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СТРАХ
Аме ри ка је хри шћан ска зе мља. То је тач но на ви ше на чи на. Ве ћи на љу ди, ако их 

пи та те, из ја сни ће се као хри шћа ни, што мо жда са мо зна чи да не при па да ју не кој дру-
гој ве ро и спо ве сти. Не хри шћа ни ће ре ћи да је Аме ри ка хри шћан ска, чи ме же ле да 
ка жу да се баш и не осе ћа ју де лом ве ћин ске кул ту ре. У Се вер ној Аме ри ци жи ви ве ли ки 
број де мо граф ских хри шћа на, а то је за то што су у про шло сти до се ље ни ци при сти за-
ли из зе ма ља ко је су би ле или су и да ље та ко ђе хри шћан ске. У све ту нас по и сто ве ћу-
ју са овом ре ли ги јом не са мо за то што је не ки од нас при хва та ју и по др жа ва ју у јав но-
сти већ и због то га што то чи ни мо на сва зво на. Сто га на на ма ле жи ве ли ка од го вор ност 
да јој осве тла мо образ пред це лим све том, прем да се чи ни да се не уду бљу је мо пре-
ви ше у то шта се под тим под ра зу ме ва. Јер кад би смо се ма ло уду би ли, бар не ки од 
нас би по раз ми сли ли пре но што име на шег дра гог Го спо да до ве ду у ве зу са за ту ца-
но шћу, не то ле ран ци јом и рат но ху шкач ким на ци о на ли змом. Ових не ко ли ко јед но став-
них ме ра пре до стро жно сти ову би ре ли ги ју та ко ђе учи ни ле при влач ни јом све ве ћем 
бро ју на ших љу ди ко ји су по че ли да је од ба цу ју као за ту ца ну, не то ле рант ну и рат но-
ху шкач ки на ци о на ли стич ку, што су за кључ ци ко је с пра вом мо гу да из ве ду, ако чу ју 
са мо нај буч ни је за го во р ни ке. 

Имам по тре бу да не што ка жем, не што о че му сам већ го во ри ла у не ко ли ко на вра-
та, без уо би ча је них при пре ма за из ла га ње, јер се мо је ми сли о то ме још ни су са свим 
уоб ли чи ле и јер ми је бол но да их из ра зим. Упр кос то ме, мо ја те за је увек иста и ве о ма 
јед но став но фо р му ли са на, ма да се са сто ји из два де ла: пр вог, ко ји гла си да је Аме ри-
ка пу на стра ха. И дру гог, ко ји гла си да страх ни је у скла ду с хри шћан ским на чи ном 
раз ми шља ња. Још као де ца учи мо да ре ци ту је мо: „Да по ђем и до ли ном сје на смрт но-
га, не ћу се бо ја ти зла; јер си ти са мном.“1 Учи мо и да је Исус, по што је вас кр снуо, ре као 
сво јим уче ни ци ма: „И ево ја сам с ва ма у све да не до свр шет ка ви је ка.“2 Док је све та 
и ве ка би ће и ми ло сти вог Хри ста и у ње му ће се исто ри ја ко нач но раз ре ши ти. 

Ово су мно го круп ни је, све о бу хват ни је ре чи од оних ко је сва ко днев но ко ри сти 
са вре ме но хри шћан ство. Уче нас да Христ „бје ше у по чет ку у Бо га. Све је кроз [њега] 
по ста ло, и без [њега] ни шта ни је по ста ло што је по ста ло. (...) И ви дје ло се сви је тли у 
та ми, и та ма га не об у зе.“3 Ов де тре ба при ме ти ти упо тре бу са да шњег вре ме на. Пр ва 
са бор на по сла ни ца Све тог апо сто ла Јо ва на об ја вљу је „жи вот вјеч ни, ко ји бје ше у оца, 
и ја ви се на ма“.4 Као хри шћа ни не мо же мо за ми шља ти Хри ста изо ло ва ног у вре ме ну 

1 Пса лам 23: 4. Прев. Ђу ра Да ни чић и Вук Сте фа но вић Ка ра џић. (Прим. прев.)
2 Је ван ђе ље по Ма те ју 28: 20. Прев. Ђу ра Да ни чић и Вук Сте фа но вић Ка ра џић. (Прим. прев.)
3 Је ван ђе ље по Јо ва ну 1: 2, 3, 5. Прев. Ђу ра Да ни чић и Вук Сте фа но вић Ка ра џић. (Прим. прев.)
4 Пр ва са бор на по сла ни ца Све тог апо сто ла Јо ва на бо го сло ва 1: 2. Прев. Ђу ра Да ни чић и Вук Сте-
фа но вић Ка ра џић. (Прим. прев.)
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и про сто ру, уко ли ко за и ста при хва та мо ау то ри тет сво јих све тих спи са. Ни ти мо же мо 
сма тра ти да је жи вот на зе мљи наш је ди ни жи вот, онај ко ји тре ба да нам бу де на пр вом 
ме сту. Као хри шћа ни тре ба да ве ру је мо да не тре ба да се пла ши мо смр ти те ла не го 
гу бит ка ду ше. 

