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РЕЛИГИЈА И МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ
Резиме

Пред мет овог ис тра жи ва ња је ана ли за од но са из ме ђу ре ли ги о зно сти и пси
хич ког здра вља вер ни ка пра во слав не и про те стант ских цр ка ва, у од но су на оп
шту по пу ла ци ју и по пу ла ци ју пси хи ја триј ских па ци је на та у Ср би ји. Основ ни циљ 
ис тра жи ва ња је био да се ис пи та ју ефек ти ре ли ги о зно сти на мен тал но здра вље 
и раз ли ка из ме ђу раз ли чи тих ти по ва ре ли ги о зно сти и вер ске при пад но сти (цр
кве и сек те). Ово ком па ра тив но ис тра жи ва ње ра ђе но је у Бе о гра ду и Но вом Са
ду, од 1998. до 2013. го ди не. Узо рак се са сто ји од 621 ис пи та ни ка. Пре ма ре зул та
ти ма ис тра жи ва ња, са зна је мо да су раз ли ке из ме ђу здра вих и бо ле сних ис пи та
ни ка зна чај не на свим, док су из ме ђу гру па вер ни ка при сут не са мо на не ким ва ри
ја бла ма. Пи та ња на ко ја се у ра ду на сто ји од го во ри ти, су: Ко је су то ва ри ја бле у 
си сте му чо ве ко вог мен тал ног здра вља под ути ца јем ре ли ги је, да ли га ре ли ги ја ја
ча или угро жа ва? Ка ко дру штво од ре ђу је кри те ри ју ме вред но ва ња дру гог и дру га
чи јег и ка ко се то од ра жа ва на сли ку о се би? Ова и још број на дру га пи та ња, ко
ја су по ста вља на то ком ра да, отва ра ју мо гућ ност прак тич не при ме не ре зул та
та овог ис тра жи ва ња.

Кључнеречи: ре ли ги о зност, мен тал но здра вље, пра во слав ни, адвен ти сти, 
пен те ко ста ли ци, бап ти сти

Увод

Зна чај ре ли ги је у дру штву све ви ше ра сте. То пре по зна је мо на раз ли-
чи те на чи не, а пре све га по бро ју вер ских обје ка та у на шој не по сред ној сре-
ди ни – и та мо где су ру ше ни, и та мо где их ра ни је ни је би ло. Ви ше на ших 
при ја те ља, а мо жда и ми са ми, по но во сла ви сла ве. Не ки но ви, мла ди, тра-
га ју за ре ли гиј ским вред но сти ма, од ла зе у Цр кве и вер ске за јед ни це. Не ки 
од ла зе у ма на сти ре, дру ги у но ве вер ске по кре те, оду ше вља ва ју се ре ли ги ја-
ма дру гих кул ту ра (Smith and Fa ris, 2002; Кубурић и Ку бу рић-Бо ро вић, 2009; 
Ку бу рић и Га ври ло вић, 2012; Бла го је вић, 2013).
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У исто вре ме слу ша мо (ра ни је ви ше не го сад), ка да је реч о Ср би ји, 
ка ко се у ме ди ји ма спо ми њу сек те и ука зу је на опа сност ко ја вре ба по је дин-
це и њи хо ве по ро ди це. Вер ска на пе тост ра сте из ме ђу ве ли ких ре ли гиј ских 
тра ди ци ја, хри шћан ства и исла ма. Ан ти се ми ти зам је та ко ђе све уоч љи ви ји. 
У та квом трен ду по ја ча ног не по ве ре ња пре ма ре ли гиј ском дру гом, ја вља-
ју се по зи ви на то ле ран ци ју, упо зна ва ње дру гих у ци љу ме ђу соб ног жи во та 
у плу ра ли стич ком дру штву, ко је се ви ше не мо же из бе ћи (Мое, 2008; Ку бу-
рић, 2010; Ку бу рић, 2013).

У по тра зи за сми слом, мно ги до ла зе до ре ли ги је као си сте ма ко ји 
упра во сто ји чвр сто на те ме љи ма или дав но от кри ве не ре ли ги је, или пак на 
дав но ус по ста вље ној тра ди ци ји. Ка ко год, про цес се ку ла ри за ци је, ко ји је у 
ра ни јим ге не ра ци ја ма за пре тио за бо рав ре ли ги је, пре о кре нуо је свој смер у 
про цес де се ку ла ри за ци је. Со ци о ло зи тра га ју за но вим те о ри ја ма ре ли ги је, 
јер су ста ре, за сно ва не на Марк со вој кри ти ци ре ли ги је као опи ју му за на род, 
из гу би ле на ва жно сти (Шу шњић, 1998; Ха мил тон, 2003).

У обра зов ном си сте му др жав них шко ла уве де на је кон фе си о нал на 
вер ска на ста ва и де ца су (не где оба ве зна, а не где има ју из бор), из ло же на 
вер ском ути ца ју знат но ви ше не го што је то би ло ра ни је (Ку бу рић и Мое, 
2006); Ку бу рић и Зу ко вић, 2010).

Пси хо те ра пе у ти ни су са свим си гур ни по ком вред но сном си сте му да 
од ме ра ва ју вер ску про бле ма ти ку у сво јим на сто ја њи ма да од го во ре по тре-
ба ма по је ди на ца, по ро ди ца и дру штва ко је је у тран зи ци ји (Кец ма но вић, 
2001).

У овом ра ду да ће мо при каз ем пи риј ског ис тра жи ва ња, мо ти ви са ног 
же љом да са зна мо ка ко ре ли ги ја ути че на мен тал но здра вље, упо ре ђу ју ћи 
од го во ре ис пи та ни ка оп ште по пу ла ци је, вер ни ка до ми нант не ре ли ги је и ма-
њин ских кон фе си о нал них за јед ни ца, као и пси хи ја триј ске па ци јен те.

Шта је ре ли ги ја у кон тек сту ре ли ги о зно сти по је ди нач них лич но сти?

Ре ли ги ја је ве о ма сло же на по ја ва, ко ја се нај ви ше ана ли зи ра и по сма-
тра, пре све га, кроз те о риј ску при зму ње них уче ња, ко ја се ма ње или ви ше 
усва ја ју пу тем со ци ја ли за ци је у по ро ди ци, цр кви и дру штву уоп ште. Ме ђу-
тим, Ви ли јам Џемс (1990) сма тра да су те о ри је ко је се ра ђа ју из ре ли ги је, 
бу ду ћи да су та ко ра зно ли ке, се кун дар не. Ста ње ве ре мо же са др жа ва ти са мо 
ми ни мум ин те лек ту ал ног. Су шти на ре ли гиј ског ис ку ства на ла зи се у осе-
ћа њи ма и по на ша њу. Да кле, са зна ње ко је уво ди по је дин ца у под руч је све
тог, те ме љи се на ве ри, ко ја је по све ин ди ви ду ал на по ја ва. Ме ра ин ди ви ду-
ал не ре ли ги о зно сти је лич но ис ку ство вер ни ка са сво јим Бо гом, ко је се од-
ра жа ва на жи вот по је дин ца. Вер ска ин сти ту ци ја пред ста вља ор га ни зо ва ни 
об лик вер ског жи во та, ко ји се у од ре ђе ном вре ме ну и про сто ру кон кре ти зу-
је до вер ске за јед ни це и ме ђу људ ских од но са.
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Да ли жи вот по је дин ца, по себ но ње го во мен тал но здра вље, за ви се од 
кон крет ног вер ског уче ња? Има ли бо љих и ло ши јих вер ских ор га ни за ци-
ја, и ко ја од њих де лу је по вољ но на пси хич ко здра вље? Да би смо до би ли ис-
прав не од го во ре, сва ка ко ни је до вољ но хи по те зи ра ње. Ем пи риј ска ис тра-
жи ва ња и слу же да би се от кло ни ле сум ње, док од ре ђи ва ње пој мо ва омо гу-
ћа ва ис прав ну ко му ни ка ци ју и ме ђу соб но раз у ме ва ње.

У по ку ша ју де фи ни са ња ре ли ги је, још 1912. го ди не, Ј. Ле у ба је у 
„Пси хо ло шкој сту ди ји ре ли ги је“ на вео 48 раз ли чи тих де фи ни ци ја ре ли ги-
је, и њи ма до дао још не ко ли ко сво јих (Gill, 1969). Од тог вре ме на, раз ли чи-
ти ауто ри да ју свој до при нос вла сти том ва ри јан том де фи ни са ња ре ли ги је. 
Та ко Ђу ро Шу шњић (1998) ка же да сва ко на не ки на чин зна шта је ре ли ги-
ја, али ов де се зах те ва пој мов но зна ње. И по ред то га што је про тив де фи ни-
са ња, сма тра да је на по чет ку ис тра жи ва ња бо ље има ти не ка кву, не го ни ка-
кву де фи ни ци ју ре ли ги је, али је не тре ба узи ма ти су ви ше озбиљ но. Он да-
је пре глед раз ли чи тих де фи ни ци ја, про ве ра ва их и кри ти ку је, и на кра ју по-
ста вља сво ју де фи ни ци ју, ко ја не са др жи вред но сни став. Ре ли ги јом се мо же 
сма тра ти сва ко „ве ро ва ње у ап со лут ну и ми стич ну моћ“, као бит но и за јед-
нич ко свој ство свих ре ли ги ја (Шу шњић, 1998:81). Ре ли ги ја је по се бан на-
чин жи во та, ко ји се опи су је у ње ном уче њу, до жи вља ва у по себ ној вр сти ис-
ку ста ва, оства ру је у ње ним об ре ди ма, из ра жа ва у ње ним сим бо ли ма, огле да 
у вр хов ним вред но сти ма, про пи су је у нор ма ма, ожи во тво ру је у за јед ни ца ма 
вер ни ка, учвр шћу је у уста но ва ма, оте ло тво ру је у све тим лич но сти ма, осе ћа 
на све тим ме сти ма и у све то вре ме  (Шу шњић, 1998:50).

Ре ли ги о зност се ја вља као ин ди ви ду ал ни аспект ре ли гиј ског фе но ме-
на, ко ји се мо же де фи ни са ти као су бјек тив ни си стем ста во ва и као си стем 
уну тра шњих, трај них дис по зи ци ја, ко ји укљу чу је ве ро ва ња, зна ња, осе ћа-
ња и по на ша ња. Ре ли ги о зност је об у зе тост чо ве ка иде јом да по сто ји Бог. 
Ве ро ва ње у Би ће моћ ни је од чо ве ка је по чет ни им пулс фор ми ра ња по гле да 
на свет, ко ји да је об ја шње ња за сва чо ве ко ва бит на пи та ња. Си стем зна ња о 
Бо гу и чо ве ку, о про шло сти и бу дућ но сти, о жи во ту, смр ти и спа се њу, сат-
ка на су у вер ском уче њу, ко је се пре но си с ге не ра ци је на ге не ра ци ју, и на-
но во раз у ме ва и ту ма чи. Ре ли гиј ска осе ћа ња, за ви сно од ти па усво је не ре-
ли ги је, мо гу би ти по зи тив на, не га тив на или флук ту и ра ју ћа, за ви сно од осе-
ћа ња кри ви це и од го вор но сти пред Бо гом, као и осе ћа ња љу ба ви и за хвал-
но сти. Ре ли ги о зност про жи ма лич ност и ви дљи ва је у по на ша њу вер ни ка у 
вер ским об ре ди ма и ри ту а ли ма, као и у сва ко днев ном сти лу жи во та (Ку бу-
рић, 1997; Ку бу рић, 1999).

Ре ли гиј ско ми шље ње ква ли та тив но је раз ли чи то, у раз ли чи тим фа за-
ма раз во ја лич но сти. По сто је фа зе де чи је ре ли ги о зно сти и фа зе ре ли ги о зно-
сти од ра слих. Од ин фан тил не до зре ле ре ли ги о зно сти, раз вој лич но сти се 
од ви ја у са деј ству с мно гим фак то ри ма. Ов де мо же мо го во ри ти о нор мал-
ним раз вој ним фа за ма, ко је иду с го ди на ма и са зре ва њем, али и о фа за ма ре-
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ли ги о зно сти ко је су не за ви сне од уз ра ста, већ од ре ли гиј ског ис ку ства (Ку-
бу рић, 2013).

За јед нич ко свим ре ли ги ја ма је сте да се са сто је из два де ла. Не ла год-
ност, као осе ћај да с на ма у на шем при род ном ста њу не што ни је у ре ду и 
раз ре ше ње, као осе ћај да смо спа ше ни од за блу да, ти ме што смо ус по ста-
ви ли пра ви лан до дир с ви шим си ла ма. По је ди нац, уко ли ко па ти због сво јих 
за блу да и осу ђу је их, уто ли ко их је све сно и надишао. Пример таквог ис ку-
ства на ла зи мо у књи зи про ро ка Иса и је, ка да је ви део сла ву Бож ју и ре као: 
„Ја ох ме ни! По ги бох, јер сам чо век не чи сти јех уса на, и жи вим усред на ро да 
не чи сти јех уса на, јер ца ра Го спо да над вој ска ма ви дех сво јим очи ма“ (Иса-
и ја 6,5). Су срет с Бо гом има за по сле ди цу свест о се би и не ла го ду. У слу ча-
ју про ро ка Иса и је, спа се ње је до шло од Бо га: „И до та че се уста мо ји јех и ре-
че: ево, ово се до та че уста тво јих, и бе за ко ње тво је узе се, и грех твој очи-
сти се“ (Иса и ја 6,7).

У дру гој раз вој ној фа зи, чо век се по и сто ве ћу је с бо љим де лом се бе и 
по ста је све стан да је тај ње гов ви ши део, сли чан и по ве зан са бо жан ским 
би ћем, ко јем је на лик. Та бли скост с бо жан ским би ћем иза зи ва си гур ност и 
ра дост ко ја, као сте че но рас по ло же ње, осве жа ва жи вот не си ле, да је сна гу да 
се из др жи, ис пу ња ва жа ром или зна че њем, те за ча ра но шћу или уз ви ше но-
шћу. Циљ ре ли ги је у крај њој ана ли зи је сте жи вот, об у хват ни ји, бо га ти ји, за-
до вољ ни ји, а љу бав пре ма жи во ту ре ли ги о зни је на гон, ко ји по ве зу је чо ве-
ка са из во ром жи во та.

Већ овим са зна њем ја сно је да та прет по став ка да ре ли ги ја има сна жан 
ути цај на лич ност, ти ме што је, с јед не стра не, до во ди до дна ан тро по ло шке 
раз о ча ра но сти, а с дру ге до еуфо ри је бо жан ског би ћа у се би. Чи ни се да ре-
ли ги ја омо гу ћа ва упо зна ва ње гра ни ца људ ских мо гућ но сти, као и њи хо во 
пре ва зи ла же ње. У сва ком слу ча ју, ре ли гиј ско ис ку ство има сна жан ути цај 
на лич ност, а ње го ви ефек ти ни су бе зна чај ни за мен тал но здра вље.

Де фи ни са ње лич но сти је, као и де фи ни са ње ре ли ги је, ве о ма те жак и 
ско ро нео ствар љив за да так. Гор дон Ол порт је, још 1937. го ди не, ана ли зи-
рао до та да при ку пље не де фи ни ци је лич но сти (већ их је би ло 48) и до шао 
до за кључ ка да су сви ауто ри, на не ки на чин у пра ву и да ни је мо гу ће та, ра-
зно ли ка од ре ђе ња, све сти на за јед нич ки име ни тељ. „Ин ди ви дуа, ма шта она 
још дру го би ла, је сте јед на уну тра шња, до след на и је дин стве на ор га ни за ци-
ја те ле сних и мен тал них про це са“ (Ол порт, 1969:18). Иако је сâм Ол порт из-
ра жа вао пе си ми зам у по гле ду мо гућ но сти да се пој мов но од ре ди лич ност, 
у ве ћи ни сту ди ја о лич но сти при хва ће на је ње го ва де фи ни ци ја (Хр њи ца, 
1994), ко ја гла си: „Лич ност је ди на мич ка ор га ни за ци ја оних пси хо фи зич ких 
си сте ма уну тар ин ди ви дуе, ко ја од ре ђу је ње но ка рак те ри стич но по на ша ње 
и њен ка рак те ри сти чан на чин ми шље ња“ (Ол порт, 1969: 44).

Лич ност као це ли ну, ко ја функ ци о ни ше на је дин ствен на чин, у ин тер-
ак ци ји са свим што по сто ји око ње, те шко је об ја сни ти де ло ви ма и про це-
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сом. На и ме, по сто је две ре ал но сти –уну тра шња и спо ља шња. Жи вот је пре-
пли та ње, тка ње, до ди ри ва ње уну тра шњег и спо ља шњег све та, сва ки пут на 
нов и не по но вљив на чин. Про из вод су сре та ња је сте ис ку ство ко је мо же мо 
на зва ти лич ност. Она жи во том са ма се бе оства ру је, на те ме љи ма ге нет ске 
игре. Бо гат ство ге нет ског по тен ци ја ла и за ко не функ ци о ни са ња ве ро ват но 
је омо гу ћио и од ре дио сâм Бог, ко га, на рав но, не мо же мо ни де фи ни са ти ни 
до ку чи ти, тек са мо прет по ста ви ти као Лич ност уни вер зу ма, не бе ску ин те-
ли ген ци ју, ап со лут ну исти ну и ин те гра тив ну моћ све га што по сто ји.

