ако их због вере
муче нижи државни функционери, јер је јасно да се и ту све
своди на врховног заповедника. Читамо да су се тога
придржавали хришћани када су их прогањали пагански цареви,
па тако Тертулијан у свом Апологетику (гл. XXXV), а цитира га
Хуго Гроције каже: “Одакле су потекли Касији, Нигри, Албини?
А они . . .



. . . који су напали Цезара на месту званом “између два ловора”
? А они који вежбају рвање да би га придавили? Одакле су
дошли они који упадају у палату, с оружјем у руци, смелији од
сваког Сигерија или Партенија? Потекли су из редова
Римљана, ако се не варам, а не од хришћана.” А, Амброзије у
говору против Авксентија каже: “Када ме гоне, не знам да се
супротставим; моћићу да трпим бол, да плачем, да јецам, али
против оружја, војника, Гота, моја оружје су моје сузе. Таква
је, наиме, опрема коју свештеник има за одбрану.” — —” "
Тражили су од мене да примирим народ. Одговарао сам им да
је до мене да га не подбуњујем, а да је у Божијој руци да га
смекша.” Нема сумње да нижим државним функционерима које
је владар одредио, будући да су у односу према владару само
приватна лица и поданици, није допуштено да у одбрану
религије крену на врховног владара оружјем.

XXXVIII
Поданици треба или да побегну или да истрпе
Па зар тако поданицима не остаје ниједно средство које

би могли да примене у спречавању прогона који се против њих
спроводе? Ако имају прилику за бег, нема никакве сумње да
могу да беже. На тај начин чувају своју веру читавом и
нетакнутом и старају се да и даље остану живи. Ако им, пак, ово
није могуће, преостаће им једино признање за трпељивост и
толеранцију. Може да их утеши то што су ваљано обавили своје
дужности према свему што се не коси са божијим законима, и
код овога боље је да се изложе гневу и прогону, сачувавши само
слободу савести и не погазивиши наређења која су важнија,
односно наређења највишег самодршца који је и изнад краљева
и изнад поданика.

Лако се уочава да аргументи које износи аутор књиге Против
тирана, а који у наслову већине издања носи псеудоним Стефан Јуније
Брут, ништа не доказују против нас. У Амстелодамском издању године
1661. каже се за овог аутора да је Теодор Беза, али Гизберт Воеције, који је
ослободио Безу те оптужбе, заједно са многим другима сматра да је у питању
Хуберт Лангвет. Најважније у књизи се своди на следеће: 1) Народ је склопио
двоструки споразум, један са Богом, други са краљем. Сваки од њих треба
испоштовати, али у случају међусобне колизије, боље је да се отпадне од
краља него од Бога. На ово одговарамо да не постоји таква ситуација у којој
би, због конфликта дужности, одметање од краља било неопходно. Наиме,
уколико владар жели да поданике присили на неправду, довољно је да га, ако
су све молбе узалудне, не послушају и да стрпљиво поднесу оно што . . .



. . . им краљ досуди. На тај начин испуниће дужности према Богу, а на
краљеве неће дигнути оружје. 2) Народ је поставио краља, народ без краља
може да настане, а краљ без народа се не може ни замислити, боље речено,
народ је у целини моћнији од краља и може га силом натерати да се
придржава својих дужности. На ово одговарамо да је след закључивања
погрешан при казивању да је због онога народ моћнији од краља. Народ се
краљу, пошто га је устоличио, и потчињава и одриче свих великодостојних
права у његову корист. То се дешава нарочито у случају када народ за себе
није сачувао ниједан део власти. С истим правом отуда би могло се да се
закључи да краљ не може целом народу да доноси законе; но, какав би то био
краљ ако би народ био у могућности да суди о исправности његових закона,
да прихвата оно што му се свиђа, а одбацује оно што му не одговара? Аутор
је ову књигу написао у време када су реформисти били нападани у
Француској и ради њих је оценио да је одбрамбена борба исправна.
Међутим, зар је цео народ ту пристао да се супротстави неправди коју је
краљ, због вере, учинио само некима? Чак и да се прихвати цео овај аргумет,
шта одатле може да се закључи а да се удовољи оним реформистима? Боље
би му било чак и да је доказивао да је од краља моћнији један део народа.

XXXIX
Прогони не доказују истинитост угрожене религије

И сами поданици треба правилно да поступају у
невољама које им се чине. Нарочито треба да се клоне тога да
на основу прогона који се води против њих не закључују да је
њихова вера права. Исто је погрешно, ако се у овим недаћама
понашају супротно, па сматрају да је од Бога праведна казна јер
мисле да су се обрушили на њих, јер се не обазиру на огромне
муке које су због праве вере претрпели први хришћани. С друге
стране, исто се греши уколико се та мучења узимају као
аргумент за истинитост нечије религије, а то су нарочито
хришћани имали обичај да чине јер се то од свега најлакше
могло употребити као аргумент, будући да је сам њихов
управљач, Христ прорекао да ће многе невоље бити повезане са
истинитом вером. Наиме, истинита религија је свакако спојена
са невољама, али није свака вера повезана са несрећама
истинита. Постоје бројни примери да су Јудејци након рођења
спаситеља или пагани, пак, претрпели многе прогоне. Међутим,
ко би из тога извукао закључак да они исповедају праву веру?
Познато нам је такође да неки доказ за истинитост хришћанске
вере траже на основу тога што се хришћанска заједница поред
знатних прогона приметно проширила и увећала. Допуштамо
да се том . . .



. . . аргументу, ако се тако постави и удружи са јачим
аргументима, припише извесна снага и тежина.

Код ове теме вреди да се обратимо онима који су писали о истинитости
хришћанске вере. Међу овим писцима истиче се Б. М. Кнуцен чији је спис по
четврти пут издат 1747 г.

XL
Недаће које треба избећи

Такви прогони нас опомињу да још више истражујемо
која је права, а која лажна религија. Људи се од свега најпре
придржавају тога да религију, коју су им родитељи исповедали,
прихватају без било каквог каснијег проверавања. Док се води
полемика око њене истинитости, треба се више постарати да без
потребе не подносимо недаће које су саме по себи неправедне
јер би могло да се догоди да сазнамо, после ваљаног
истраживања, да вера, које се држимо, није истинита. Међутим,
уколико се вера која није истинита пропагира оружјем, а што се
не може учинити а да се при том не погреши, и ако ми уочавамо
њену исправност, прогоне треба избећи тако што ћемо је
прихватити. Не треба сумњати да Бог, допуштајући оне
прогоне, настоји да се људи који су њима погођени запитају
колико је поуздано то да је њихова вера права. Такође
примећујемо да су се многи подигли да аргументују и доказују
спорна питања. Одатле је искрсла веома згодна прилика да и ми
за то потражимо објашњења. Треба веома водити рачуна да
тиме не постанемо равнодушни по питању вере. Наиме, лако се
може догодити да нам се чини све једно коју ћемо веру
пригрлити и да увек прихватамо ону која са собом доноси
највеће погодности. Међутим, ко без разлике прихвата сваку
веру, он нема ниједне. Овде, пак, не треба да доказујемо не само
колико је ова заблуда штетна по људе који греше, него и по
државе, будући да су о томе други сачинили сјајне и одличне
списе.