У да на шње вре ме че сто чу је мо ка ко се Аме ри ка уда ља ва од хри шћан ског иден ти-
те та. Кад год се го во ри о па ду – а увек се о то ме при ча – је ди но што не до ста је је сте 
сми сле ни стан дард у од но су на ко ји се ме ри про ме на. Ка ко мо же мо да зна мо где се 
тре нут но на ла зи мо ако не зна мо где смо прет ход но би ли у вре ме кад су ства ри би ле 
баш ка кве тре ба да бу ду? Ка ко мо же мо да зна мо да је до шло до па да, до ква ли та тив не 
про ме не на го ре, ако не мо же мо да утвр ди мо ter mi nus a quo, по че так? Као је дан вид 
ре ша ва ња овог про бле ма, пр во бих скре ну ла па жњу на из ра же ну и за чу ђу ју ће све-
про жи ма ју ћу ис пу ње ност стра хом ко ја је еви дент на у на шој кул ту ри да нас. У два де сет 
и ше стом по гла вљу Књи ге Ле вит ске на ла зи се опис ста ња ко је ће за де си ти на род 
Изра и ља ако скре ну с пу та вер но сти Бо гу: „...те ће их го ни ти лист кад шу шне за љу-
љав ши се, и они ће бје жа ти као ис под ма ча, и па да ће а ни ко их не ће тје ра ти.“5

Да нас, на рав но, мно ги по се ду ју оруж је ко јим би тај лист раз не ли на ато ме и при 
том се сма тра ли хра брим, уве ре ни да има ју пра во што се сма тра ју угр о же ним јер ве-
ру ју у то да по сто ји го ми ла ли сто ва. По ен та је, ме ђу тим, иста. Они ко ји за бо ра ве Бо га, 
је ди ног га ран та на ше без бед но сти, ка ко год да де фи ни ше мо ту реч, мо гу се пре по-
зна ти по то ме што ира ци о нал но ре а гу ју на ира ци о нал не стра хо ве. Текст из ри чи то 
на во ди ве о ма ствар ну прет њу ко ја на ста је кад вас об у зме страх – „и не ће те се мо ћи 
др жа ти пред не при ја те љи ма сво јим“.6 У све ту увек по сто ји до вољ но ствар них опа-
сно сти. Страх оне мо гу ћа ва љу ди ма да раз ли ку ју ствар не прет ње од оста лих стра хо та 
ко је оп се да ју оне љу де ко ји ви де прет ње сву да око се бе. Са свим је ја сно, бар објек-
тив ном по сма тра чу, с ким би се ра ди је на шао у кри зи, као и у чи је ра су ђи ва ње би 
тре ба ло да се узда у тре ну ци ма кад је здра во ра зум ско ра су ђи ва ње нај по треб ни је.

С об зи ром на све ко ли ке опа сно сти ко је вре ба ју у све ту, би ло би ве о ма ску по пре-
пу сти ти се не кон тро ли са ном стра ху, и под сти ца ти страх у дру ги ма, за ба ве ра ди или 
за то што се ши ре њем стра ха ка на ли шу анк си о зност, уса мље ност, пред ра су де или 
мр жња у емо ци ју ко ја љу ди ма ко ји јој се пре пу шта ју мо же из гле да ти као про ниц љи-
вост, хра брост или ро до љу бље. Но, из гле да да да нас ни ко не ма ни шта ру жно да ка же 
о стра ху, ко ли ко год то осе ћа ње не би ло у скла ду с хри шћан ским по гле дом на свет.

Ми ко ји смо ба шти ни ци кал ви ни стич ког уче ња зна мо да на ши прет ход ни ци у овој 
тра ди ци ји ни су ште де ли ни сво је жи во те ни ти сво ју имо ви ну. Оста ли су вер ни во љи 
сво га Го спо да она ко ка ко су је схва та ли и за то су пла ти ли нај ви шу це ну – ме ре но ово-
зе маљ ским ме ри ли ма, раз у ме се. Сво ју су ве ру бра ни ли и оруж јем, му дро и с мно го 
хра бро сти, али без ко нач ног успе ха, осим у Ни зо зем ској.7 То је узро ко ва ло ми гра ци ју 
„оче ва осни ва ча“ Сје ди ње них Др жа ва и пу ри та на ца, као и ху ге но та, те зна ча јан про цват 