Раз у ме ва ње здра ве лич но сти та ко ђе је ва ри ра ло у кон тек сту вре ме-
на и про сто ра. Ка ко у тој ра зно вр сно сти ин ди ви ду а ли те та од ре ди ти гра ни-
цу здра вог? Сва ка лич ност је раз ли чи та, али бо ле сна лич ност се раз ли ку је 
од оста лих не у спе хом да сво ју раз ли чи тост укло пи у склад но је дин ство си-
сте ма ко ји се зо ве жи вот у за јед ни ци са са мим со бом и зна чај ним дру ги ма. 
Пи та ње ни је да ли је ре ли ги о зност са ма по се би здра ва или па то ло шка, већ 
ка ко раз гра ни чи ти здра ву ре ли ги о зност од па то ло шке. Ре ли ги ја се у сво јој 
исто риј ској по јав но сти до ста огре ши ла о по је дин це, а глав ни ме тод зло у-
по тре бе на ла зи се у стра ху, ко ји је, уме сто да га ре ду ку је, уме ла да по ја ча-
ва (Де ли мо, 1986).

Ам фи ло хи је, ми тро по лит цр но гор ско-при мор ски (1994) де фи ни ше 
ре ли ги о зност као по тра гу за спа сом од бе сми сла. То је че жња за вер ти ка-
лом, ко ја да је зна чај и рав но те жу хо ри зон та ле по сто ја ња, а све то, у су шти-
ни, пред ста вља по тра гу за здра вљем. Он сма тра да ни је сва ка ре ли ги о зност 
здра ва (за то ни ефек ти ре ли ги о зно сти на људ ски жи вот и по на ша ње ни су 
увек исти), јер по сто је две вр сте ре ли ги о зно сти. Здра ва ре ли ги о зност омо-
гу ћа ва оства ри ва ње са ме људ ске при ро де и пру жа са зна ње шта је чо век и 
шта је оно што ње му да је пра ви сми сао, чи ме се и ка ко тај сми сао оства ру-
је. На су прот ове, смер не ре ли ги о зно сти, ко ја да је ра дост жи во ту, по сто ји и 
ма гиј ска ре ли ги о зност, ко ја по се ду је че жњу за пу но ћом по сто ја ња, за ко ре-
ном, за здра вљем, за по зна њем исти не ства ри; ме ђу тим, ње ни до ме ти, прет-
по став ке и на чи ни оства ри ва ња те че жње, уме сто да во де по сти за њу ци ља, 
од во де и уда љу ју од ње га, по мра чу ју ћи че сто и људ ски жи вот, по ма жу ћи бо-
ле сти. Раз лог је ве ро ват но у по и ма њу са мог Бо га. Ма ги ја хо ће, без мно го 
тру да, да до пре до оства ре ња ци ља, до зна ња и здра вља ду ше и те ла. Њен 
од нос пре ма бо жан ском је ме ха нич ки и ути ли та ри стич ки. Она под сти че или 
на сле по и са му би лач ко жр тво ва ње, или на ме ха нич ко ма ни пу ли са ње Бо гом, 
не гу је сле пи страх или без оч ну др скост. Бит на раз ли ка из ме ђу здра ве и ла-
жне ре ли ги о зно сти је сте у то ме што пр ва за сни ва сво ју си гур ност на по ве-
ре њу, што је чи ни здра вом. „При ро да је здра ва, она је до бра, да та за чо вје ко-
во до бро и на пре дак, та ква је људ ска при ро да. Сва ко људ ско би ће је ра дост 
и бо гат ство свих по сто је ћих сви је то ва. Не ма би ћа ко је би би ло без сми сла, 
без до сто јан ства и уло ге у све све ти ју. Ка да је та ко, он да не ма раз ло га ни за 
јед но људ ско би ће да се сма тра без вред ним, ни штав ним. Не ма би ћа ко је не-
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ма не ки свој дâр, ко јим се од ли ку је у од но су на дру га би ћа и ко јим на до пу-
њу је дру га би ћа, ако не не чим дру гим, а оно са мим сво јим по сто ја њем“ (Ам-
фи ло хи је, 1994: 17).

Да ли су здра ва ре ли ги о зност и здра ва лич ност 
у ме ђу соб ној ко ре ла ци ји?

Обим но де ло о ре ли ги ји и здра вљу, об ја вље но 2001. го ди не, на пре-
ко 700 стра ни ца (Ko e nig, McCul lo ugh and Lar son, 2001), пред ста вља зна чај-
но до стиг ну ће у исто ри ји ме ди ци не јер је, по пр ви пут, на јед ном ме сту дат 
кри тич ки осврт и при каз ем пи риј ских ис тра жи ва ња, ко ја под у пи ру по сто-
ја ње ефе ка та ре ли гиј ске укљу че но сти. У књи зи је пре те жно ана ли зи ра на 
за пад на ре ли гиј ска тра ди ци ја. Ана ли за ре зул та та пре ко 1.200 сту ди ја и 400 
ис тра жи ва ња то ком две де се тог ве ка, по ка зу је ка ко по зи тив не, та ко и не га-
тив не „ефек те“ ре ли ги је на здра вље то ком жи вот не до би, од де тињ ства и 
адо ле сцен ци је, до зре ле до би и ста ро сти. У по гла вљу о мен тал ном здра вљу 
и ре ли ги ји (Ko e nig, McCul lo ugh and Lar son, 2001: 97–228), на во де се по зи-
тив ни ефек ти: осе ћа ње до бро би ти, сре ће и за до вољ ства жи во том, на да и 
оп ти ми зам, сми сао жи во та, ви ше са мо по што ва ње, ве ћа со ци јал на по др шка 
и ма ња уса мље ност, ни жа сто па по ја вљи ва ња де пре си је и бр жи из ла зак из 
ње, ни жа сто па су и ци да, ма ње анк си о зно сти, ма ње пси хо тич них тен ден ци-
ја, зло у по тре бе ал ко хо ла и дро ге, де ли квент ног и кри ми нал ног по на ша ња 
и ве ћа брач на ста бил ност и за до вољ ство. Од не га ти них ефе ка та, на во ди се 
да се пре ве ли ка по све ће ност ре ли гиј ској прак си или ре ли гиј ским со ци јал-
ним ак тив но сти ма, од ра жа ва на за не ма ри ва ње во ље них осо ба и по ро дич-
ног жи во та. Осо ба по све ће на ре ли ги ји, би ло у мо ли тви, про у ча ва њу или 
вер ским ак тив но сти ма, мо же за не ма ри ти сво ју су пру гу, де цу и дру ге оба-
ве зе жи во та, где и по сао тр пи. По све ће ност цр кви, во лон тер ским ак тив но-
сти ма, уме сто из ла зак у су срет по тре ба ма чла но ва по ро ди це, ути че на не-
срећ ни по ро дич ни жи вот, ко ји по ве ћа ва стрес за све ње не чла но ве. Та ко ђе, 
ри гид на ин тер пре та ци ја ре ли гиј ских спи са, по пут из вла че ња из кон тек ста 
и оправ да ва ње на си ља, во ди до мен тал ног и фи зич ког зло ста вља ња брач-
ног дру га и де це.

Га ри Ко линс (Col lins 1988:117), у књи зи „Chri stian Co un se ling“, на-
во ди Дир ке мов (Durk he im S. 1887, Su i ci de, re print, Glen coe, Ill.: Free Press, 
1951) за кљу чак да су ре ли ги о зни љу ди ма ње скло ни су и ци ду не го они ко ји 
ни су ре ли ги о зни. Раз лог, по Дир ке му је за то, што ре ли ги ја ин те гри ше љу-
де у гру пу. Ма ње уса мље ни и изо ло ва ни, ови љу ди су ма ње скло ни де пре-
си ји и по ку ша ју су и ци да. Цр кве и дру ге со ци јал не ин сти ту ци је мо гу по ста-
ти те ра пиј ске за јед ни це, у ко ји ма се љу ди осе ћа ју до бро до шли и при хва-
ће ни. И дру га ис тра жи ва ња по ка зу ју да је ре ли ги ја ва жан фак тор, ко ји од-
ре ђу је су бјек тив но осе ћа ње за до вољ ства жи во том (Кец ма но вић, 2001). Љу-
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ди ко ји ре дов но од ла зе у цр кву осе ћа ју се срећ ни јим од оних ко ји не од ла зе 
(Ален, 1990:123). На ци о нал на сту ди ја о мла ди ма и ре ли ги ји (Smith and Fa-
ris, 2002) по ка зу је да мла ди ко ји су ре ли ги о зни, има ју ви ше по зи тив них ста-
во ва пре ма жи во ту не го њи хо ви, ма ње ре ли ги о зни, вр шња ци. Ре дов но од-
ла же ње у верску заједницу и активно припадање повезано је са високим 
самопоштовањем и позитивним ставовима према себи.

Јован Марић (1995) пише да следећи фактори утичу на евалуацију 
ризика од суицида: стресна ситуација, недавни развод, одвајање, губитак 
посла и губитак љу ба ви. Ме ђу тим, па ци јен ти ко ји има ју оба ве зе пре ма по-
ро ди ци и ко ји ве о ма озбиљ но бри ну о тим сво јим оба ве за ма, има ју ма њи ри-
зик не го осо бе ко је се не сма тра ју оба ве зним да по ма жу дру ги ма. Али, ри зик 
се по ве ћа ва ка да осо ба поч не да ми сли да шко ди нај бли жи ма, и да им је те-
рет. На пи та ње ка ко ре ли ги ја ути че на су и ци дал но по на ша ње, мо же мо од го-
во ри ти ин ди рект но, ука зу ју ћи на вер ска уче ња о вред но сти и све то сти жи во-
та. Ше ста за по вест из Де ка ло га гла си: „Не убиј“ (2. Мој. 20:13). Ако се се ти-
мо Хри сто ве за по ве сти о љу ба ви пре ма се би и бли жњи ма: „Љу би бли жње-
га сво је га као са мо га се бе“ (Ма теј 22: 39), мо же мо раз у ме ти да је у функ-
ци ји за шти те жи во та. У су шти ни, вер ска уче ња су усме ре на кон тро ли агре-
сив ног и сек су ал ног на го на. И не смо вер ска уче ња, већ и одлажење у цркву, 
такође нуди социјалну подршку и има здрав утицај на живот. Религиозни и 
соци јал но ак тив ни има ли су знат но ве ћу пред ност од оних ко ји су би ли изо-
ло ва ни, или им је не до ста ја ла ве ра.

Ис тра жи ва ње на узор ку вер ни ка и оп ште по пу ла ци је код нас (Ку бу-
рић 1995; 2008; Ку бу рић 2013), показујe од нос из ме ђу ва ри ја бли пси хич-
ког здра вља – пси хо па то ло ги је и свих оста лих ва ри ја бли сли ке о се би, по ро-
дич них ва ри ја бли и ва ри ја бли ре ли ги о зно сти. На осно ву ре зул та та, са зна-
је мо да је пси хич ко здра вље у ви со кој ко ре ла ци ји са ва ри ја бла ма пси хо ло-
шког селфа, пре свега емоционалном зрелошћу, позитивном сликом тела и 
контролом импулса, као и ва ри ја бла ма адап та ци о ног селфа, толеран ци јом 
на осу је ће ња и спо соб но шћу при ла го ђа ва ња. За пси хич ко здра вље ве о ма 
су зна чај ни со ци јал ни, као и по ро дич ни од но си, и све по ро дич не ва ри ја бле, 
осим ре ли гиј ског вас пи та ња. Ко е фи ци јент ко ре ла ци је од 0,17 из ме ђу по ве-
ре ња у Бо га и пси хич ког здра вља, ука зу је на бла гу по ве за ност из ме ђу ових 
ва ри ја бли. Ме ђу тим, ви ше па жње тре ба по све ти ти ва ри ја бли „на чин спа се-
ња“, ко ја је ди на од ре ли гиј ских ва ри ја бли има зна чај ни ју ко ре ла ци ју са ва-
ри ја блом пси хо па то ло ги ја (р = 0,34). На и ме, ве ро ва ње у Бож ју без у слов ну 
љу бав и оправ да ње ве ром, у по зи тив ној је ко ре ла ци ји са пси хич ким здра-
вљем. За кљу чак је да, из ме ђу вер ског опре де ље ња ро ди те ља и пси хич ког 
здра вља де це, не ма по ве за но сти. Уче ста ли вер ски об ре ди у по ро ди ци ни су 
ди рект но у ве зи са пси хич ким здра вљем де це, али ин ди рект но мо гу до при-
не ти да де ца од ра ста ју у здра ве лич но сти, ако на тим по ро дич ним све ча но-
сти ма раз ви ја ју по ве ре ње у Бо га и ње го ву љу бав, а не страх и осе ћа ње кри-
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ви це, ако до при но се ког ни тив ном раз у ме ва њу све та и жи во та и ако не ство-
ре су ви ше ве ли ки јаз из ме ђу ре ал ног – мо гу ћег и иде ал ног.

Из на ве де них ис тра жи ва ња и ми шље ња струч ња ка, мо же мо за кљу-
чи ти да је ре ли ги о зност и ак тив на укљу че ност у вер ски жи вот, у функ-
ци ји мен тал ног здра вља, али да се пре те ри ва ње пре тва ра у су прот ност. 
Ме ђу тим, чу ва ње здра вља ни је од ли ка са мо вер ни ка, и со ци јал на по др-
шка ни је са мо ка рак те ри сти ка вер ских за јед ни ца. За то, у овом ра ду же-
ли мо да сво ју па жњу усме ри мо ком па ра тив ној ана ли зи раз ли чи тих со ци-
јал них гру па.

Ко је су то ва ри ја бле у си сте му чо ве ко вог мен тал ног здра вља под ути-
ца јем ре ли ги је, да ли га ре ли ги ја ја ча или угро жа ва? Ка ко дру штво од ре ђу је 
кри те ри ју ме вред но ва ња дру гог и дру га чи јег и ка ко се то од ра жа ва на сли-
ку о се би? Ова и још број на дру га пи та ња, ко ја су се по ста вља ла то ком ра да, 
отва ра ју мо гућ ност прак тич не при ме не ре зул та та овог ис тра жи ва ња.

ЕМ ПИ РИЈ СКО ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ

Пред мет и циљ ис тра жи ва ња

Пред мет овог ис тра жи ва ња је ана ли за од но са из ме ђу ре ли ги о зно сти и 
мен тал ног здра вља вер ни ка пра во слав не и про те стант ских цр ка ва, у од но-
су на оп шту по пу ла ци ју и по пу ла ци ју пси хи ја триј ских па ци је на та у Ср би ји. 
Основ ни циљ је да се ис пи та ју ефек ти ре ли ги о зно сти на мен тал но здра вље 
и ис пи та да ли по сто ји раз ли ка из ме ђу раз ли чи тих ти по ва ре ли ги о зно сти и 
вер ске при пад но сти (цр кве и сек те).

Концептуални оквир истраживања садржи неколико група истра-
живачких циљева. Први циљ је био да утврдимо да ли постоје међусобне 
разлике између верника конфесионалних заједница (како се према закону 
из 2006. године називају верске заједнице које нису традиционалне), и 
малих верских заједница (које су у нашем друштву често означавани 
као секте). У ту сврху, упоредили смо резултате верника Хришћанске 
адвентистичке цркве и верника пентекостне и баптистичке цркве. 
Други циљ је био да утврдимо да ли постоје разлике између верника 
конфесионалних заједница и припадника доминантне верске заједице, тј. 
Српске православне цркве. Да би реализовали овај циљ упоредили смо 
резултате које су добили студенти православне теологије са резултатима 
студената протестантске теологије у Београду. Трећи циљ у овом 
истраживању био је да проверимо да ли постоје разлике између верника и 
опште популације. Овај циљ реализован је на тај начин што су упоређени 
студенти теологије са студентима опште популације. Ту смо пошли од 
претпоставке да најјачи верски идентитет имају они који су се определили 
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да од религије и у религији живе. Циљ нам је био да упоредимо студенте 
православне и протестантске теологије, хришћанa на различите начине, у 
односу на општу популацију студената.

У истраживању смо пошли од нулте хипотезе, претпоставке да из-
ме ђу испитиваних верских група нема статистички значајних разлика. 
Горе наведени циљеви представљају прве три хипотезе, а ради провере 
самог теста (који је намењен психодијагностици) и четврте хипотезе (о 
статистички значајним разликама између психијатријских пацијената и 
опште популације), упоредили смо резултате пацијената са осталим делом 
узорка.

Метод рада

Истраживање је урађено по концепцијама трансверзалне студије, у 
којој је примењен компаративни метод. Урађено је тестирање испитаника, 
које је омогућило квантитативну обраду података, прикупљање општих 
података о испитаницима, као и изјава о значају религије у њиховом животу. 
Искази испитаника о религији, омогућили су и квантитативну анализу 
одговора, која нам помаже у бољем разумевању духовности различитих 
типова црквеног организовања.

Ситуација испитивања била је неселективна. Сви присутни, било у 
цркви, школи или болници, могли су да раде тест на добровољној основи 
– ако то желе. Испитаницима је још речено да испитивање има научно-
истраживачки карактер и да ће свако, ко то жели, само за себе моћи да сазна 
психолошки интерпретиране резултате, у индивидуалном разговору. Сви 
испитаници су добили број телефона на који могу позвати и били охрабрени 
да искористе ту прилику (ово је и искористила једна трећина испитаника).

И нстр уме нти и стр аж ив ања и в ар иј абле

Зависне варијабле у овом истраживању су скале MMPI-201. Као не-
зависне варијабле, схваћени су сви они фактори који су посредно или 
непосредно могли допринети разликама на зависним варијаблама: пол, 
узраст, брачно стање, занимање, материјално стање, број чланова породице, 
да ли живи у комплетној породици или дефицитарној, верска припадност 
цркви, секти или атеиста, крштење – да ли је крштен или не (ако јесте, да 
ли је крштен као дете или као одрасла особа), дужина верског стажа, начин 
прихватања веровања – у породици или је сâм прихватио неко учење, које 
се разликује од породичног.

Тест MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory developed by 
S. R. Hathanjay, clinical psychiatrist, and J. C. MeKinley, a neuropsychiatrist, 
at the University of Minnesota), настао 1940. године (први пут публикован 
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1943), по својој конструкцији је мултидимензионалан инвентар личности, 
састављен од 566 тврдњи, које се генерално могу разврстати на 26 тема: 
од општег здравља, неуролошких поремећаја, преко брачних и породичних 
проблема, до политичких, сексуалних и професионалних склоности (Lemke 
and Wiersma, 1976; Биро и Бергер, 1981; Berger, 1984).

Ор иг ина лна ск ала од 566 ста вки се в рло ре тко к ор исти у пра кси. Р езу-
лт ати и сп ит ив ања п ок аз ују да ст аби лност ста вки и релијабилност читавог 
упитника нагло опада после отприлике 180 став ки, што ука зу је да се про-
сеч не људ ске спо соб но сти за кон ти ну и ра ни „те стов ни на пор“ кре ћу око ове 
ци фре (Би ро и Бер гер, 1981: 38). За то су мо ди фи ка ци је по треб не, а и скра-
ћи ва ња. То ће би ти иза зов пред мла дим ис тра жи ва чи ма да из вр ше но ве мо-
ди фи ка ци је. Ми клош Би ро и Јо сип Бер гер на пра ви ли су скра ће ну и мо ди-
фи ко ва ну вер зи ју MMPI-201 и то је тест ко ји смо ко ри сти ли у овом ис тра-
жи ва њу (Би ро и Бер гер, 1981; Би ро и Бер гер 1986).

Тест је ве о ма по до бан као по ка за тељ ре ак ци је на стрес. На ша пр ва 
за ми сао, на по чет ку овог ис тра жи ва ња, би ла је да ис пи та мо да ли су вер-
ни ци от пор ни ји на стрес у од но су на оп шту се ку ла ри зи ра ну по пу ла ци ју. У 
кли нич кој прак си, тест се ко ри сти у ди јаг но стич ке свр хе, за се лек ци ју па-
ци је на та и ева лу а ци ју то ка и ефе ка та те ра пиј ског трет ма на. Сва ки по је ди-
нац је ин ди ви ду ал на кон крет ност, лич ност са свим сво јим раз вој ним ка-
па ци те ти ма, до жи вља ји ма и по на ша њем. Те шко је уоп шти ти, ге не ра ли зо-
ва ти и по ста ви ти гра ни це здра вог и бо ле сног, и у на уч ном на сто ја њу из-
ву ћи оп ште по ја ве. То су огра ни че ња и иза зо ви пред ко ји ма сто ји ово ис-
тра жи ва ње.

MMPI је ин стру мент ко ји се те ме љи на са мо про це ни и прин ци пу ди-
мен зи је ме ре ња. Ин стру мент је не у тра лан ка да је у пи та њу раз у ме ва ње са-
ме при ро де лу ди ла – да ли је то бо лест (као квар у ор га ни зму услед фи зич-
ко-хе миј ских или би о ло шких по ре ме ћа ја) или кон фликт (про из вод су ко ба 
уну тар по је дин ца, из ме ђу би о ло шких и со ци јал них по тре ба, ка да над вла-
да јед на или дру га си ла, услед по пу шта ња мен тал не струк ту ре и про це са), 
или, пак, де ви ја ци ја (као ати пи чан стил жи во та, као „не кон струк тив ни ин-
ди ви ду а ли зам“) (Би ро и Бер гер, 1981). Ипак, MMPI нај бо ље осли ка ва де-
ви ја ци ју, ко ја је као стил жи во та у опо зи ци ји пре ма по ро ди ци, дру штву и 
кул ту ри.

MMPI је кон ци пи ран као ре ги стра тор па то ло ги је. О пси хи ја триј ским 
по ре ме ћа ји ма мо гу ће је раз ми шља ти као о ква ли та тив ним или кван ти та тив-
ним раз ли ка ма из ме ђу нор мал но сти и пси хо па то ло ги је. За ви сно од ког кон-
цеп та по ла зи мо, мо же мо ис тра жи ва ти пси хо па то ло ги ју као од сту па ње од 
нор мал ног. Ди стри бу ци ја си ро вих скорова и њихов однос са Т-скоровима 
(Т-скор 50 пред ста вља арит ме тич ку сре ди ну, а Т-ско ро ви 70 и 30 две СД 
(стан дард не де ви ја ци је) од АС (арит ме тич ке сре ди не)). Мо гу ће је раз ми-
шља ти о по сто ја њу ква ли та тив них раз ли ка из ме ђу нор мал но сти и пси хо па-
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то ло ги је, од но сно ка те го ри јал но сти, а не ди мен зи о нал но сти ди стри бу ци је 
пси хи ја триј ских по ре ме ћа ја.

Тест има 11 ска ла, од ко јих су три кон трол не – тзв. ска ле „ва лид но-
сти“ и слу же про ве ри по доб но сти и спрем но сти ис пи та ни ка за ова кву вр сту 
ис пи ти ва ња, од но сно сте пе ну по ве ре ња ко је мо же мо има ти у до би је ни ре-
зул тат. То су Л – ска ла, Ф – ска ла и К – ска ла.

Л ска ла или ска ла ла га ња је ва ри јан та упит ни ка ко ји је ко ри шћен и у 
ра ни јим ис тра жи ва њи ма мо рал ног по на ша ња, а у овом оце њу је сте пен до 
ко јег би ис пи та ник мо гао до ћи у ис ку ше ње да фал си фи ку је сво је од го во ре, 
би ра ју ћи увек онај ко ји га ста вља у дру штве но при хва тљи ви је све тло. Мо-
же да по слу жи и као ин ди ка тор не ких спе ци фич них ка рак те ри сти ка лич но-
сти – ри гид ност, на ив ност… (Би ро и Бер гер, 1986). На и ме, пре ма ре чи ма 
Бер ге ра (1984: 338), нај ви ши скор на овој скали до би ће не ко ко је са вр ше-
но без гре шан, да кле све тац, чи сту нац, ви тез без ма не и, на рав но, ла жљи-
вац. Ме ђу тим, по сто ји јед на гра ни ца, ем пи риј ски од ре ђе на бро јем по е на, 
чи је пре ко ра че ње по вла чи ети ке ти ра ње или по ни шта ва ње те ста. Вр ло ви-
сок скор ука зу је на то да је мо ра ли за тор ско за штит но по на ша ње то ли ко ја-
ко и об у хват но, да је на MMPI-ју не мо гу ће од ре ди ти по у зда ни про фил па-
то ло шких (не га тив них) тен ден ци ја. Не ки ауто ри пред ла жу гор њу гра ни цу 
код Т-ско ра 70. За ово ис тра жи ва ње ска ла Л је ве о ма ва жна, мо жда и кључ-
на баш због по ве за но сти из ме ђу ре ли ги о зно сти и мо рал но сти, по тре бе да 
се људ ском без гре шно шћу од го во ри на Бо жи ју све тост. Код ре ли ги о зних 
осо ба при сут не су две тен ден ци је: јед ни, по пут фа ри се ја, скри ва ју вла сти-
ту гре шност јав ном по бо жно шћу; дру ги се, пак, због вла сти те гре шно сти, 
не усу ђу ју да по диг ну гла ву пред сво јим Бо гом (Лу ка 18:10–13). Вер ска 
охо лост – ли це мер ство, исто та ко је при сут но ме ђу вер ни ци ма као и осе-
ћа ње гре шно сти. Ова ска ла нам мо же по мо ћи у пре по зна ва њу ове две тен-
ден ци је.

Ф ска ла је ска ла чуд них од го во ра, или ати пич ног по на ша ња. Ви сок 
скор мо же би ти раз ли чи тог по ре кла. Нај че шћи слу чај по ви ше ња Ф ско ра 
је код не па жљи вих ис пи та ни ка: од го ва ра ју „на па мет“, не чи та ју пи та ња, 
не раз у ме ју их (услед не до вољ не пи сме но сти, обра зо ва но сти), или по сто-
ји тен ден ци ја ка си му ла ци ји, од но сно кон фу зно ми шље ње и би за ран на чин 
од го ва ра ња, ко је сре ће мо код пси хо за. Ви со ко Ф по вла чи по ви ше ње ве ћи не 
оста лих ска ла, и у ко ре ла ци ји је са кли нич ким ска ла ма.

К ска ла, или ска ла осе ћа ња мо ћи (су пер и ор ност или ин фе ри ор ност), 
тре ти ра се као од раз по ти ски ва ња, од но сно од бра не од екс пре си је па то ло-
ги је. Не ки па ци јен ти си сте мат ски пре те ру ју у при ка зи ва њу сво га ста ња, док 
се дру ги по на ша ју су прот но и ума њу ју те жи ну по ре ме ћа ја. У тој игри до да-
ва ња – од у зи ма ња при ли ком са мо о пи си ва ња, за да так ове ска ле је да ко ри гу-
је при стра сност. За раз ли ку од Л ска ле, из во ри шта ви со ког ско ра на К ска-
ли на ла зе се пре те жно у под руч ју под све сти. Ви со ко К зна чи и до бру кон-
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тро лу, те очу ва не ме ха ни зме од бра не, док ни зак скор на овој ска ли ука зу је 
на по тре бу ис пи та ни ка да ис по љи сво ју па то ло ги ју, од но сно скло ност са мо-
кри ти ци, али и све сно „фор си ра ње“ па то ло шке сли ке о се би (ка да иде уз ви-
со ко Ф). Ве ћи на ауто ра пред ла же Т-скор 70 као гор њу гра ни цу то ле ран ци-
је за ову ска лу.

Хс ска ла. Хи по хон дри ја, пре те ра на за бри ну тост за те ле сне функ ци-
је. Она је по ви ше на код осо ба ко је су нео прав да но за бри ну те за сво је здра-
вље. За хи по хон дра је ка рак те ри стич но да је не зрео у при ла же њу про бле му 
од ра слих. За раз ли ку од хи сте ри ка, хи по хон дар је ма гло ви ти ји и ра зно вр-
сни ји у на бра ја њу и опи си ва њу сво јих те го ба, а се кун дар на до бит ни је та ко 
еви дент на у њи хо вом слу ча ју. Ови па ци јен ти нај че шће има ју ду гу исто ри ју 
пре у ве ли ча ва ња сво јих те го ба и тра же ња сим па ти је.

Д ска ла ме ри ду би ну кли нич ки усло вље ног ком плек са симп то ма, ко-
ји чи ни де пре сив ни син дром. Ви со ко Д мо же од ра жа ва ти је ди ну или глав-
ну па то ло шку фор ма ци ју ис пи та ни ка, али је знат но че шће пра те ћи еле ме-
нат дру гих пси хо па то ло шких ка рак те ри сти ка, као нпр. ка рак те ри сти ке ни-
ске емо ци о нал не енер ги је, са осе ћа њем бес ко ри сно сти и не спо соб но сти да 
се при хва ти нор мал ни оп ти ми зам у од но су на бу дућ ност. Осо ба ко ја на фру-
стра ци је ре а гу је де пре си јом не ма са мо по у зда ња, ин тро вер ти ра на је и не-
пре ста но за бри ну та за не ко га или не што (Би ро и Бер гер, 1986). Де пре сив-
не ка рак те ри сти ке су упа дљи во на гла ше не: по ти ште ност, пад емо ци о нал не 
и жи вот не енер ги је, ни зак ни во ин тен ци о нал но сти и спон та но сти, скло ност 
са мо оп ту жи ва њу, осе ћа ње бес пер спек тив но сти, бес по моћ но сти и без вред-
но сти. Анк си о зност је упа дљи ва и ма ни фе сту је се на раз не на чи не (из ме ђу 
оста лог, и у со мат ској фор ми). Осо бе ово га ти па пер фек ци о ни сти су и пе-
дант ни. Из ра же ни су симп то ми ко ји озна ча ва ју по ре ме ћа је ви тал них функ-
ци ја: ли би да, апе ти та, сна. По сто ји до ка за на хе ре ди тар на скло ност ка ре а-
го ва њу овог ти па (Би ро и Бер гер, 1981). Бри жни су ро ди те љи и су пру зи, ве-
о ма вред ни, кри тич ни пре ма дру ги ма, али и пре ма се би. Има ју ком пул зив-
не по тре бе за одр жа ва њем ре да. Иако се вр ло пре да но ода ју по слу и при хва-
та ју од го вор но сти, ова пре те ра на пре да ност их бр зо ис цр пљу је и по ве ћа ва 
осе ћај ин су фи јен ци је.

Хy ска ла. Ска ла хи сте ри је по ка зу је скло ност кон вер зив ном на чи ну 
ре а го ва ња. Осо бе са ви со ком Хy скло не су епи зод ним на па ди ма сла бо сти, 
не све сти ца ма, али и спе ци јал ним слу ча је ви ма гла во бо ље, по вра ћа ња. Не-
зре ле су и скло не ег зи би ци о ни зму. Због пре вр тљи во сти ис пи та ни ка, скло-
но сти за улеп ша ва њем сли ке о се би и ша ро ли ко сти мо гу ћих симп то ма код 
ових па ци је на та, ова ска ла је нај не по у зда ни ја.

Пд ска ла. Ска ла пси хо пат ске де ви ја ци је, не спо соб ност со ци јал ног 
при ла го ђа ва ња и не по што ва ње дру штве них нор ми. Нај че шће им пул сив ни 
и афек тив но ла бил ни, ре а гу ју асо ци јал ним или ан ти со ци јал ним по ступ ци-
ма.
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Па ска ла. Ска ла па ра но ид но сти је ба зи ра на на ка рак те ри стич ним од-
го во ри ма су бје ка та ко ји су ма ни фе сто ва ли сум њи ча вост, пре о се тљи вост и 
илу зи је про га ња ња, са или без екс пан зив ног его и зма. Из ве сна до за хи пер-
сен зи тив но сти и пре те ра ног опре за у со ци јал ној ко му ни ка ци ји сре ће се и 
код мно гих не у ро ти ча ра, па и нор мал них осо ба, али је ви со ки скор на овој 
ска ли, по пра ви лу, знак па то ло шке скло но сти ка па ра но ид ним ин тер пре та-
ци ја ма ре ал но сти.

Пт ска ла. Ви сок скор на овој ска ли нај че шће по сти жу па ци јен ти са 
ди јаг но зом анк си о зне, фо бич не или оп се сив но-ком пул зив не не у ро зе. Ка-
рак те ри сти ке: ни зак ни во спон та но сти и ин тен ци о нал но сти, пад ви тал не 
енер ги је и ефи ка сно сти.

Сц ска ла. Би зар но и кон фу зно ми шље ње. Ши зо фре ни па ци јен ти 
има ју су бјек тив ни до жи вљај ре ал но сти, ко ју об ра ђу ју у скла ду са соп стве-
ном, аути стич ком ло ги ком. То узро ку је не ра зу ме ва ње њи хо вог по на ша ња 
и рас по ло же ња од стра не по сма тра ча, и њи хо ву ква ли фи ка ци ју као би зар-
ног.