5 Тре ћа књи га Мој си је ва ко ја се зо ве Ле вит ска 26: 36. Прев. Ђу ра Да ни чић и Вук Сте фа но вић Ка ра-
џић. (Прим. прев.)
6 Тре ћа књи га Мој си је ва ко ја се зо ве Ле вит ска 26: 37. Прев. Ђу ра Да ни чић и Вук Сте фа но вић Ка ра-
џић. (Прим. прев.)
7 Ми сли се на зе мље Бе не лук са. (Прим. прев.)
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кал ви ни стич ког дру штва у Но вом све ту. Мо же мо ре ћи да су нас про го ни те љи на ми-
гра ци ју на гна ли из нај го рих по бу да, а Бог из нај бо ље на ме ре, осим што би нас то на-
ве ло да за не ма ри мо кључ ну ствар, фак тор ко ји ни је при су тан у при чи о Јо си фу и 
ње го вој бра ћи. На ши су про го ни те љи би ли мо ти ви са ни стра хом од нас. У њи хо вим 
очи ма ми смо би ли је ре ти ци и као та кви прет ња цр кви, хри шћан ској ци ви ли за ци ји, 
сва кој ду ши ко ја би пот па ла под наш ути цај. У европ ској смо има ги на ци ји ма ње-ви ше 
за у зи ма ли исто ме сто као ислам да нас, с том раз ли ком што је, као пр во, по и ма ње 
хри шћан ства за ко је се сма тра да је да нас под прет њом на овом нај све тов ни је ори-
јен ти са ном кон ти нен ту чи сто со ци о ло шке и кул ту ро ло шке, за пра во ра сне при ро де, 
и као дру го, што у оно вре ме ни је би ло иде а ла то ле ран ци је и ско ро ни ка кве све сти о 
по тре би да се спре чи на си ље ко је је из би ло у до ба на ших пре да ка. Са свим су прот но. 
Су зби ја ње на ше тра ди ци је, без об зи ра с ко ли ко бру тал но сти спро во ђе но, би ло је чин 
истин ске по бо жно сти. 

Ужа сни ма са кри про те ста на та у Фран цу ској у ше сна е стом ве ку, без об зи ра на то 
да ли су их на ре ди ле вла сти или су по те кли од на ро да, из ра жа ва ју страх ко ји је из ро-
ди ла ми сао да би не ко за и ста мо гао упро па сти ти ду шу дру гом чо ве ку, су но вра ти ти 
га у веч ни огањ ти ме што ће му, мо жда чак и не на мер но, ука ља ти чи сто ту ве ре. Гра ђа нин 
Ли о на у то вре ме, ко ји се за пу тио да до при не се ис тре бље њу кал ви ни ста, упи тан да 
об ја сни шта то ра де он и ње го ви при ја те љи, са свим би си гур но од го во рио да пре у зи-
ма ју кон тро лу над сво јим гра дом, над сво јом кул ту ром, над сво јом зе мљом, да се 
бо ре за ду шу Фран цу ске. Ова ре то ри ка ни је из ми шље на да би се упо тре би ла про тив 
кал ви ни ста – Евро па се чи сти ла од је ре ти ка још од три на е стог ве ка, та ко да је обра зац 
већ уве ли ко био раз ра ђен. Исте из ра зе је ве ко ви ма пре то га упо тре био рим ски им-
пе ра тор Ју ли јан, зва ни От пад ник, кад је по ку шао да Рим отрг не од но во на ста лог хри-
шћан ства и вра ти га у окри ље ста рог кла сич ног па ган ства. Но, у на шем слу ча ју тај 
је зик је при ме њен с из ра же ном же сти ном и не по ко ле бљи во шћу, и ве о ма де ло твор но. 

Не та ко дав но го во ри ла сам на хо ми ле тич кој кон фе рен ци ји у Ви тен бе р гу. Би ло је 
та мо уче сни ка из мно гих кра је ва све та, али ни ког жи вог из Фран цу ске. Пи та ла сам 
за што не ма Фран цу за и до би ла од го вор да ка то ли ци ни су за ин те ре со ва ни за про по-
ве ди у ис тој ме ри као про те стан ти. Ре кла сам им да и у Фран цу ској има про те ста на та. 
Ре кла сам им да на ин тер не ту по тра же Égli se Réformée,8 њи хо ве про по ве ди, му зи ку 
и све оста ло. За њих знам јер ни јед на хри шћан ска за јед ни ца ни кад ни је бра ни ла сво-
ја уве ре ња са ви ше хра бро сти и про тив то ли ко твр до ко р ног про го на не го што су то 
чи ни ли про те стан ти у Фран цу ској. Ова ква за ти ра ња не ке кул ту ре су ско ро увек ви ше 
при вид на не го ствар на, али ве о ма су ва жна, јер њи ма се за кон ски при зна је са мо је дан, 
уско де фи ни сан, де скрип тор – рим ски, или фран цу ски, или ари јев ски, или ка то лич ки, 
или аме рич ки.