Ма ска ла. Хи пе рак тив на, екс тро верт на, со ци ја бил на лич ност. Убр за-
них асо ци ја ци ја и еуфо рич ног рас по ло же ња, че сто во ди глав ну реч у дру-
штву, а сво јом ве се ло шћу и скло но шћу ка ху мо ру, иза зи ва сим па ти је око ли-
не. Скло на пре це њи ва њу сво јих спо соб но сти и пред у зи ма њу мно го број них 
про је ка та и си мул та них ак тив но сти. Уоч љи ва је хи пер ви гил ност па жње, на-
гла ше на сек су ал на ак тив ност и уну тра шњи не мир. Хи пе рак тив на осо ба је 
ве се ла и са ве ли ким ен ту зи ја змом пред у зи ма чи тав низ раз ли чи тих по сло-
ва, ко је обич но ни је у ста њу да до вр ши. Про бле ми: пси хо мо тор ни не мир, 
не спо соб ност кон цен тра ци је, прич љи вост, пре на гла ше на мо то ри ка и ге сти-
ку ла тив ност. Не ка пи та ња ска ле са мо су на гла ша ва ње нор мал них од го во ра, 
што че сто про у зро ку је по ве ћа ни скор на овој ска ли код нор мал них ис пи та-
ни ка. Овај про фил ја вља се код из ра зи то екс тро верт них лич но сти, осо ба ко-
је по ка зу ју из у зет ну пред у зи мљи вост, ко ји су скло ни да „ву ку“ сво ју око ли-
ну и са рад ни ке у би ло ка квој ак тив но сти.

Ути сци са те сти ра ња

Ко мен та ри вер ни ка на тест MMPI-201 и по је ди на пи та ња у ње му, мо-
гу нам по слу жи ти за бо ље раз у ме ва ње – ка ко ис пи та ни ка, та ко и са мог те-
ста. Већ на са мом по чет ку, вер ни ци су нам ука за ли на раз ли ку ко ја по сто ји 
у сти лу жи во та пре и по сле обра ће ња. На рав но, они ко ји су до жи ве ли кон-
вер зи ју, пи та ли су да ли да пи шу о „ста ром“ или „но вом“ жи во ту. Дру ги ко-
мен та ри су се од но си ли на то, у од но су на ко га се бе да про це њу ју? Је дан ни-
во је од нос чо век-чо век, а дру ги ни во раз у ме ва ња те ста ка да се гле да ре ла-
ци ја чо век-Бог.
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При ме ње ни ста ти стич ки по ступ ци

„У ци љу објек тив ног про у ча ва ња глав них из во ра ва ри јан се у MMPI, 
ве ћи на ис тра жи ва ча слу жи ла се фак тор ском ана ли зом. Ре зул та ти су опет 
ша ро ли ки, а за ви се од то га да ли се фак тор ска ана ли за ра ди ла на ни воу став-
ки или на ни воу ска ле, као и од спе ци фич но сти узор ка на ко ме је ра ђе на“ 
(Би ро и Бер гер, 1981:46).

По сле оба вље них те сти ра ња, по да ци су оце ње ни, уне се ни у та бе ле и 
об ра ђе ни по мо ћу ком пју тер ског про гра ма SPSS. Ста ти стич ка об ра да ре зул та-
та по слу жи ла је основ ном ци љу ис тра жи ва ња – да се утвр де раз ли ке из ме ђу 
гру па ис пи та ни ка. Нај јед но став ни ји слу чај раз ли ко ва ња ис пи та ни ка је ка да 
се ана ли зи ра ју раз ли ке из ме ђу арит ме тич ких сре ди на две гру пе ис пи та ни ка, 
на осно ву јед не ма ни фест не или ла тент не ва ри ја бле. Као пр ви и ја сан увид, и 
мо гућ ност гра фич ког при ка зи ва ња ре зул та та, из ра чу на те су арит ме тич ке сре-
ди не и стан дард не де ви ја ци је за све гру пе и зна чај ност раз ли ка на ва ри ја бла-
ма те ста MMPI-201. Ана ли за ва ри јан се по твр ди ла је при сут не раз ли ке у мул-
ти ди мен зи о нал ном про сто ру ис тра жи ва них ва ри ја бли. За из ра чу на ва ње по-
ве за но сти ме ђу ва ри ја бла ма, ко ри сти ли смо ко е фи ци јент ли не ар не ко ре ла ци-
је. По што је пред мет овог ис тра жи ва ња мул ти ва ри јан тан, би ло је по треб но 
утвр ди ти ма њи број те мељ них ва ри ја бли, ко је об ја шња ва ју та кву ме ђу соб ну 
по ве за ност, па смо ко ри сти ли фак тор ску ана ли зу, и то ме то ду глав них ком по-
нен ти. Од ме то да за мул ти ва ри јант ну ана ли зу по да та ка, ура ђе на је ка но нич ка 
дис кри ми на тив на ана ли за. Она је омо гу ћи ла утвр ђи ва ње ли ни ја мак си мал ног 
раз два ја ња ис пи ти ва них гру па, као и ствар не струк ту ре њи хо вих раз ли ка, тј. 
ла тент ног са др жа ја ди мен зи ја ко је их мак си мал но раз два ја ју.

Узо рак

Уку пан број ис пи та ни ка у овом ис тра жи ва њу је 621. Фор ми ран је од 
раз ли чи тих гру па, ко је су ре ле вант не за ово ис тра жи ва ње. Циљ на гру па би-
ли су нам вер ни ци про те стант ских цр ка ва, ко ји са чи ња ва ју по ло ви ну узор-
ка. Дру ги сег мент ис тра жи ва ња од но сио се на сту ден те ко ји сту ди ра ју на 
др жав ним фа кул те ти ма (Фи ло зоф ском, Елек тро тех нич ком и По љо при вред-
ном фа кул те ту, укуп но Н = 134) и сту ден те те о ло ги је (Пра во слав не те о ло ги-
је на Бо го слов ском фа кул те ту у Бе о гра ду Н = 80 и Про те стант ске те о ло ги је 
у Бе о гра ду Н = 88; – укуп но Н = 302 сту ден та).

Ка рак те ри сти ке узор ка

У овом ис тра жи ва њу ис пи тан је 621 ис пи та ник и то 312 (50,2%) му-
шка ра ца и 309 (49,8%) же на. Нај ве ћи број ис пи та ни ка те сто ве је ра дио на 
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фа кул те ти ма и у цр ква ма, њих 527 (85%), али због мо гућ но сти ком па ра ци-
је ис пи та ни ка раз ли чи тих гру па на ин стру мен ту ко ји има кли нич ке ска ле, 
ис пи та ли смо и 94 пси хи ја триј ска па ци јен та. Њих ни смо пи та ли за вер ску 
при пад ност, као ни сту ден те у оп штој по пу ла ци ји.

Пре ма са мо про це ни, 127 (20,5%) су ате и сти, док је 494 (79,5%) вер ни-
ка. Уоби ча је но је да чла но ви по ро ди це при па да ју ис тој ре ли ги ји, па нај ве ћи 
број на ших ис пи та ни ка (62,8%) де ли ве ру сво јих ро ди те ља. Ме ђу тим, 37,2% 
из ја вљу је да је сâм у сво јој ве ри, што због ате и зма ро ди те ља, што због при-
хва та ња про те стант ског ти па ре ли ги о зно сти. Ови про цен ти се не од но се на 
оп шту по пу ла ци ју, већ са мо на узо рак ко ји је са ста вљен од ско ро под јед на-
ког бро ја ис пи та ни ка по гру па ма, јер у овом ис тра жи ва њу ни смо ис пи ти ва-
ли со ци о ло шку струк ту ру ста нов ни штва, већ пси хо ло шке ефек те ре ли ги о-
зно сти на пси хич ко здра вље вер ни ка. Про це нат про те ста на та у оп штој по-
пу ла ци ји кре ће се око 1% (Ку бу рић, 1997).

Узо рак у на шем ис тра жи ва њу са сто ји се од ско ро под јед на ког бро ја 
пет раз ли чи тих сло је ва ста нов ни штва (оп шта по пу ла ци ја – сту ден ти све-
тов них фа кул те та; вер ни ци – сту ден ти те о ло шких фа кул те та пра во слав не 
и про те стант ске те о ло ги је; вер ни ци – адвен ти сти; вер ни ци – еван ђе о ских 
цр ка ва; па ци јен ти пси хи ја триј ских уста но ва). По што ни смо вр ши ли се лек-
ци ју ис пи та ни ка, узо рак пред ста вља ујед но и со ци јал ну струк ту ру при пад-
ни ка ис пи ти ва них гру па. Та ко је у узор ку вер ни ка при сут но знат но ви ше 
жен ских осо ба, исто и у пси хи ја триј ским уста но ва ма по моћ знат но ви ше 
тра же осо бе жен ског по ла. Ме ђу тим, си ту а ци ја на те о ло шким фа кул те ти-
ма је са свим обр ну та. Ду пло ви ше има мла ди ћа ко ји сту ди ра ју те о ло ги ју, 
не го де во ја ка. Та ко је у ком плет ном узор ку по стиг ну та рав но те жа у пол ној 
струк ту ри.

На узор ку на ших ис пи та ни ка, мо же мо по твр ди ти прет по став ку да 
стрес и на го ми ла но жи вот но ис ку ство до во де до то га да же не ре а гу ју не у-
рот ски, па сив но, по вла че њем и бо ле шћу, док му шкар ци ре а гу ју ак тив но, а 
ка да је агре сив ност пре ве ли ка, и де струк тив но и пси хо пат ски. Мо жда се и 
ов де мо же пре по зна ти при ро да жен ске „скри ве не сек су ал но сти“ (То шев ски, 
1994), али и при ро да жен ског би ћа уоп ште. Спу та на енер ги ја спо ља – да се 
ис по љи и над ја ча, усме ре на је у уну тра шњост жен ског би ћа – да се раз ви-
ја и бо га ти у се би са мој. Ако не успе у кре а тив но сти, ле по ти, ра ђа њу и љу-
ба ви, же на ре а гу је уну тра шњом пат њом, ко ја њу ви ше но дру ге ра за ра, еми-
ту ју ћи по тре бу за спа се њем. За то су хри шћан ске цр кве пу не же на, ко је тра-
же ми ло сти вог Бо га.

Иако су же не број ни ја по пу ла ци ја у хри шћан ским цр ква ма, оне су не-
за до вољ ни је сво јом цр квом од му шка ра ца (Ку бу рић, 1996). Да ли је то по-
сле ди ца емо тив не не ста бил но сти, пре ве ли ких оче ки ва ња или ре ал но ло ши-
јег по на ша ња пре ма же ни у ин сти ту ци ји бра ка и у цр кви, то је пи та ње на ко-
је тре ба још од го ва ра ти, пу тем на уч них ис тра жи ва ња.
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Број чла но ва по ро ди це у ком плет ном узор ку је сле де ћи:

Број чл. про це нат
1 9,1%
2 11,6%
3 25,6%
4 36,4%
5 11,7%
6 3,8%
7 1,0%
8 0,3%
9 0,3%

10 0,2%

У ком плет ној по ро ди ци жи ви 420 (68,6%) ис пи та ни ка, док 201 (32,4%) 
жи ви без јед ног од ро ди те ља.

Нај ве ћи број ис пи та ни ка сма тра да жи ви про сеч но, као и дру ги љу ди 
ко је по зна је 466 (75%). Из над про се ка, са до брим ма те ри јал ним по ло жа јем 
на ла зи се 87 (14%) ис пи та ни ка, док је 68 (11%) ис пи та ни ка ис под про сеч-
ног ма те ри јал ног ста ту са.

Ка рак те ри сти ке под у зор ка пси хи ја триј ски па ци јен ти Н = 94

Ви ше од по ло ви не пси хи ја триј ских па ци је на та ко ји су тра жи ли пси-
хо ло шку по моћ у то ку 1998. го ди не на Ин сти ту ту за не у роп си хи ја триј ске 
бо ле сти „Ла за Ла за ре вић“ и ра ди ли тест MMPI-201. је ста ро сти из ме ђу 18. 
и 28. го ди на. Ако по гле да мо ди стри бу ци ју по по лу, за па зи ће мо да се му-
шкар ци и же не раз ли ку ју у то ме, што нај ве ћи број му шка ра ца тра жи пси хо-
ло шку по моћ у сво јој 18. го ди ни. Број се по сте пе но сма њу је до 28. го ди не. 
Че тр де се те су по но во кри зни пе ри од, у ко ме се је дан број му шка ра ца обра-
ћа или вра ћа пси хи ја три ји. Код же на су 18, 23, 28, 40. и 50. го ди не ко је су 
нај ви ше за сту пље не у по пу ла ци ји пси хи ја триј ских па ци је на та. Осим то га, 
број же на ко је тра же пси хи ја триј ску по моћ је ве ћи од бро ја му шка ра ца, што 
је слу чај и у дру гим ис тра жи ва њи ма (Ку бу рић, 2009).

У на шем узор ку, пси хи ја триј ских па ци је на та има 61,3% же на и 38,7% 
му шка ра ца. У бра ку жи ви 28% па ци је на та, док је 72% без брач ног дру га. 
У ком плет ној по ро ди ци жи ви 61,3% па ци је на та, док је 38,7% у де фи ци тар-
ној по ро ди ци. Број чла но ва по ро ди це у ко ји ма жи ве па ци јен ти нај ви ше је 
4 (35%), за тим 3 (24%), 2 (14%), 1 (13%), 5 (8%), 6 (2%), 7 (2%), 8 и ви ше 
(1%). Ина че, пре ма ди јаг но за ма, при сут на је до ми на ци ја де пре сив них ка-
рак те ри сти ка у по пу ла ци ји пси хи ја триј ских па ци је на та.
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РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Ме ђу од нос пси хо ло шких ди мен зи ја са ин тер ко ре ла ци о не ма три це, 
по ка зу је да по сто ји ве ли ки број ста ти стич ки зна чај них, ви со ких и уме ре но 
ви со ких ко ре ла ци ја. Из тог ве ли ког бро ја ва ри ја бли, би ло је по треб но утвр-
ди ти ма њи број те мељ них ва ри ја бли или фак то ра ко ји об ја шња ва ју та кву 
ме ђу соб ну по ве за ност, што смо ура ди ли пу тем фак тор ске ана ли зе, и то ме-
то дом глав них ком по нен ти. Од 11 не за ви сних ва ри ја бли, фак тор ском ана ли-
зом из дво ји ле су се три глав не ком по нен те или три фак то ра, ко ји об ја шња-
ва ју 76% за јед нич ке ва ри јан се це лог си сте ма.

Ка рак те ри стич ни ко ре но ви и об ја шње ни де ло ви 
ма ни фест них ва ри ја бли ва ри јан се

Ком по нен те Ламб да Про це нат Ку му ла тив но
1 5.409 49.173 49.173
2 1.577 14.339 63.512
3 1.372 12.473 75.985
Глав не ком по нен те – фак тор ска ма три ца

Ва ри ја бле 1 2 3
Л -.379 .668 -.236
Ф .824 6.779Е-02 .252
К -.473 .733 -.125

ХС .733 .345 -.381
Д .896 -.160 -.246

ХY .774 .201 -.385
ПД .643 .178 .444
ПА .814 -.219 .230
ПТ .818 .119 -.264
СЦ .823 .292 .213
МА 1.327Е-02 .474 .720

Из два ја ње свој стве не вред но сти нај зна чај ни јих ла тент них ва ри ја бли 
вр ши ли смо по Гут ман-Кај зе ро вом прин ци пу. На осно ву до би је них по да-
та ка, фак тор ском ана ли зом се мо же за кљу чи ти да пр ва глав на ком по нен-
та пред ста вља ге не рал но пси хо па то ло ги ју, ко ја се огле да у са мо оп ту жи ва-
њу, са мо са жа ље њу и па сив но-агре сив ном по на ша њу. Пр ви фак тор ко ји об-
ја шња ва 49% укуп не ва ри јан се, оку пља ско ро све кли нич ке ска ле, са ве о ма 
ви со ким за си ће њем од 0,896 за ска лу де пре си је, за тим Ф (0,824); Сц (0,823); 
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Пт (0,818); Па (0,814); Хy (0,774); Хс (0,733) и нај ни жим за си ће њем за Пд, 
од 0,643.

Дру га глав на ком по нен та (фак тор 2) нај ви ше је за си ће на ва ри ја бла ма 
за ко је од ре ђу ју при ступ те сту, при ка зи ва ње се бе (ко је има две тен ден ци је: 
тен ден ци ју ка при кри ва њу па то ло ги је или ка отво ре ном при зна ва њу при су-
ства симп то ма ко ји зна че тра же ње по мо ћи). Овај фак тор оку пља ска лу Л (са 
за си ће њем од 0,668) и ска лу К (0,733).

Тре ћа глав на ком по нен та нај ви ше је за си ће на Ма ска лом (0,720), ко ја 
пред ста вља ак тив ност у стре су, емо ци о нал ну зре лост или не зре лост, и хи-
пе рак тив ност.