Број ни су раз ло зи због ко јих је не мо гу ће де фи ни са ти би ло ко ју ре ли ги ју, од ре ди-
ти јој су шти ну и оп сег, и то не са мо због то га што увек по сто је ње ни са мо про кла мо-
ва ни бра ни те љи, а та квих је не бр о је но мно го. Као де те гле да ла сам филм ски спек такл 
по име ну Де ме три је и гла ди ја то ри у ре жи ји Дел ме ра Деј вса. Де ме три је, ко ји је стра шно 

8 Ре фор ма тор ска цр ква. (Прим. прев.)
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ли чио на Вик то ра Ма тју реа, при хва тио је хри шћан ство, што је од ње га зах те ва ло да 
окре не дру ги образ кад га је на пао је дан си ле џи ја. Ње гов по зна ник гла ди ја тор, го ро-
ста сни Ну би јац, рас па лио је си ле џи ју штит ни ком оја ча ном по длак ти цом та ко да се 
овај про стро ко ли ко је дуг и ши рок, а за тим је ли ку ју ћи по ви као за њим: „Ја ни сам 
хри шћа нин!“ Из ли шно је ре ћи да се из пу бли ке за чу ла про ва ла оду ше вље ња. Ко ки це 
су ле те ле на све стра не. (Са мо да уз гред до дам – од гле да ла сам и овај филм и Одо ру 
Хен ри ја Ко сте ра ка ко бих про ве ри ла да ли сам би ла по ште на пре ма дво ји ци ре ди те-
ља, и ни сам би ла. Оба при ка зу ју хри шћа не као за јед ни цу мир них и по ву че них љу ди, 
и то у за па њу ју ћој ме ри, ре кли би смо ме ре но да на шњим стан дар ди ма. Но, не сме мо 
за бо ра ви ти да су ра ним хри шћа ни ма му ке за да ва ли са мо им пе ра то ри по пут Ка ли гу-
ле, ни су мо ра ли да бри ну ни о че му дру гом.)

Кал вин је имао са мо про кла мо ва не бра ни те ље, ве ли ке фран цу ске лор до ве ко ји су 
би ли ви ше не го спрем ни да сво је оруж је ста ве у слу жбу ње го вог ци ља ко ји се на шао 
на уда ру зва нич них вла сти. За жи во та је успе вао да их об у зда го во ре ћи да ће се пр ва 
кап кр ви ко ју про ли ју пре тво ри ти у бу ји цу ко ја ће по то пи ти Фран цу ску. На кон ње го ве 
смр ти Евро па је за и ста гр ца ла у кр ви. Отуд се осно ва но мо же прет по ста ви ти да би 
Кал вин сма трао да је ње гов по крет из гу био ма кар исто то ли ко ко ли ко је и до био на-
сто ја њи ма сво јих бра ни те ља, баш као што је и прет по ста вио да ће се де си ти. По се би це, 
по крет је до не кле из гу био хри шћан ски ка рак тер, као што се увек де си хри шћан ству или 
не кој ње го вој гра ни, кад са мо про кла мо ва не при ста ли це по ста ну број ни је и гла сни је 
од ис кре них по кло ни ка. Оно што ва жи у рат ном ста њу ва жи и кад је удру жи ва ње на 
осно ву вер ског иден ти те та ми ли тант но кул тур не или по ли тич ке при ро де.

У сре ди шту све га ово га је страх, ствар ни или уми шље ни. Шта ако су ови ди си ден-
ти у на шем окри љу прет ња све му што нам је дра го? Бо ље да про блем ре ши мо пре но 
што по ста не не мо гу ће не у тра ли са ти деј ство њи хо вих злих сплет ки, пре но што на ша 
зе мља из гу би ду шу и Ује ди ње не на ци је из вр ше ин ва зи ју на Тек сас. А мо же мо и ма ло 
при ко чи ти овај ток ми сли те ре ћи да по сто ји на сто ти не ми ли о на љу ди ко ји во ле ду шу 
овог на ро да, ко ји за пра во чи не ње го ву ду шу и да би ро до љу бље тре ба ло да поч не 
пре по зна ва њем те чи ње ни це. Али ако се ова ко по сма тра ју ства ри не оста је мно го 
стра ха да се чо век њи ме на сла ђу је. За што на го ми ла ва ти на о ру жа ње ако љу ди с дру ге 
стра не не пред ста вља ју опа сност? Ако би ва ша ту га рас ту жи ла и њих и ако би вам они 
по мо гли да пре бро ди те не во ље?

Не дав но, на јед ном руч ку, лорд Џо на тан Сакс, та да шњи вр хов ни ра бин Ује ди ње ног 
Кра љев ства, ре као је да су Сје ди ње не Др жа ве је ди на за вет на на ци ја, да из раз „Ми, 
на род“9 не ма екви ва лент у по ли тич ком је зи ку дру гих на ро да и да би Го вор о ста њу 
Уни је, то јест, обра ћа ње пред сед ни ка САД Кон гре су, тре ба ло да се зо ве „об на вља ње 
за ве та“. Про чи та ла сам да Аме ри кан ци са да ку пу ју ка ла шњи ко ве у то ли ком бро ју да 
пот по ма жу суб вен ци о ни са ње ру ског по нов ног на о ру жа ва ња, а њи хо вим про из во ђа-
чи ма да оства ре кван та шку еко но ми ју. Не ка да дав но ово чу ве но оруж је се пра ви ло с 
на ме ром да се упо тре би у коп не ном ра ту из ме ђу ве ли ких си ла, то јест, да би се уби-
ја ли Аме ри кан ци. Да нас, по што се оно уно си у ову зе мљу, ве ли ка је ве ро ват но ћа да 

9 Тим ре чи ма по чи ње текст Уста ва Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва. (Прим. прев.)
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ће се њи ме за и ста уби ја ти Аме ри кан ци. Али са мо они ко јих се пла ши мо јер же ле да 
уни ште све оно што нам је дра го. Или, што је још ве ро ват ни је, ша ро ли ка гру па омла-
ди не у учи о ни ци или би о скоп ској са ли. 