Да кле, на осно ву фак тор ске ана ли зе за ви сних ва ри ја бли у овом ис-
тра жи ва њу, мо же мо за кљу чи ти да се ва ри ја бле гру пи шу у три бит на фак то-
ра: кли нич ке ска ле, при ступ те сту и спрем ност да се пси хич ка енер ги ја кон-
струк тив но упо тре би.

Раз ли ке из ме ђу вер ни ка, оп ште по пу ла ци је  и пси хи ја триј ских 
па ци је на та

Циљ овог де ла ис тра жи ва ња био је да се уста но ви да ли по сто ји ста-
ти стич ки зна чај на раз ли ка из ме ђу ис пи та ни ка оп ште по пу ла ци је и вер ни-
ка, као и пси хи ја триј ских па ци је на та у си сте му ис пи ти ва них ва ри ја бли. Ако 
по сто је ста ти стич ки зна чај не раз ли ке, же ли мо да уста но ви мо ко је ва ри ја бле 
нај ви ше до при но се да се узор ци ис пи та ни ка зна чај но ме ђу соб но раз ли ку-
ју. По ста вље ни циљ ре а ли зо ван је об ра дом по да та ка по мо ћу ка но нич ке дис-
кри ми на тив не ана ли зе.

Пси хи ја триј ски па ци јен ти у од но су на оп шту по пу ла ци ју

Пр во што сма тра мо да је по треб но из не ти од до би је них ре зул та та су 
раз ли ке из ме ђу здра вих и бо ле сних ис пи та ни ка, или, бо ље ре че но, оних ко-
ји су те сти ра ни на фа кул те ти ма и у цр ква ма и оних у пси хи ја триј ским бол-
ни ца ма. Тест MMPI је и на ме њен у ди јаг но стич ке свр хе, те ће на ше од ре-
ђе ње пре ма ре зул та ти ма би ти нај бо ље ка да упо ре ди мо вред но сти ре зул та та 
на те сту MMPI-201 па ци је на та са вред но сти ма ре зул та та ис пи та ни ка из оп-
ште по пу ла ци је, а он да у на шем ис тра жи ва њу тра жи мо ме сто вер ни ка, ко-
ји сво ју ре ли ги о зност ис ка зу ју та ко што сту ди ра ју те о ло ги ју или су вер ни-
ци ма ле вер ске за јед ни це, у ко ју од ла зе ре дов но (нај ма ње јед ном сед мич но) 
и спрем ни су да ис ка жу свој вер ски иден ти тет, ко ји у дру штву ни је био на-
ро чи то на це ни.

Овом, дис кри ми на тив ном ана ли зом, из дво је на је са мо јед на дис кри-
ми на тив на функ ци ја, ста ти стич ки зна чај на за дис кри ми на ци ју гру па ис пи-
та ни ка у ис тра жи ва ном дис кри ми на тив ном про сто ру.
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Дис кри ми на тив на ана ли за за оп шту по пу ла ци ју и пси хи ја триј ске 
па ци јен те

Ко е фи ци јент ка но нич ке ко ре ла ци је .525
Вилкс Ламб да .724
Chi-squ a re 197.898
Број сте пе ни сло бо де 11
Ни во зна чај но сти .000

Стан дар ди зо ва ни ко е фи ци јент дис кри ми на ци о не функ ци је
Л -.061
Ф .089
К .206
Хс .386
Д .551
Хy .184
Пд -.029
Па .489
Пт -.104
Сц -.340
Ма -.034

Ко ре ла ци је из ме ђу дис кри ми на тив не функ ци је и из вор них ва ри ја бли
Д .879
Хy .779
Хс .739
Па .693
Пт .603
Ф .540
Сц .470
К -.425
Пд .360
Л -.265
Ма -.113
Цен тро и ди
Оп шта по пу ла ци ја -.234
Пси хи ја триј ски па ци јен ти 1.432
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Арит ме тич ке сре ди не (М) и Стан дард не де ви ја ци је (СД) на ва ри ја бла-
ма те ста MMPI-201, на узор ку из оп ште по пу ла ци је (Н = 527) и узор ку пси-
хи ја триј ских па ци је на та (Н = 94)

Оп шта по пу ла ци ја Пси хи ја триј ски па ци јен ти
Ва ри ја бле М СД М СД

Л 5,65 2,49 4,51 2,49
Ф 5,07 3,22 8,42 5,32
К 13,19 4,20 10,14 4,08
Хс 12,57 3,86 18,44 7,59
Д 12,56 5,73 21,86 8,14
Хy 13,78 4,08 19,63 5,69
Пд 16,23 3,85 18,69 4,55
Па 7,04 3,83 12,01 5,65
Пт 24,08 4,69 29,16 5,94
Сц 26,20 5,17 30,62 6,87
Ма 15,50 2,94 14,92 3,01

Ако на цр та мо про фил пре ма при ка за ним ре зул та ти ма, до бро се ви ди 
да се они, за наш узо рак оп ште по пу ла ци је, на MMPI са вр ше но укла па ју у 
Т-скор 50, са не знат ним по ви ше њем на Пд и Ма ска ли, ко је мо же мо ту ма-
чи ти та ко, да је ре ли ги о зност ко ја до ми ни ра у узор ку, про тив кон фор ми зма, 
ве ћи не и по кор но сти. Арит ме тич ке сре ди не пси хи ја триј ских па ци је на та не-
што су ис под Т ско ра 70, што ука зу је да је пси хо па то ло ги ја за две стан дард-
не де ви ја ци је уда ље на од ди стри бу ци је оп ште по пу ла ци је. Је ди но је при су-
тан пад Ма ско ра и ту се су сре ћу на ше две ди стри бу ци је. У на шем узор ку 
при сут ни ји су екс тро вер ти ра ни по је дин ци, ко ји су скло ни пред у зи мљи во-
сти и ак тив но сти. На и ме, хри шћа ни и је су скло ни да „ву ку“ сво је бли жње 
на пут спа се ња. У узор ку пси хи ја триј ских па ци је на та, до ми ни ра ју де пре-
сив ни еле мен ти и при мет на је сма ње на пси хич ка енер ги ја.

Раз ли ке из ме ђу сту де на та те о ло ги је и сту де на та све тов них 
фа кул те та

Циљ овог де ла ис тра жи ва ња био је да се уста но ви да ли по сто ји ста-
ти стич ки зна чај на раз ли ка из ме ђу ис пи та ни ка оп ште по пу ла ци је и сту де-
на та те о ло ги је у си сте му ис пи ти ва них ва ри ја бли. Ако по сто је ста ти стич-
ки зна чај не раз ли ке, же ли мо да уста но ви мо ко је ва ри ја бле нај ви ше до при-
но се да се узор ци ис пи та ни ка зна чај но ме ђу соб но раз ли ку ју. По ста вље ни 
циљ ре а ли зо ван је об ра дом по да та ка по мо ћу ка но нич ке дис кри ми на тив не 
ана ли зе.
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Овом дис кри ми на тив ном ана ли зом, из дво је на је са мо јед на дис кри-
ми на тив на функ ци ја, ста ти стич ки зна чај на за дис кри ми на ци ју гру па ис пи-
та ни ка у ис тра жи ва ном дис кри ми на тив ном про сто ру.

Дис кри ми на тив на ана ли за за те о ло ге и све тов не сту ден те

Ко е фи ци јент ка но нич ке ко ре ла ци је .406
Вилкс Ламб да .835
Chi-squ a re 20.837
Број сте пе ни сло бо де 11
Ни во зна чај но сти .035

Стан дар ди зо ва ни ко е фи ци јент дис кри ми на ци о не функ ци је
Л -.087
Ф -.715
К .215
Хс -.623
Д .825
Хy -.136
Пд .635
Па -.108
Пт .502
Сц .063
Ма -.138

Ко ре ла ци је из ме ђу дис кри ми на тив не функ ци је и из вор них ва ри ја бли
Пт .562
Д .487
Пд .434
Сц .286
Па .200
Хy .153
Ма -.099
Ф -.064
Л -.027
Хс -.015
К -.006
Цен тро и ди
те о ло зи .507
све тов ни сту ден ти -.384
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Сту ден ти те о ло ги је има ју по ви шен скор на кон трол ним ска ла ма, што 
ука зу је на мо гу ћу не спрем ност са мих ис пи та ни ка да ис по ље соп стве не не-
га тив не ка рак те ри сти ке, као и из ве сним сте пе ном ри гид но сти. Са аспек-
та ре ли ги је флек си бил ност, ком про мис и по пу шта ње гре ху ни су по зи тив не 
осо би не, те се ово мо же про ту ма чи ти као ква ли тет ре ли ги о зно сти. За вер-
ни ке је ка рак те ри стич на на гла ше на по тре ба да не чи не грех, што је бли ско 
пер фек ци о ни зму, али и ве ћа осе тљи вост на учи ње ни грех, ка да под ути ца-
јем ра да са ве сти, по ти ски ва њем чи не под но шљи вим вла сти ти жи вот.

На ска ли Пд раз ли ка је зна чај на на ни воу 0,01 и ука зу је на ве ћи ни-
во не по што ва ња људ ских ауто ри те та код ре ли ги о зних. Ако ове ре зул та те 
упо ре ди мо са ре зул та ти ма прет ход них ис тра жи ва ња (Ку бу рић и Ку бу рић, 
2006), у ко ји ма је код ре ли ги о зних осо ба на гла ше ни ја мо рал ност и ем па-
тич ност, мо же мо их про ту ма чи ти та ко, да је у усло ви ма не по пу лар но сти ре-
ли ги је, се ку ла ри зи ра ног дру штва, ре ли ги о зност би ла ка рак те ри сти ка осо ба 
скло них ин ди ви ду а ли зму, те се не по што ва ње дру штве них нор ми од но си на 
при хва та ње ре ли ги је као вла сти тог вред но сног си сте ма, а то се мо же раз у-
ме ти као сма ње на спо соб ност со ци јал ног при ла го ђа ва ња.

У цр кви као ин сти ту ци ји, при сут на су мно го број на пра ви ла по на ша-
ња, на ро чи то код адвен ти ста, и пред ста вља ју по ја чан над зор над по на ша-
њем. Та ко је већ при сут на ем па тич ност у ко ре ла ци ји с мо рал ним по на ша-
њем, по ја ча на кон тек стом за ко на и над зо ра у вер ској за јед ни ци. Хе те ро ном-
на мо рал ност, ко ју мо же мо озна чи ти као вер ским ле га ли змом, по год на је 
као оквир ко ји чу ва вер ни ке од екс пе ри мен ти са ња у со ци јал ном при ла го ђа-
ва њу и ства ра ри гид не лич но сти у функ ци ји си гур но сти. Чу ва ње од „гре ха“ 
ко ји се ско ро увек до га ђа у ме ђу људ ским од но си ма, упу ћу је на со ци јал ну 
изо ла ци ју, ко ја мо же би ти пот пу на – мо на штво, или груп на – раз ли чи те ма-
ле вер ске за јед ни це, сек те и кул то ви, ко ји по ста ју до вољ ни са ми се би, у по-
тра зи за спа се њем од гре ха (Вер нет, 1997; Ко ла рић, 1987; Ђор ђе вић, 1990; 
Hill, 1987).

За узо рак сту де на та те о ло ги је мо же мо ре ћи да су ефи ка сни, про дук-
тив ни и ак тив ни, што ука зу је по ви ше ње на Ма ска ли, за ко ју се зна да има 
тен ден ци ју по ви ше ња код тзв. нор мал них про фи ла (ин си сти ра ње на соп-
стве ном здра вљу и нор мал но сти), а са дру ге стра не оцр та ва чла но ве узор ка 
као екс тра верт не, пред у зи мљи ве и ам би ци о зне лич но сти.
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Раз ли ке из ме ђу сту ден та та пра во слав не и про те стант ске те о ло ги је

Арит ме тич ке сре ди не и стан дард не де ви ја ци је на ва ри ја бла ма MM
PI-201 за сту ден те пра во слав не (Н = 80) и про те стант ске те о ло ги је (Н = 88).

Пра во слав на те о ло ги ја Про те стант ска те о ло ги ја
Ва ри ја бле М СД М СД

Л 5,07 2,53 5,94 2,41
Ф 5,37 2,88 5,04 2,93
К 12,80 4,49 13,75 4,50
Хс 12,76 3,65 12,56 3,71
Д 13,90 4,99 11,40 5,16
Хy 14,21 3,47 13,14 3,63
Пд 16,80 3,52 16,70 3,87
Па 7,49 3,73 7,27 3,58
Пт 25,59 4,45 24,49 4,39
Сц 27,31 4,83 26,68 4,59
Ма 15,94 2,93 15,57 2,99

Ана ли за ва ри јан се за сту ден те пра во слав не и про те стант ске те о ло ги-
је по ка зу је да раз ли ка по сто ји је ди но на ва ри ја бла ма Л (0,05) и Д (0,01), што 
ука зу је на по ви ше ње на ска ли Л код сту де на та про те стант ске те о ло ги је и ве-
ћи ни во де пре сив но сти код сту де на та пра во слав не те о ло ги је. По ве ћа на по-
тре ба да се бе скри ва ју и да о се би да ју леп шу сли ку мо же би ти про у зро ко ва-
на по ја ча ним не у ро ти ци змом или пак, мо рал но шћу. И јед на и дру га ка рак те-
ри сти ка про на ђе на је у ра ни јим ис тра жи ва њи ма (Ку бу рић, 2013).

Ди ску си ја ре зул та та ис тра жи ва ња

Ин тер пре та ци је MMPI кре та ле су се од ана ли зе по је ди нач них ска ла, 
пре ко ком би на ци је нај и зра же ни јих, до се квен ци јал ног и ти по ло шког при-
сту па. Ана ли за про фи ла, ба зи ра на на ме ђу од но су по је ди них ска ла и на две-
ма (евен ту ал но три ма) нај по ви ше ни јим ска ла ма, по ка зу је да је нај ра спро-
стра ње ни ји прин цип ин тер пре та ци је MMPI ко ји зах те ва из у зет но кли нич ко 
ис ку ство (Би ро и Бер гер, 1981). У овом ис тра жи ва њу, ни смо се ба ви ли по-
је ди нач ним про фи ли ма и њи хо вом ана ли зом, већ гру па ма ис пи та ни ка и њи-
хо вим ме ђу соб ним раз ли ка ма. Ста ти стич ки зна чај на раз ли ка, на по је ди ним 
ска ла ма, ука зу је на тен ден ци је ко је су при сут не и ка рак те ри стич не за гру-
пе ко је упо ре ђу је мо.
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По је ди не тврд ње у упит ни ку, мо гу нам по слу жи ти за бо ље раз у ме ва-
ње раз ли ка из ме ђу ре ли ги о зних и не ре ли ги о зних ис пи та ни ка. Та ко, тврд ња 
под ред ним бро јем 91, гла си: „Ја тач но знам ко је од го во ран за ве ћи ну мо јих 
по те шко ћа“. У раз у ме ва њу вер ни ка, обич но се од но си на ку ша ча људ ског 
и Бож јег не при ја те ља. Не ко ли ко пу та се у то ку те сти ра ња по ста ви ло пи та-
ње да ли се ове тврд ње од но се са мо на љу де. На и ме, то да не ко по ку ша ва 
да ути че на ње гов жи вот, ми сли, по на ша ње, мо же да се од но си на Бо га, или 
пак на ње го вог не при ја те ља. Вер ник је све стан зна ча ја тих би ћа за вла сти ти 
жи вот, и њи ма при да је ве ћи зна чај не го ути ца ји ма ко ји вр ше љу ди. Ве ро ва-
ње у Бо га чи ни, с јед не стра не, осо бу ши ре све сти и дру га чи јег до жи вља ва-
ња ре ал но сти. Не мо же мо све што је ре ли ги о зно, про ту ма чи ти као па то ло-
шко. Као и све у жи во ту, и ре ли ги о зност мо же би ти здра ва, али и бо ле сна, 
за ви сно од по је дин ца и ње го ве спо соб но сти да ве ро ва ње ста ви у функ ци ју 
здра вог на чи на жи во та, или пак да ве ро ва ње по ста не фак тор ко ји га од вла чи 
од здра вог на чи на жи во та. О ра зли ци из ме ђу ви зи је и ха лу ци на ци је, ле по је 
пи сао Вла де та Је ро тић (1997).

Тврд ња 147 гла си: „Пре те ра но сам пио ал ко хол на пи ћа.“ Ко мен тар 
јед ног вер ни ка је био: „Је сам пио ал ко хол, жи вео сам та квим жи во том. Али 
ја ви ше не пи јем, сва ки нор ма лан чо век не пи је пре те ра но“. Има не пре ци-
зних пи та ња, ко ја мо гу да бу ду дво стру ко про ту ма че на: „Ра дио сам све и 
сва шта, али не ра дим са да, мој жи вот се пот пу но про ме нио.“ Ова кав ко мен-
тар ука зу је на по зи ти ван до при нос ре ли ги је сло бо ди лич но сти од по ро ка, и 
усме ра ва ња на здрав стил жи во та.