Знам да по сто је љу ди ко ји са ку пља ју оруж је као скулп ту ре, чу да ин же њер ства. Кад 
ста вља мо крст на зид, не чи ни мо то са ми шљу да ће мо не ко га, ако за тре ба, ра за пе ти 
на ње га. Исти је слу чај и кад је до тич на ико на на зи ду оруж је. „Ци вил ни“ ка ла шњи ков 
се ве о ма ла ко мо же пре пра ви ти у оруж је ко је би је ле на раз не ло у па рам па р чад. То је 
про тив за ко ни то, на рав но, и не спорт ски. Чу ла сам ка ко ову не рав но прав ност ра ци о-
на ли зу ју на сле де ћи на чин: је лен не мо же да уз вра ти паљ бу. Не мо же то ни омла ди на 
у би о скоп ској са ли, на рав но. Ни ти ико дру ги ко ни је при пре мљен за то да на си ље 
мо же да из би је би ло где, би ло ка да. Осим то га, у по тен ци јал но нај ек стрем ни јем и нај-
не ве ро ват ни јем сце на ри ју ове вр сте, ве о ма је те шко за пре ти ти не ко ме или за стра-
ши ти не ко га ко је са мо у би лач ки на стро јен, као што је то ве ћи на на па да ча овог ти па. 
Про да ја на о ру жа ња под сти че про да ју на о ру жа ња – то је сја јан по слов ни мо дел, у то 
не ма сум ње. Страх де лу је по истом прин ци пу као скло ност или ови сност. Ни кад не 
до пу шта да се осе ћа те до вољ но без бед ним.

Све сна сам то га да је лов све ти ња у овој зе мљи. Но, то у овом слу ча ју ни је ни ва жно 
јер ло вач ке пу шке ни су про блем. Осим то га, раз го вор на ову те му се рет ко за др жа ва на 
ло ву. Углав ном пре ла зи на Дру ги аманд ман.10 С јед не стра не, ни јед ном до слов ном иш-
чи та ва њу тог аманд ма на не би про ма кло да су „оче ви осни ва чи“ ја сно ре кли: „пре ма 
стро гим про пи си ма“ док је с дру ге стра не, ме ђу тим, не мо гу ће не при ме ти ти да љу ди 
ко ји по др жа ва ју по се до ва ње и но ше ње оруж ја и нај ма ње по ми ња ње иче га што при-
бли жно ли чи на про пи се до жи вља ва ју као знак за уз бу ну, те се упо р но тру де да под ри-
ју и оно ма ло про пи са ко ји по сто је. На вод но за не ма ри ва ње или зло у по тре ба овог ува-
же ног до ку мен та, као и на вод на „од бра на Дру гог аманд ма на“ у спре зи је с оним дру гим 
стра хом, стра хом од то га да се они ме ти ља ви пла ви шле мо ви мо жда већ у овом тре нут-
ку оку пља ју, мо же би ти у Ка на ди, да за поч ну свој ме ђу на род ни марш ка ср цу Тек са са. 
Хо ће мо ли се јед ног ју тра про бу ди ти и схва ти ти да нас је из да ла соп стве на вла да!!! 
Мо жда су је до са да је ди но спре ча ва ли они ка ла шњи ко ви. Баш има мо сре ће што фа-
бри ка у Ру си ји ра ди пу ном па ром. Ру си мо ра да се гро хо том сме ју, они су се на ва ти ра ли, 
а ми ис па ли глу пи. А ко ли ко тек мо ра да се ве се ле сви уби лач ки на стро је ни по бу ње ни-
ци и тла чи те љи у не ми ри ма за хва ће ним де ло ви ма све та за то што им је за хва љу ју ћи 
на ма ово див но оруж је до ступ но по ни жој це ни. Ма, знам ја да по сто ји си ја сет по у зда них 
про из во ђа ча оруж ја, у Ау стри ји, на при мер. На ша глад за оруж јем је дан је од оних 
ва ку у ма ко је при ро да не во ли, што ће ре ћи, је дан од оних ко је по пу ња ва. 

По зи ва ње на Дру ги аманд ман је у не ку ру ку сјај на так ти ка за то што Устав за у зи ма 
цен трал но ме сто у све му што је аме рич ко. Пред сед ник се за кли ње да ће чу ва ти, шти ти ти 
и бра ни ти Устав – ни шта ви ше, ни шта дру го. И ја сам по ло жи ла слич ну за кле тву јед ном 
при ли ком кад сам при хва ти ла сти пен ди ју ко ју је уста но вио пред сед ник Ај зен ха у ер и 
с чи јом се до де лом на ста ви ло под пред сед ни ком Ке не ди јем и Џон со ном. Али као што 

10 Дру ги аманд ман По ве ље о пра ви ма гла си: „Не ће се огра ни ча ва ти пре ма стро гим про пи си ма 
фор ми ра на ци вил на од бра на, ну жна за без бед ност сло бод не др жа ве, као ни пра во гра ђа на на 
по се до ва ње и но ше ње оруж ја.“ (Прим. прев.)
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зна мо, Џ. Ед гар Ху вер је Двај та Ај зен ха у е ра сма трао ко му ни стич ким сим па ти зе ром. 
Прет по ста вљам да би ме не на вео као до каз, по што сам ја за и ста из у ча ва ла Шек спи ра 
као сти пен ди ста са ве зне вла де, и у окви ру сти пен ди је до де ље не у скла ду са За ко ном о 
обра зо ва њу и на род ној од бра ни.11 Ла скам се би да наш на род ти ме ни шта ни је из гу био.

Вла да је у то вре ме ве ро ва ла да дру штве ња ци та ко ђе до при но се до бро би ти Сје ди-
ње них Др жа ва. Ка ко се са мо вре ме на ме ња ју. Ја за пра во имам пре гршт ква ли фи ка-
ци ја ко је ме, ка ко се да нас ства ри по сма тра ју, чи не оним би блиј ским ли стом. Жи ве ла 
сам у Ма са чу сет су, као и у не ким стра ним др жа ва ма. Мо је зна ње фран цу ског ни је за 
ба ца ње. Сте кла сам ди пло ме на елит ним ин сти ту ци ја ма. Про фе сор сам на се ку лар ном 
уни вер зи те ту. Све у све му, до бар сам при мер оних осо ба пре ма ко јим љу ди или за у зму 
бор бе ни став или бе же од њих ко ли ко их но ге но се. По не кад се за ми слим над тим. 

Ка ко год. На ша пр ва оба ве за у овој зе мљи је сте по што ва ње Уста ва, те ако се мо же 
до ка за ти да је би ло ко ји део По ве ље о пра ви ма угро жен, он да је, за бо га ми ло га, це ла 
тво ре ви на у опа сно сти. А шта је дан ро до љуб тре ба да ура ди су о чен с та квом прет њом? 
Да но си оруж је са со бом, ка ко ка жу, са мо да би по ка зао да има пра во на то. У ста рин-
ским фил мо ви ма са мо су осве до че не ку ка ви це но си ле скри ве но оруж је, али ту се 
сре ћом на шао Клинт Ис твуд да нас на у чи ка ко да се ота ра си мо тих об зи ра. Ви дљи во 
оруж је би, осим то га, не са мо на ру ши ло фи ни крој по слов ног оде ла не го би та ко ђе 
упла ши ло и без сум ње иза зва ло по до зре ње у сва ко ме ко гле да ве сти.

Пу ком слу чај но шћу, док сам за пи си ва ла ове ми сли, се де ћи на ве ран ди иза ку ће у 
свом мир ном кра ју без кри ми на ла, за чу ла сам ка ко је дан чо век гла сно очи та ва бу кви-
цу дру го ме о то ме ка ко је не при лич но ула зи ти у про дав ни цу на о ру жан, јер ако би то 
учи нио, управ ник би од мах по звао по ли ци ју, а кад би му по ли ци ја, по том, на ре ди ла 
да на пу сти про дав ни цу, он би то мо рао и да учи ни. Да ли се осе ћам има ло без бед ни-
је у свом кра ју за то што овај не зна нац ба за уна о ко ло с пи што љем, иа ко за ње га, по 
свој при ли ци, има до зво лу? Ни ма ло. По што се да нас све сво ди на ра чу ни цу, ко ли ко 
би ко шта ло рад њу ако би се про чу ло да тај чо век че сто на вра ћа с не скри ве ним до ка-
зом сво је вер но сти Дру гом аманд ма ну? Или мо жда скри ве ним? Кла дим се да би им 
уни шти ло по сао, јер кад љу ди ви де оруж је, има ју све раз ло ге на овом све ту да се 
пла ше нај го рег. А ко ли ко ко шта да по ли ци ја др жи ова кву си ту а ци ју под кон тро лом, и 
то у вре ме сма ње ња бу џе та? Уко ли ко по сто је ар гу мен ти за по се до ва ње оруж ја због 
јав не без бед но сти, по сто је и мно го ја чи ар гу мен ти про тив, јер по ли ци ја не би мо ра ла 
да се бак ће с тим уме сто да се ба ви ва жни јим за да ци ма, а сма њио би се и ри зик да ти 
љу ди или уби ју не ког или да њих уби је не ко ко је исто та ко на о ру жан.

Зна чи, но ше ње скри ве ног оруж ја. Ло би про из во ђа ча оруж ја је свој про из вод учи-
нио дру штве но при хва тљи вим та ко што га је скло нио од очи ју јав но сти, без об зи ра 
на спо р но пи та ње ку ка вич лу ка.