О зна ча ју гра ни ца ко је ре ли ги ја по ста вља, го во ри је дан вер ник, ко ји 
при ме ћу је: „Кад бих ја по сум њао у за кон, ме ни би се све оста ло сру ши ло“. 
Си гур ност за сно ва на на пра ви ли ма ко ја по ста вља све моћ ни Бог. У же љи да 
по мог не дру гим љу ди ма да иза ђу из вла сти тог ха о са, ве о ма се тру ди на на-
уч ном до ка зи ва њу по сто ја ња Бо га. Ње го ва је иде ја да пр во тре ба ра ди ти на 
ког ни тив ном усва ја њу зна ња о Бо гу, па ће та убе ђе ња де ло ва ти на емо тив-
ну си гур ност. На и ме, кад чо век по ве ру је у Бо га, сле де ћи ко рак је сте упо зна-
ва ње Бо га, ко је и ка кав је у од но су на чо ве ка. Не ми нов но до ла зи страх од 
вла сти те гре шно сти и не до стој но сти. Шта Бог оче ку је и тра жи? Усме ра ва-
ње се бе у прав цу Бож јих зах те ва, пут је мо рал но сти. И већ ов де, отва ра се 
про блем пси хич ког ста ња осо бе ко ја је до жи ве ла ре ли гиј ско ис ку ство. Пи-
та ње је: Ко ли ка је оп ти мал на ме ра ре ли ги о зно сти, ко ја омо гу ћа ва са зре ва-
ње лич но сти до ауто ном не мо рал но сти, без псис хо па то ло шких по сле ди ца?

По сто ји тип ре ли ги о зно сти ко ја је усме ре на оп ту жи ва њу се бе и по ни-
шта ва њу жи вот не ра до сти и ела на ко ји во ди у ак тив ност и ра дост оства ри-
ва ња, као да по др жа ва пси хо па то ло ги ју. По вла че ње од жи во та, же ља да се 
пре ста не с ра ђа њи ма, до не стан ка и па сив но сти, ви ше је де струк тив но, не го 
кон струк тив но по на ша ње, про тив жи во та, про тив ак тив но сти, про тив сек-
су ал но сти, про тив ве зи ва ња. По вла че ње у сво ју ин ди ви ду ал ност, без ко му-
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ни ка ци је са спо ља шњим све том, та ко ђе у ре ли гиј ском ис ку ству мо же пред-
ста вља ти нај ви ши об лик ре ли ги о зно сти, ко ји је ис пу ње ње и ра дост су сре-
та сна жних лич но сти у ве ри. Но, ту ма че ње је увек у кон тек сту са мог жи во-
та по је дин ца и ње го вог окру же ња.

Хри шћан ски вер ни ци на ги њу ак тив ном жи во ту, ко ји осва ја дру ге љу-
де. Ми си о нар ске ак тив но сти, му зи ка, мо ли тва, све је то у функ ци ји при до-
би ја ња љу ди за веч ни жи вот. При ћи дру гој осо би ви ше ни је не ва спи та но по-
на ша ње, већ им пе ра тив при до би ја ња ду ша за Хри ста. Због осе ћа ња про ла-
зно сти жи во та и ва жно сти за дат ка спа са ва ња љу ди, ни во функ ци о ни са ња се 
по ди же, не из уну тра шње по тре бе ко ја из ви ре из па то ло ги је по је дин ца, већ 
из за дат ка ко ји ан га жу је све по тен ци ја ле.

Пре ма ис тра жи ва њу Је ле не Влај ко вић (1998), за успе шни ји и ма ње 
ри зи чан ток кри зе, од ве ли ког је зна ча ја со ци јал на по др шка, ко ју осо ба у 
кри зи при ма од сво је не по сред не око ли не. Уну тра шњи ло и кус кон тро ле и 
вре мен ска ори јен та ци ја ка бу дућ но сти, та ко ђе су у ве зи са успе шни јим то-
ком кри зе. Ско ро све ре ли ги је ну де за јед ни цу вер ни ка, ко ја има мо гућ ност 
да, као про ши ре на по ро ди ца, по ну ди со ци јал ну по др шку сва ком вер ни ку. 
Функ ци ја ин те гра ци је вер ни ка, пу тем за јед нич ког ве ро ва ња и уче ство ва-
ња у об ре ди ма, омо гу ћа ва си гур ност и за шти ту, ну ди на ду у бу дућ ност, ко ја 
пре ва зи ла зи окви ре ово зе маљ ског жи во та. За то спон та но осе ћа ју да је у цр-
кви мо гу ће про на ћи мир и сми сао жи во та, по себ но адо ле сцен ти, ка да и са-
ми до жи вља ва ју не ми ре у се би, услед про це са са зре ва ња и пре у зи ма ња уло-
га од ра слих. Они ра до при сту па ју вер ској за јед ни ци ко ја по ну ди ста би лан 
вред но сни си стем и гра ни це ко је ну де си гур ност.

ЗА КЉУ ЧАК

Пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва ња, са зна је мо да су раз ли ке из ме ђу 
здра вих и бо ле сних ис пи та ни ка зна чај не на свим ва ри ја бла ма, док су раз-
ли ке из ме ђу гру па вер ни ка не знат но при сут не са мо на не ким ва ри ја бла ма. 
На осно ву фак тор ске ана ли зе за ви сних ва ри ја бли у овом ис тра жи ва њу, из-
два ја ју се три бит на фак то ра: кли нич ке ска ле, при ступ те сту и спрем ност да 
се пси хич ка енер ги ја кон струк тив но упо тре би. Пре ма ре зул та ти ма дис кри-
ми на тив не ана ли зе, по твр ђе не су по ла зне хи по те зе да не по сто је ста ти стич-
ки зна чај не раз ли ке из ме ђу при пад ни ка пра во слав не и про те стант ске ве ро-
и спо ве сти у Ср би ји на кли нич ким ска ла ма. Та ко ђе ни је зна чај на раз ли ка из-
ме ђу вер ни ка и оп ште по пу ла ци је по пи та њу мен тал ног здра вља. Раз ли ке су 
при сут не на ска ла ма ко је ме ре при ступ те сту и спрем ност да се о се би го во-
ри на отво рен на чин, и на тре ћем фак то ру, ко ји пред ста вља спрем ност да се 
пси хич ка енер ги ја кон струк тив но упо тре би.

У ту ма че њу ре зул та та, пред ност да је мо иде ји да се ре ли ги о зни ис пи-
та ни ци, у свом мен тал ном функ ци о ни са њу ор га ни зу ју та ко што се осла ња-
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ју на вер ска уче ња, ко ја фор ми ра ју вред но сни си стем и мо рал но по на ша ње. 
За пра во слав не вер ни ке, као до ми нант ну вер ску за јед ни цу тра ди ци о нал ног 
ти па, зна чај ни су вер ски об ре ди и за јед ни штво, ко је да је вр сту си гур но сти 
и осе ћај при пад но сти. Вер ске нор ме та ко ђе су зна ча јан осло нац мен тал ном 
здра вљу, бу ду ћи да да ју си гур ност и осло нац у мен тал ном функ ци о ни са њу 
и пре по зна ва њу гра ни ца.

Ре ли ги ја као ра ци о на ли за ци ја пат ње и Цр ква као те ра пиј ска за јед ни-
ца, омо гу ћа ва ју ка тар зу кроз об ре де, уз ког ни тив ни ме ха ни зам раз у ме ва ња 
спа се ња. Су о че ни с вла сти тим стра хом и не из ве сно шћу пред жи во том, упи-
та ни о сми слу жи во та и за чу ђе ни пред бо гат ством нео ства ре них мо гућ но-
сти ко је не ста ју за трен, ин те ли гент ни и ког ни тив но и емо ци о нал но, мла ди 
љу ди тра же си стем, до вољ но мо ћан да обез бе ди си гур ност и ре ду ку је анк-
си о зност. Као пси хо ло ги ја, и те о ло ги ја ну ди мо гућ ност бо љег раз у ме ва ња 
се бе, пу тем са зна ња, и мо гућ ност ак тив ног по ма га ња дру ги ма. Си стем вер-
ске ин сти ту ци је, уте ме љен на тра ди ци о нал ним вред но сти ма и ор га ни зо ван 
по про ве ре ном мо де лу, ко ји ин те гри ше све аспек те са зна ња и де ло ва ња, од 
вер ског уче ња, до ри ту а ла и ми стич ног ис ку ства.

Сми сао жи во та ко ји ну ди ре ли ги ја, јед на је од ње них основ них функ-
ци ја. Вик тор Франкл (1981; 1982; 1985), у сво јој ло го те ра пи ји, пре по зна је 
зна чај ре ли ги је у ле че њу мен тал них бо ле сти. Вла де та Је ро тић пи ше (1997) 
да хри шћан ски ин ди ви ду а ци о ни пут ни је ни ка кав пут ко ји во ди бла же ном 
ста њу чо ве ка без кон флик та, без стра ха, без сум ње; тај пут ни је ни ка ква не-
бе ска хар мо ни ја на Зе мљи, без до жи вља ја кри ви це и без кри ви це. Али, тај 
пут је осми шљен пут, на ко ме се сва ки но ви страх или но ва кри ви ца, до жи-
вља ва ју као по зив Бо жи ји на да ље уса вр ша ва ње пре ма „ме ри и пу но ћи ра-
ста Хри сто вог“.

Ме ђу тим, та пр ва фа за у ре ли ги ји, ко ја иза зи ва осе ћа ње гре шно сти 
код вер ни ка, има функ ци ју иза зи ва ња по тре бе за из бо ром ори јен та ци је и 
прав ца кре та ња, ра да на се би и сво јој лич но сти, свом спа се њу од гре ха. У 
про це су обра ће ња, при су сре ту с Бо гом, чо век се осе ћа си ћу шним. То осе-
ћа ње бо ла мо ти ви ше чо ве ка да тра жи по моћ од Бо га, опро ште ње и спа се-
ње, ко је сва ка те о ло ги ја омо гу ћа ва на раз ли чи те на чи не. Об ре ди кр ште ња и 
пра ња но гу, у хри шћан ству на сим бо лич ки на чин ски да ју кри ви цу с чо ве ка 
и вра ћа ју са мо по што ва ње, ко је се при ма пу тем по ве зи ва ња са чи стим и моћ-
ним, у сим бо лу бе лих ха љи на. Оправ да ње ве ром моћ но је сред ство у те о ло-
ги ји, ко је има пси хо те ра пе ут ске ефек те.

Пра во слав на те о ло ги ја, пре ма ре зул та ти ма овог ис тра жи ва ња, као да 
не гу је не ку ту гу. Осе ћа ње кри ви це, при сут но у све сти вер ни ка, упу ћу је на 
стил жи во та про жет пат њом. Све ци су обич но би ли му че ни ци, ко ји су кроз 
пат њу до шли до све то сти. Пат ња се, као ис ку ство про чи шће ња, по не кад и 
при зи ва, и жи ви се с њом. Ме ђу тим, у про те стант ској те о ло ги ји, по сто ји по-
тре ба да се пат ња из бег не, да се сим бо лич ки до жи ви у об ре ди ма и осло бо-
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ди од ње пу тем ра да, ре да и од го вор но сти, што зна чи ор га ни зо ва ног сти ла 
жи во та, ко ји се по сти же ин тер на ли за ци јом вер ских нор ми у про це су ин ди-
ви ду а ли за ци је.

Хри шћан ска на да за сни ва се на тр пље њу зла и ак тив ним по ка зи ва њем 
до бра. На рав но, ви ше у те о ри ји не го у прак си. Међутим, на нивоу психичког 
функционисања, можемо приметити да су код хришћанских верника 
наглашене карактеристике личности изоштрене савести и сниженог прага 
осећања грешности. У исто време присутно је самопрецењивање, верници 
мисле о себи да су моралнији од других људи, и непријатељство које се 
манифестује у самооптуживању и већем незадовољству према „свом телу“ 
у коме препознају агресивне и сексуалне нагоне. Разапетост између „моћи 
и хтети“ коју Апостол Павле исказује речима: „Ја несрећни човек! Ко ће ме 
избавити од тела смрти ове?… Јер хтети имам у себи, али учинити добро не 
налазим.“ (Римљанима 7, 24.18 II)

Спасење – вера и/или дела, оријентација ка моделу Бога, распетог 
и васкрслог Христа, даје могућност трагања за властитом равнотежом 
и мером у верском животу. Претеривање у било ком правцу, симптом је 
психопатологије. Парадокс и јесте у томе да тек онда, када се човек преда 
спасењу вером и одустане од добрих дела, добра дела постају фактор 
спасења, јер награда нема места у моралу. Хришћанство пуна два миленијума 
омогућава задовољавање духовних потреба човека и нуди меру развоја 
личности која иде од развијања поверења у себе, другог човека и Бога, до 
самоостварења у индивидуационом процесу, који омогућава аутономну 
моралност и одговорност према животу. Хришћански перфекционизам у 
исто време буди оптимизам, али и омогућава депресију, која је повезана с 
неразумевањем, разочарењем или неуспехом у хришћанском животу.
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RELIGION AND MENTAL HEALTH

Abstract

The topic of this research is the analysis of the relation between religiosity and 
mental health of believers of the Orthodox and Protestant churches in comparison to the 
general population and the population of psychiatric patients in Serbia. The main goal 
of the research was to examine effects that religiosity had on mental health, as well as 
to examine whether there was a difference between different types of religiosity and reli
gious affiliation (churches and sects). This comparative research was conducted in Bel
grade and Novi Sad between 1998 and 2013. The sample was comprised of 621 respon
dents. According to results, there are differences between healthy and ill respondents that 
are significant on all variables, while differences between different groups of believers 
can be observed only on some variables. Questions that this paper seeks to answer are: 
Which variables related to mental health are influenced by religion, and does religion im
prove or imperil mental health? In what way does the society establish criteria for eval
uating the other and the different and in how does this reflect on selfimage? These and 
numerous other questions asked during the work open the possibility of practical appli
cation of this research.

Keywords: Religiosity, Mental health, Orthodox, Adventists, Pentecostals, Baptists
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Резиме

Уло га ре ли ги је у пост ко му ни стич ком дру штву Ср би је је ве о ма ин тен зив на. 
Но во са зда не ам би јен тал не окол но сти зах те ва ле су по тре бу за ре е ван ге ли за ци јом, 
па би се по че так де ве де стих го ди на из тих раз ло га мо гао ту ма чи ти као про цес ре
ви та ли за ци је пра во сла вља и афир ма ци је ње го ве дру штве не уло ге. Иако је ве ћи на 
оних ко ји сма тра ју да је ре ли ги ја истин ски но си лац кул тур ног и на ци о нал ног иден
ти те та срп ског на ро да, без чи је уло ге он не би мо гао да одо ли исто риј ским ис ку
ше њи ма мо дер не ци ви ли за циј ске епо хе, ипак има и оних ко ји сма тра ју да ре ли гиј ски 
си стем има пре до ми нан ту уло гу, и ко ји зах те ва ју ње го ву мар ги на ли за ци ју, за рад ве
ће се ку ла ри за ци је. С тим у ве зи Хри шћан ски Кул тур ни Цен тар из Бе о гра да, уз фи
нан сиј ску по др шку цен тра за Европ ске сту ди је из Бри се ла и Фон да ци је Кон рад Аде
на у ер из Бер ли на је спро вео ем пи риј ско ис тра жи ва ње дру штве не ре ле вант но сти 
ре ли ги је у Ср би ји. У ра ду ће мо се по себ но освр ну ти на ин ди ка то ре вер ске дог ма ти
ке, ко ји на су прот ин ди ка то ри ма вер ске са мо и ден ти фи ка ци је по ка зу ју алар мант ну 
си ту а ци ју на по љу по зна ва ња дог мат ских пи та ња вла сти те ве ре од ко јих су нај ва
жни ја пи та ња о Бо гу, вас кр се њу, ра ју и па клу итд.

Кључ не ре чи: ре ли ги о зност, ин ди ка то ри/ди мен зи је ре ли ги о зно сти, кон фе
си о нал на са мо и ден ти фи ка ци ја, вер ска дог ма ти ка, дог ма ти.