11 Овај За кон, до нет 1958. го ди не, обез бе ђи вао је сред ства школ ским уста но ва ма на свим ни во и ма 
обра зо ва ња у Сје ди ње ним Др жа ва ма. На ње го во до но ше ње не по сред но је ути ца ло су пар ни штво 
са Со вјет ским Са ве зом, а на ро чи то лан си ра ње са те ли та Спут ник го ди ну да на пре то га, што је на-
ве ло Аме ри кан це на по ми сао да њи хо во обра зо ва ње за о ста је за со вјет ским, те да то угро жа ва 
на ци о нал ну без бед ност. Пу ни на зив За ко на гла си: За кон чи ји је циљ да осна жи на род ну од бра ну, 
те под стак не и пот по мог не ши ре ње и уна пре ђи ва ње школ ских про гра ма та ко да од го ва ра ју кључ-
ним на ци о нал ним по тре ба ма, као и дру гим на ме на ма. (Прим. прев.)
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Сле де ће што тре ба ура ди ти је сте ство ри ти за ли хе оруж ја. Ку пи ти зла то од про дав-
ца са те ле ви зи је, мо жда и ма ло де хи дри ра них на мир ни ца. Вре бај те у шу ми свој плен 
за јед но с љу ди ма ко ји де ле ва ша уве ре ња. Кад се раз ме њу ју стра хо ви око ло гор ске 
ва тре ства ра ју се ве о ма чвр сте ве зе ме ђу љу ди ма, о че му вам мо же по све до чи ти сва ка 
де вој чи ца ко ја је би ла у из ви ђа чи ма. И отво ри те че тво ро очи ју и мо три те на из да ји це, 
ак тив не или па сив не, с пред у ми шља јем или без. На по слет ку, ко мо же да твр ди да 
хри шћа ни ни су окре ну ли бо го ве про тив Ри ма, да Ка та ри ни су уби ја ли ду ше, да ве шти-
це ни су ба ца ле чи ни, да Је вре ји ни су тро ва ли из во ре, да Ци га ни ни су кра ли де цу, да 
ре пу бли кан ски пред сед ник ни је слао ди пло ми ра не сту ден те ен гле ског на пост ди-
плом ске сту ди је као део осми шље ног пла на да се раз вод не на ци о нал на убе ђе ња? Пот-
пу но је не мо гу ће до ка за ти су прот но. Ми слим да се при зи ва ње вој ске Ује ди ње них на-
ци ја у ова квим слу ча је ви ма ко ри сти као ма ли и ре дак усту пак стан дар ди ма ве ро ват но ће. 
Не за ми сли во је да вој ска Сје ди ње них Др жа ва учи ни не што слич но. А по ста вља ју се, 
сва ка ко, и дру га пи та ња ве ро ват но ће. Ко ли ко је ме ни по зна то, сна ге Ује ди ње них на-
ци ја пр вен стве но слу же то ме да бу ду не де ло твор не у без на де жним си ту а ци ја ма. То 
ни је ни ва жно. Оне су зло коб на прет ња. Мо жда ће мо мо ра ти да пу ца мо на њих.

Ово је тре ну так кад на сце ну сту па ју по ме ну ти са мо про кла мо ва ни бра ни те љи. 
По сто ји и Пр ви аманд ман, ко јим се, из ме ђу оста лог, за бра њу је уста но вље ње др жав не 
ре ли ги је. Упр кос то ме, ме ђу са мо про кла мо ва ним кон сти ту ци о на ли сти ма реч „хри-
шћан ски“ по ста ла је не ка вр ста те ста по доб но сти ка кву су „оче ви осни ва чи“ на ци је 
на сто ја ли да за бра не. Да ли је Мит Ром ни хри шћа нин? Мор мон ска је те о ло ги ја ипак 
при лич но ег зо тич на. Да ли је Ба рак Оба ма хри шћа нин? Исти ни за во љу, при хва тио је 
хри шћан ство као од ра стао чо век по што пре то га ни је при па дао ни јед ној ин сти ту ци-
о на ли зо ва ној ре ли ги ји, но це ло куп на исто ри ја Шпан ске ин кви зи ци је по ка зу је ко ли ко 
љу ди ни су пре те ра но скло ни да ве ру ју пре о бра ће ни ку. Би ло је пе ри о да у про шло сти 
кад смо и ми кал ви ни сти осе ти ли сна гу те ро ра и ан та го ни зма ко ји се мо гу ди ћи про тив 
оних ко ји ни су хри шћа ни у оном сми слу ре чи у ко ме су љу ди вољ ни да га при хва те. 
На ша тре нут на по ли ти ка игра на ову жа ло сну кар ту. Са мо про кла мо ва ни бра ни те љи 
ко ји про те сту ју про тив сло бод ног ис по ве да ња ве ре мо гли би да ка жу: „Ми ни смо 
хри шћа ни.“ Исто та ко би мо гли да ка жу: „Ми ни смо Аме ри кан ци.“ И мно го број ни у 
ма си би им нај ве ро ват ни је кли ца ли. 