Крај осам де се тих и по че так де ве де се тих го ди на но сио је са со бом по-
ли тич ке про ме не, али и про ме не на пла ну пре о сми шља ва ња од но са са ре-
ли гиј ским за јед ни ца ма. Срп ска Пра во слав на Цр ква, као вер ни чу вар на род-
ног, кул тур ног и ду хов ног иден ти те та до би ја све ве ћу уло гу у дру штве ном 
жи во ту. Су штин ским про ме на ма у дру штву је по го до ва ла ду го трај на еко-
ном ска и оп шта дру штве на кри за ју го сло вен ског со ци ја ли стич ког дру штва, 
али и ду хов ни ва кум ко ји се ство рио за вре ме ми ли тант ног ате и зма. Ре ви та-
ли за ци ја ре ли ги је озна ча ва ла је про ме не, не са мо на спо ља шњем со ци јал-
но-дру штве ном пла ну не го и уну тар са мих кон фе си о нал них за јед ни ца ко-
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је су мо ра ле на ди ру ћем бро ју вер ни ка да пру же од го во ре на не ка ег зи стен-
ци јал на и дог мат ска пи та ња. У том пе ри о ду све је ве ћи број оних ко ји су од 
де кла ри са них ате и ста, по ста ја ли вер ни ци. Та ква „пе ре строј ка“ зах те ва ла је 
сна жан ин те лек ту ал ни и ду хов ни блок уну тар са мих вер ских за јед ни ца, ко-
је су мо ра ле на аде ква тан на чин да кон со ли ду ју но во са зда ну вер ску струк-
ту ру.1 Тај по сао зах те вао је огром не на по ре и шта ви ше, рад на ње му про ду-
жа ва се до да на шњег да на бу ду ћи да је ре ли гиј ска сли ка пре ма по след њим 
со ци о ло шким ис тра жи ва њи ма по ка за ла да је за ин те ре со ва ност гра ђа на Ср-
би је за ре ли ги о зност на за вид ном ни воу. С тим у ве зи ја ко је бит но ис тра-
жи ва ње о ре ли ги о зно сти у Ср би ји 2010. го ди не ко је је спро вео Хри шћан-
ски кул тур ни цен тар у са рад њи са Цен тром за европ ске сту ди је и Фон да ци-
јом Кон рад Аде на у ер. У увод ној ре чи ове пу бли ка ци је из ло же ни су ци ље ви 
ем пи риј ског ис тра жи ва ња, од но сно да се „утвр ди ти по ло ги ја вер ни ка у Ср-
би ји, њи хо ви мо ти ви ре ли ги о зно сти, од нос пре ма ре ли ги ји и ре ли ги о зним 
уста но ва ма, њи хо ва пер цеп ци ја ве ре (ре ли ги је), као и дру штве на уло га Цр-
ка ва и вер ских за јед ни ца.“2 Ис тра жи ва ње је вр ше но у пе ри о ду од ју ла до де-

1 Мо ра се има ти у ви ду вр ло ва жна чи ње ни ца, а то је да су се вер ске за јед ни це, кон-
крет но Срп ска Пра во слав на Цр ква (да ље у тек сту СПЦ) су сре ле са го то во у пот пу но сти но-
вом дру штве но-прав ном си ту а ци јом. На и ме, по сле ви ше де це ниј ског ла тент ног пр о го на, и 
мар ги на ли зо ва ња СПЦ се на шла очи у очи са но вом ре ал но шћу ко ја је зах те ва ла њен ефи-
ка сан од го вор. Бу ду ћи да је по сле за ко на из со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је (за кон из 1953. г. и 
1977. г.) ко ји ма је ре гу ли сан прав ни по ло жај вер ских за јед ни ца, на де лу био од ре ђе ни ва кум 
све до 1993. го ди не ка да је до не шен За кон о вер ским за јед ни ца ма, па опет слич на сли ка, све 
до 20. апри ла 2006. го ди не ка да је ко нач но ура ђен За кон о цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма, 
ко ји је ква ли та тив но уре дио од но се из ме ђу др жа ве и Цр кве. Ов де тре ба на по ме ну ти и то да 
су до 1945. го ди не сред ње вер ске шко ле би ле у са ста ву др жав ног си сте ма обра зо ва ња, па са-
мим тим и под струч но-пе да го шким и ад ми ни стра тив ним ста ра њем и над зо ром над ле жног 
др жав ног орга на. Од 1945. го ди не сред ње вер ске шко ле су ис кљу че не из јав ног си сте ма обра-
зо ва ња, а њи хо во осни ва ње, фи нан си ра ње, орга ни за ци ја, пр о грам, ка дро ви су у пот пу но сти 
пре шли у над ле штво цр ка ва и вер ских за јед ни ца. Док тор Ми лан Ра ду ло вић, не ка да шњи ми-
ни стар у вла ди Ре пу бли ке Ср би је 2004–2007. го ди не у сво јој књи зи Об но ва Срп ског др жав-
но-цр кве ног пра ва из во ди за кљу чак да је пр о гон сред њих вер ских шко ла из јав ног си сте ма 
обра зо ва ња пр о у зро ко вао низ не га тив них по сле ди ца ко је до да на шњег да на ни су от кло ње не. 
/ Ра ду ло вић, М., Об но ва срп ског др жав ноцр кве ног пра ва. Фон да ци ја Кон рад Аде на у ер, Хри-
шћан ски кул тур ни Цен тар: Бе о град, 2009. стр. 47; Што се ти че ви со ког те о ло шког обра зо ва-
ња у Ср би ји оно се од ви ја ло у слич ним усло ви ма као и сред њо школ ско шко ло ва ње. Пра во-
слав ни Бо го слов ски фа кул тет ко ји је уче ство вао у осни ва њу Бе о град ског уни вер зи те та 1905. 
го ди не био је ис кљу чен са тог Уни вер зи те та 1952. го ди не, па је од та да па све до 2004. го ди-
не био фи нан си ран ис кљу чи во од Цр кве. Због ве ли ких ма те ри јал них те шко ћа и гу би та ка у 
ко ји ма је би ла Цр ква бр ој сту де на та ко ји је упи си вао и за вр ша вао ви со ке шко ле је био до ста 
ма њи од ствар не по тре бе. Због ова квог трет ма на др жав них вла сти пре ма Срп ској Пра во слав-
ној Цр кви ство рен је де фи цит ви со ко о бра зо ва ног те о ло шког ка дра, ко ји се по ка зао тек ка да 
је вер ска на ста ва по но во вра ће на у шко ле. Ви ше о овом пр о бле му ви де ти у: Ра ду ло вић, Ми-
лан. op. cit., стр. 46–76. 

2 Ра дић, Т; Па вић, Цент нер В. Увод у сту ди ју. // Ре ли ги о зност у Ср би ји 2010. 
[Истраживање ре ли ги о зно сти гра ђа на Ср би је и њи хо вог ста ва пре ма пр о це су европ ских 
интеграција]. /ed. Ан дри ја на Мла де но вић. Хри шћан ски кул тур ни цен тар, Цен тар за европ-
ске сту ди је, Фон да ци ја Кон рад Аде на у ер: Бе о град, 2011. стр. 6
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цем бра 2010. го ди не на ре пре зен та тив ном узор ку за те ри то ри ју Ре пу бли ке 
Ср би је без Ко со ва и Ме то хи је са 1219. ис пи та ни ка.3 Гру пе су у до пун ском 
узор ку пла ни ра не са по 60 ис пи та ни ка за ка то лич ку, ислам ску и ју да и стич ку 
ве ро и спо вест, и 120 за про те стант ску. Кво те у до дат ном узор ку су од ре ђе не 
пре ма по лу и ста ро сти, али и пре ма при сут но сти по је ди них ве ро и спо ве сти 
у основ ном узор ку.4 До пун ски узо рак из ве ден је ме то дом лич ног кон так та 
и пре по ру ке5 за раз ли ку од ре пре зен та тив ног узор ка ко ји је оба вљен пу тем 
ме то де си сте мат ског ко ра ка и по след њег ро ђен да на са три вра ћа ња на адре-
су. До дат ни узо рак имао је 285 ис пи та ни ка ислам ске, ју да и стич ке, ка то лич-
ке и про те стант ске ве ро и спо ве сти, што укуп но чи ни 1054 ис пи та ни ка.6 Ово 
ис тра жи ва ње до ти ца ло се не са мо пи та ња о ста во ви ма вер ни ка пре ма дру-
штве ним про бле ми ма и иза зо ви ма, не го и на пи та ња од но са пре ма Европ-
ској уни ји, евро ин те гра ци ја ма, европ ским вред но сти ма, али, и пи та ња о од-
но су пре ма еку мен ском по кре ту и ин тер ре ли гиј ском ди ја ло гу. Ми ће мо се 
пак, у овом ра ду ба зи ра ти са мо на ста во ве кон вен ци о нал них вер ни ка о пи-
та њи ма ко ја се ти чу дог мат ског са др жа ја њи хо ве ве ре.

Ак ту ел на исто риј ска уло га тра ди ци о нал них цр ка ва и вер ских за јед-
ни ца, од ре ђе на је дво ја ким то ко ви ма: са јед не стра не, по сто је ћом ре ли гиј-
ском струк ту ром7 ко ја све до чи о (не) ре ли ги о зно сти на ро да у Ре пу бли ци Ср-
би ји и оп штим исто риј ским и дру штве ним ци ље ви ма ко је би јед но мо дер но 
де мо крат ско дру штво тре ба ло да сле ди. По ми шље њу со ци о ло га др. Мир-
ка Бла го је ви ћа до са да шња со ци о ло шка и јав но мњењ ска ис тра жи ва ња у Ср-
би ји: „ни су по ка за ла са мо сна жан кон фе си о нал ни, про пра во слав ни кон сен-
зус, де кла ри са ну ре ли ги о зност и ве ру у Бо га, не го и идеј ни син кре ти зам, 
аморф ност ре ли ги о зне све сти, се лек тив ност ве ро ва ња у дог мат ске по став-
ке хри шћан ства и про блем аде кват ног прак тич ног ре ли ги о зног по на ша ња, 
од но сно цр кве но сти и то у са мој вер нич кој по пу ла ци ји.“8 У ра ду ће мо по-
себ но ис тра жи ва ти про блем се лек тив но сти ве ро ва ња у дог мат ске по став-
ке хри шћан ства, и шта та се лек тив ност мо же да про у зро ку је. Исти со ци о-
лог та ко ђе скре ће па жњу на ме то до ло шке про бле ме код из во ђе ња син те тич-
ких за кљу ча ка о ре ли гиј ској си ту а ци ји на од ре ђе ном кон фе си о нал ном про-

3 Ра дић Т., Па вић, Цент нер В., op. cit., стр. 10.
4 Ibid., стр. 11. 
5 Snow ball met hod.
6 Ку бу рић, З., Га ври ло вић, Д. Ве ро ва ње и при па да ње у са вре ме ној Ср би ји. // Ре ли ги-

ја и то ле ран ци ја. (18) 2012. стр. 206.
7 И пре ма по пи су ста нов ни штва из 2002. го ди не, 95% гра ђа на је из ја ви ло да осе ћа 

при пад ност не кој од цр ка ва и вер ских за јед ни ца, као ате и сти се из ја сни ло 0,53% ста нов ни-
ка, а око 4,5% се ни је из ја сни ло или ни је ја сно ис ка за ло сво ју ре ли гиј ску опре де ље ност.- Ра-
ду ло вић, М. op. cit., стр. 60. 

8 Бла го је вић, M. Ре ли гиј скокон фе си о нал на иден ти фи ка ци ја и ве ра у Бо га гра ђа на 
Ср би је. // Фи ло зо фи ја и дру штво. XXI II (1), 2012., стр. 44–45; а та ко ђе у: Бла го је вић, М., Ак
ту ел на ре ли ги о зност гра ђа на Ср би је. //Ре ли ги о зност у Ср би ји 2010. op. cit., стр. 45.
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сто ру.9 По ред про бле ма опе ра ци о на ли за ци је основ них пој мо ва ис тра жи ва-
ња, ту је и вре ме ис тра жи ва ња са свим спе ци фич но сти ма дру штве но исто-
риј ских окол но сти и кул тур них обра за ца у ко ји ма кон фе си је, и дру штве-
не гру пе ег зи сти ра ју. Та ко ђе, со ци о ло зи се сла жу са чи ње ни цом да је ре ли-
ги о зност ису ви ше не јед но знач на ду хов на по ја ва да би се мо гла об у хва ти ти 
број ка ма и про це на ма и да ста ти сти ка у со ци о ло шким про у ча ва њи ма има 
са мо по моћ ну уло гу, јер се од ње по ла зи али ни ка да не за вр ша ва ис тра жи-
ва ње ре ли ги је.10 Та ко, Ви љем Џејмс по мно ги ма је дан од осни ва ча обла сти 
пси хо ло ги ја ре ли ги је, у свом де лу Ва ри је те ти ре ли ги о зног ис ку ства, вр ши 
кла си фи ка ци ју ре ли ги о зно сти и на јед ну стра ну по ста вља ин сти ту ци о на ли-
зо ва ну ре ли ги о зност ко ја се ба ви ства ри ма ко је се ти чу те о ло ги је, це ре мо-
ни ја и ор га ни за ци је вер ни ка, а на дру гу стра ну ста вља лич ну ре ли ги о зност 
а ко ја се ти че са мог по је дин ца, ње го ве са ве сти, све сно сти, бес по моћ но сти и 
не ком плет но сти.11 Ова вр ста ре ли ги о зно сти је по ве за на са лич ним, ми стич-
ним ис ку стви ма и не за ви сна је од дру штва.12 Што се ти че ре ли ги о зно сти ко-
ја се по ја вљу је на те ри то ри ји Ср би је, пре ма ана ли за ма по да та ка она мо же 
ука за ти на од ре ђе не трен до ве. Ти за себ ни трен до ви ре ли ги о зно сти пре ма З. 
Ку бу рић и Д. Га ври ло вић су сле де ћи:

1. До ми на ци ја ре ли ги о зно сти у тран зи циј ском пе ри о ду је ва жан фак-
тор хо мо ге ни за ци је и ин те гра ци је.

2. Ста во ви о ре ли ги ји код гра ђа на по ста ју ја сни ји.
3. Број вер ни ка ра сте у ве ћи ни ти по ва ре ли ги о зно сти.
4. Сма њу је се број псе у до вер ни ка, не вер ни ка ко ји се по на ша ју као 

вер ни ци.
5. Број оних ко ји прак ти ку ју лич ни ре ли ги о зност, не при па да ју ни 

јед ној вер ској за јед ни ци оста је исти, ре ла тив но је ни зак.
6. Број ате и ста са „на уч ним по гле дом на свет“ опа да у ко рист оних 

ко ји за у зи ма ју те и стич ки и пан те и стич ки по глед на свет.13

Због не мо гућ но сти пре ци зног од ре ђи ва ња фе но ме на ре ли гиј ског ис-
ку ства, со ци о ло зи и пси хо ло зи ре ли ги је при бе га ва ју по сред ном де фи ни са-
њу, при том ко ри сте ћи по моћ не ин ди ка то ре или раз ли чи те ди мен зи је ре ли-
ги о зно сти. У при сту пу овом про бле му Чарлс Глок и Род ни Старк се осла ња-
ју углав ном на пе то ди мен зи о нал но ис тра жи ва ње. Ка да је 1969. го ди не би-

9 Бла го је вић, М., Ста ти стич ки по ка за те љи ре ли ги о зно сти и ре ви та ли за ци ја пра
во сла вља: ствар ност или мит.// Те рен ска ис тра жи ва ња- по е ти ка су сре та. Ин сти тут СА НУ: 
Бе о град, 2012., стр. 53

10 Бла го је вић, M., Ве за ност за пра во сла вље у окви ру ста ти сти ке: Со ци о ло шко ме ре-
ње цр кве но сти. // Те ме. XXXIV (1). 2010. , стр. 134

11 Ста ној ко вић, Н., Пе тро вић, Н. По гле ди на ре ли ги ју у те о ри ја ма пси хо ло га пр ве по
ло ви не ΧΧ ве ка. //Ре ли ги ја и то ле ран ци ја. (14). 2010., стр. 272–273. 