Не ћу устук ну ти ни пред ким у љу ба ви ко ју осе ћам пре ма Аме ри ци и пре ма хри-
шћан ству. Жи вот сам по све ти ла из у ча ва њу и јед ног и дру гог. По ку ша ла сам да се у 
жи во ту ру ко во дим том љу ба вљу. Узи мам крај ње за озбиљ но Ису со во уче ње, у овом 
слу ча ју ње го ве ре чи да ће они ко ји се ла те ма ча од ма ча и стра да ти. Не што што се 
на зи ва хри шћан ством се упле ло у на ци о нал ну стру ју ко ја је ми ли та ри стич ка, спрем-
на да про ћер да жи во те на ше омла ди не, и ко ја све што се раз ли ку је од ње ног ви ђе ња 
ства ри схва та као прет њу, од но сно от пад ни штво, је рес са нај те жим им пли ка ци ја ма 
од ба ци ва ња и жи го са ња ко је та реч са со бом но си. Ни смо ми пр ва зе мља у ко јој се то 
де си ло. Чи ње ни ца да је то би ло сва ко днев на по ја ва у Евро пи, и то ве ко ви ма, би ла је 
је дан од раз ло га на сто ја ња да се цр ква и др жа ва раз дво је.

Ису сов афо ри зам мо же се јед но став но схва ти ти у зна че њу да ће они ко ји чи не на-
си ље нај ве ро ват ни је и са ми ис ку си ти на си ље. То је тач но. Али смрт ни је јед но став на 
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ствар кад о њој го во ри Исус. Ње го ве ми сли ни су на ше ми сли, огра ни че ња на ше пер-
цеп ци је ни су при ме њи ва на ње га. Мо ра мо схва ти ти да он мо же да ви ди на шу це ло-
куп ну ег зи стен ци ју, на ше би ће из ван гра ни ца смрт но сти, ван гра ни ца вре ме на. Ту је 
она дру га смрт ко ју он мо же да пред ви ди, а ко ја је је ди на ва жна. Кад хри шћа ни од ба-
це хри шћан ске стан дар де по на ша ња у име од бра не хри шћан ства, кад Аме ри кан ци 
од ба це аме рич ке стан дар де по на ша ња у име Аме ри ке, они ти ме на но се ве ћу ште ту 
не го што то мо же би ло ко ји не при ја тељ. Као хри шћа ни ри зи ку ју да се би на у де у сми-
слу у ко јем Би бли ја ко ри сти при дев „веч ни“.

Аме рич ки екс цеп ци о на ли зам, ве ро ва ње у по себ ност аме рич ког на ро да, у да на шње 
је вре ме угро же ни ји не го икад пре, што је слу чај и са ор га ни зо ва ном ре ли ги јом. По-
ку шај те да убе ди те скеп ти ка у вред ност ре ли ги је и он или она ће вам на ве сти не ку 
стра хо ту из европ ске исто ри је по чи ње ну под зна ком кр ста. А има их то ли ко мно го. 
Већ сам по ме ну ла ма са кр на дан Све тог Вар то ло ме ја. При ча се о се ку ла ри за ци ји Евро пе, 
че сто у кон тек сту со ци ја ли стич ких еко но ми ја, рет ко у кон тек сту очи глед но за стра шу-
ју ће исто ри је. Мо ра мо би ти ве о ма па жљи ви ка ко не би смо уни шти ли га ран те без бед но-
сти ко ји су уста но вље ни на шим за ко ни ма и тра ди ци јом. „Уста но вље ње“ хри шћан ства, 
пре тва ра ње хри шћан ства у зва нич ну др жав ну ре ли ги ју, је сте пр во што ће са мо про-
кла мо ва ни бра ни те љи по ку ша ти да ура де, а по след ње на шта би пра ви вер ни ци тре-
ба ло да при ста ну.

Што се Аме ри ке ти че, има мо оби чај да уле ће мо у ра то ве од ко јих се умо ри мо, те 
на сто ји мо да се из њих из ву че мо на кон не ко ли ко го ди на и не ко ли ко хи ља да жр та ва, 
и на кон што за бо ра ви мо за што смо у њих ушли; ти ра то ви де мон стри ра ју не ве ро ват-
ну спо соб ност уни шта ва ња све га пред со бом без ика квог по што ва ња пре ма жи во ту 
и сло бо ди, без ика кве све сти о од го вор но сти ко ју си ла мо ра да има, што је по жељ но 
уко ли ко же ли мо да са чу ва мо све тао образ. Ола ко од ба цу је мо свој ва жан по ло жај у 
све ту на зах тев оних ко ји ми сле да он не ма ни ка кве ве зе са на шим за ко ни ма и ин сти-
ту ци ја ма, за ди вље ни жа ром оних бра ни те ља ве ре ко ји су убе ђе ни да се све сво ди на 
из не над ни удар, уте ри ва ње стра ха у ко сти и сла ње тру па. Ова пред ста ва о сла ви, 
ми слим, де ли мич но об ја шња ва фан та зи ра ње, то бо жње ра то ве про тив то бо жњих не-
при ја те ља, као и огро ман број и те ка ко ствар них ка ла шњи ко ва.

(Са ен гле ског пре ве ла На та ша Камп марк)