12 Ста ној ко вић, Н., Пе тро вић, Н. op. cit., стр. 273.
13 Ку бу рић, З., Га ври ло вић, Д. Ве ро ва ње и при па да ње у са вре ме ној Ср би ји. // Ре ли ги-

ја и то ле ран ци ја. (18) 2012. стр. 203.
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ло из вр ше но зна чај ни је со ци о ло шко ис тра жи ва ње ре ли ги о зно сти у Ри му, 
по ред ових пет ди мен зи ја ре ли ги о зно сти укљу че не су још две: сте пен при-
пад но сти ре ли гиј ској ску пи ни и пр во бит на мо ти ва ци ја ис пу ња ва ња вер ске 
прак се.14

У скло пу ис тра жи ва ња цр кве не ре ли ги о зно сти, у кон тек сту раз ви ја ња 
ви ше ди мен зи о нал ног при сту па ре ли ги ји и ре ли ги о зно сти раз ви ле су се две 
ин те лек ту ал не тра ди ци је. Јед на је ре ли гиј ско при па да ње об ја шња ва ла као 
со ци јал но ко лек тив ну а дру га као по је ди нач но су бјек тив ну по ја ву. При из-
у ча ва њу су бјек тив ног при сту па тре ба ли би има ти у ви ду Ал пер тов кон цепт 
ре ли ги о зне ори јен та ци је, (на стао сре ди ном 50-их го ди на XX ве ка) са гла сно 
ко ме се ре ли ги о зност де ли на ин трин зич ку и екс трин зич ку. Глав ни мо тив 
код ин трин зич ке ре ли ги о зно сти се на ла зи у са мој ре ли ги о зно сти. Ре ли ги-
о зност је ин тер на ли зо ва на без ика квих ре зер ви.15 Све оста ле ак тив но сти и 
по тре бе има ју ма њи зна чај и уком по но ва не су са ре ли гиј ским прин ци пи ма. 
Екс трин зич на ре ли ги о зност је ви ше ин стру мен тал на, она ко ја „слу жи“, ба-
зи ра на на мо ти ви ма за шти те, при хва та ња од со ци јал не гру пе и у функ ци ји 
је оства ри ва ња не ких дру гих по тре ба као што су си гур ност, бо љи со ци јал ни 
ста тус итд.16 Пре ма Ал пор ту ин трин зич ка ре ли ги о зност је сте ре ли ги о зност 
ко ја се жи ви, а екс трин зич на ре ли ги о зност је сте ре ли ги о зност ко ја се ко ри-
сти.17 Ал пор тов рад је био зна ча јан за ем пи риј ске ра до ве ко ји су усле ди ли, 
по го то во на по ри за раш чи шћа ва њем пси хо ло шких и ре ли гиј ских ко ре ла та 
пред ра су да, не то ле ран ци је и ет но цен три зма.18

Да би јед но ем пи риј ско ис тра жи ва ње би ло што ква ли тет ни је, по треб-
но је у то ис тра жи ва ње увр сти ти мно штво ин ди ка то ра, не би ли се ство ри ла 
урав но те же ни ја и пре ци зни ја сли ка ре ли гиј ске си ту а ци је на од ре ђе ном кон-
фе си о нал ном про сто ру.19 То из и ску је и сам фе но мен ре ли ги о зно сти и не мо-
гућ ност ње го вог пре ци зни јег на уч ног од ре ђи ва ња. Због то га со ци о ло зи при-
бе га ва ју ње го вом по сред ном де фи ни са њу и слу же се по моћ ним ин ди ка то-
ри ма или ди мен зи ја ма ре ли ги о зно сти.20 Ве ћи на ауто ра је са гла сна, да је ра-
ди до би ја ња тач ни је и це ло ви ти је сли ке фе но ме на ре ли ги о зно сти у ис тра-
жи ва њи ма ва жно ко ри сти ти и ква ли та тив не (као што су ин тер вјуи, ана ли-
за са др жа ја до ку ме на та као што су днев ни ци и ауто би о гра фи је ре ли ги о зних 
љу ди) и кван ти та тив не (нпр. упит ни ци и те сто ви) ме то де. На рав но тре ба 
има ти у ви ду и то да „ре ли ги о зност са ма по сво јој при ро ди укљу чу је ди мен-

14 Ju kić, J. Bu duć nost re li gi je. Sve to u vre me nu svje tov no sti. Split, 1991. str. 21. 
15 Ду ша нић, С. Пси хо ло шка ис тра жи ва ња ре ли ги о зно сти. Ба ња Лу ка, 2007., стр. 16.
16 Ду ша нић, С. op. cit., стр., 16.
17 Нав. пре ма: Ду ша нић, С. op. cit., стр., 16.
18 Ma ri no vić-Je ro li mov, D. Vi še di men zi o nal ni pri stup u is tra ži va nju re li gi o zno sti: smjer

ni ce za is tra ži va nja u Hr vat skoj. // Dru štve na is tra ži va nja. 6 (20) 1995., str. 840.
19 Бла го је вић, М., op. cit., стр. 135.
20 Ta dić, S. Re li gi o zno is ku stvo  ne is tra ži va na i/ili ne is tra ži va di men zi ja re li gi je i re li gi

o zno sti. // Dru štve na is tra ži va nja. 3 (35) 1998. str. 360.
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зи је ко је се не мо гу умјет но ство ри ти за са му свр ху про у ча ва ња, те да не ки 
дру ги ње зи ни ви до ви на ди ла зе окви ре при род но знан стве них мо гућ но сти. 
Пре ма то ме, пси хо ло гиј ским ме то да ма не мо гу се ра сви је тли ти сви аспек-
ти ре ли ги о зно сти“.21 У со ци о ло шкој на у ци је, да кле, из вр шен пре лаз са јед-
но ди мен зи о нал них на ви ше ди мен зи о нал на ис тра жи ва ња. Ру ски со ци о лог, 
мо дер ног до ба Сер геј Ле бе дев све ин ди ка то ре/ди мен зи је је по де лио на три 
гру пе. У пр ву гру пу спа да ју ин ди ка то ри ко ји се ти чу са мо и ден ти фи ка ци је 
ис пи та ни ка, у шта спа да ју ре ли гиј ска и кон фе си о нал на са мо и ден ти фи ка ци-
ја, дру га гру па су ин ди ка то ри вер ске дог ма ти ке, од но сно по ка за те љи ве ро-
ва ња у основ не дог мат ске по став ке, или пак, у су је вер на ве ро ва ња, у ре ин-
кар на ци ју, астро ло ги ју и дру ге си сте ме иде ја. Тре ћу гру пу ин ди ка то ра чи ни 
све оно што се од но си на све у куп ну ре ли гиј ску прак су, и на чин жи во та вер-
ни ка ко ји при па да ју од ре ђе ној ре ли гиј ско-кул тур ној тра ди ци ји.22 Ту спа да 
на при мер ин те зи тет од ла ска у цр кву, прак ти ко ва ње ис по ве сти, при че шћа, 
од ла зак на хо до ча шћа итд. Ме ђу тим, ра ни је је пре о вла да вао не што дру га чи-
ји став у ве зи са мо де ли те ти ма ре ли го зно сти та ко да су аме рич ки со ци о ло зи 
М. Б. Кинг, и Р. А. Хант, по мо ћу фак тор ске ана ли зе од ре ди ли чак је да на ест 
на чи на или ин ди ка то ра на ко је се мо же би ти ре ли ги о зан. Ме ђу њи ма, нај-
ва жни ји су при зна ва ње ве ре, по бо жност, укљу че ње у цр кву, по ха ђа ње об ре-
да, ре ли ги о зно по на ша ње, ор га ни за циј ска де лат ност.23 Пред ност ове ти по-
ло ги је ни је са мо што ком би ну је нај бо љи увид из ве ћи не прет ход них по ку-
ша ја да се из ме ри ре ли ги о зност, не го што од ре ђу је низ но вих ме ра за сва ку 
ди мен зи ју по себ но.24 Ме ђу тим, нај ве ћи до при нос за ем пи риј ско ис тра жи ва-
ње фе о но ме на ре ли ги је и ре ли ги о зно сти да ли су Чарлс Глок и Род ни Старк, 
ко је смо го ре већ по ме ну ли а ко ји су пр ви уве ли у упо тре бу пет глав них ин-
ди ка то ра ре ли ги о зно сти, по мо ћу ко јих ис тра жи ва ње ну ди нај бо љу мо гућ-
ност ин тер пре та ци је, а за до во ља ва и са кон цеп ту ал ног и ста ти стич ког гле-
ди шта. Пр ва ди мен зи ја у овом ме то до ло шком кон цеп ту је сте ди мен зи ја ја-
чи не вер ског уве ре ња ис пи та ни ка, дру га је ди мен зи ја ре ли ги о зног ис ку ства, 
тре ћа ди мен зи ја ре ли гиј ске прак се, че твр та ди мен зи ја ре ли гиј ске спо зна је 
од но сно ре ли гиј ског зна ња, где се утвр ђу је ко ли ко љу ди за пра во зна ју о са-
др жа ју сво је ре ли ги је и пе та ди мен зи ја пред ста вља све о бу хват ну ди мен зи-
ју по сле ди ца на мо рал ни жи вот љу ди, од но сно ин ди ка тор ути ца ја вер ског 
уве ре ња на сва ки да шњи чо ве ков жи вот.25 Ове ди мен зи је ре ли ги о зно сти су 

21 Piv če vić, T. Kon struk ci ja upit ni ka re li gi o zno sti za pri pad ni ke ka to lič ke vje ro i spo ve sti i 
pr o vje ra ne kih nje go vih mjer nih ka rak te ri sti ka. Di plom ski rad. Za greb, 2005. str. 4.

22 Ви ше о ово ме по гле да ти код: Бла го је вић, М., Ста ти стич ки по ка за те љи ре ли ги о
зно сти и ре ви та ли за ци ја пра во сла вља: ствар ност или мит. op. cit., стр. 53–58

23 Ta dić, S. op. cit., str. 361.
24 Ju kić, J. op. cit., str. 22. 
25 Нав. пре ма: Сре мац, С. Пси хо ло шки аспек ти ре ли гиј ског ис ку ства и пи та ње кон

вер зи је. Ре ли ги ја и то ле ран ци ја. (9) 2008., стр. 73.
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ре ла тив но не за ви сне ауто ном не јед на од дру ге.26 Из у ча ва ње сва ког за себ ног 
ин ди ка то ра/ди мен зи је зах те ва мул ти те о риј ски и ви ше ди мен зи о нал ни при-
ступ. То зна чи да је уз ви ше ди мен зи о нал ни при ступ овом сло је ви том фе но-
ме ну по треб но и ин тер ди сци пли нар но ис тра жи ва ње.27 Пре ма Ма ри но вић-
Је ро ли мов Д., ис тра жи ва ња по је ди них ди мен зи ја ре ли ги о зно сти при па да ју 
ис тра жи ва њи ма са аспек та струк ту ре по ја ве, те их тре ба по сма тра ти као је-
дан, не за о би ла зан на чин гле да ња на по ја ву по мо ћу ко га са зна је мо ви ше и о 
по је ди ним ди мен зи ја ма и о њи хо вом ме ђу соб ном од но су, али да се це ло вит 
увид до би ја тек ка да га по ве же мо са дру гим те о риј ским при сту пи ма и по ла-
зи шти ма.28 Она ука зу је и на то да до ми нант ност по је ди не ди мен зи је ре ли ги-
о зно сти ука зу је на тип вер ни ка, уз на рав но учи та ва ње још не ких де тер ми-
нан ти као што су тип лич но сти, со ци о кул тур ни кон текст итд.29

На овом ме сту са свим је ко рект но скре ну ти па жњу на још не ке ја-
ко бит не чи ни о це при ис тра жи ва њу ем пи риј ски до би је них по да тка. На и-
ме, при ме ном ме то да ем пи риј ске со ци о ло ги је от кри ва ју се са мо оне ре ак-
ци је ис пи та них вер ни ка ко је су у не ком об ли ку пре већ стан дар ди зо ва не у 
упит ни ци ма и ан ке та ма и ко је у њи ма има ју свој спе ци фи чан об лик и на ме-
ну. Ово зна чи да је у на чи ну об ли ко ва ња и из бо ру ме то да већ са др жа на им-
пли цит на де фи ни ци ја оно га што мо ра би ти др жа но као ве ра, сто га по гре-
шан од го вор у ан ке ти не пред ста вља знак од сут но сти ве ре, као што ни та-
чан од го вор не оси гу ра ва аутен тич ност у ве ри.30 Ис ти че мо чи ње ни цу, ко ју 
мно ги со ци о ло зи узи ма ју као пра ви ло, да ем пи риј ско ис тра жи ва ње ре ли ги-
о зно сти тек до не кле мо же да по ка же сли ку ре ли ги о зно сти и то пр вен стве но 
ка ко га оно ви ди. Са ма ре ли ги о зност је мно го ду бља по ја ва, ко ја је под руч-
је ду шев ног, не ис тра жи вог, а по не кад и не из ре ци вог да би мо гли би ти при-
ка за на број ка ма, ста ти сти ка ма и окви ре на у не ке схе ме.

За про фе сор ку Зо ри цу Ку бу рић ова ква ис тра жи ва ња по ка зу ју да се у 
прак си мо гу про на ћи мо де ли „ве ро ва ње без при па да ња“, „ве ро ва ње и при-
па да ње“ али и „при па да ње без ве ро ва ња“.31 Она да ље кон ста ту је да су но-
ми нал ни вер ни ци упра во они ко ји нај ви ше збу њу ју у про це ни ре ал ног ста-
ња на те ре ну.32 На при ме ру За пад не Евро пе мо же мо за кљу чи ти да је ис так-
ну ти је „ве ро ва ње без при па да ња“ у том сми слу да су љу ди пре ста ли да при-

26 Ta dić, S. op. cit.,str. 362.
27 Ibid., стр. 362.
28 Ma ri no vić-Je ro li mov, D. Vi še di men zi o nal ni pri stup u is tra ži va nju re li gi o zno sti: smjer

ni ce za is tra ži va nja u Hr vat skoj. // Dru štve na is tra ži va nja. 6 (20) 1995., str. 838.
29 Ma ri no vić-Je ro li mov, D. loc. cit., str. 838.
30 Ta dić, S. op. cit. str. 371.
31 Ку бу рић, З. Сли ка о Бо гу у ста во ви ма оп ште по пу ла ци је на Бал ка ну. // Ре ли ги ја и 

то ле ран ци ја. (11) 2009. стр. 26.
32 Ibi dem.
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па да ју сво јим ре ли гиј ским ин сти ту ци ја ма у би ло ком сми слу, али да ипак 
ни су на пу сти ли мно ге од сво јих ду бо ко уса ђе них ре ли гиј ских аспи ра ци ја.33

Пре не го што пре ђе мо на при каз ин ди ка то ра вер ске дог ма ти ке ре ћи 
ће мо не ко ли ко ре чи о ин ди ка то ри ма вер ске иден ти фи ка ци је, као по треб ним 
уво дом у пи та ња ста ња ре ли ги о зно сти на осно ву ди мен зи је вер ске дог ма-
ти ке.

Ем пи риј ско ис тра жи ва ње Хри шћан ског кул тур ног цен тра из 2010. го-
ди не го во ри о сле де ћим ин ди ка то ри ма вер ске иден ти фи ка ци је (та бе ла бр. 
1)34 ко ји су у су шти ни по ка за ли да је ста нов ни штво Ср би је вр ло кон вен ци о-
нал но ре ли ги о зно. Пре ма ис тра жи ва њи ма ко ја су оба вље на по чет ком осам-
де се тих го ди на про шлог ве ка та да је тек јед на че твр ти на ис пи та ни ка би ла 
ре ли ги о зна,35 а пре ма овом из 2010. го ди не ре ли ги о зних има ви ше од три че-
твр ти не. То су за и ста охра бру ју ћи по да ци. Та ко ђе, тре ба при ме ти ти да су по 
пи та њу ре ли ги о зно сти по ло ви у овом ис тра жи ва њу го то во из јед на че ни што 
ни је био слу чај у ис тра жи ва њу из осам де се тих. Та ко је да нас од свих же-
на у узор ку њих 78,7% ре ли ги о зно, а од му шка ра ца њих 77,8% је ре ли ги о-
зних.36 За тим, у свим ста ро сним ка те го ри ја ма ис пи та ни ка де кла ри са на ре-
ли ги о зност је ве ћин ска по ја ва, а раз ли ке ме ђу ста ро сним ка те го ри ја ма ни-
су ве ли ке, као што је то био слу чај у ис пи ти ва њу др. Дра го љу ба Ђор ђе ви ћа 
из осам де се тих го ди на где је код ис пи та ни ка са и пре ко 55 го ди на ре ли ги о-
зних би ло са мо 47%.

Та бе ла бр. 1. Оп шта ре ли гиј ска са мо де кла ра ци ја ис пи та ни ка 
у Ср би ји у 2010. го ди ни (у%).

Ре ли ги о зна осо ба 77,9
Ам би ва лент на пре ма ре ли ги ји или са не ја сним ста вом пре ма ре ли ги ји 3,9
Не ре ли ги о зна осо ба 10, 7
Убе ђе ни ате и ста 3,1

Ако ре зул та те ис тра жи ва ња из 2010. го ди не упо ре ди мо са ре зул та ти-
ма ко ји су ра ђе ни на те ри то ри ји Вој во ди не то ком 2002. и 2009. го ди не, уочи-
ће мо да је број ре ли ги о зних осо ба, пре ма нај но ви јем ис тра жи ва њу до ста 
по рас тао. То оста вља ути сак да је про цес ре ви та ли за ци је ре ли ги је још увек 
ве о ма ин те зи ван, да је на раз вој ном пу ту, и да би уз ак тив ни је де ло ва ње вер-
ских за јед ни ца тај про цес био уве ћа ван и у на шем пе ри о ду.

33 ibi dem.
34 vi de in fra.
35 Бла го је вић, M., Ак ту ел на ре ли ги о зност гра ђа на Ср би је. Ре ли ги о зност у Ср би ји 

2010. op. cit., стр. 64.
36 Бла го је вић, M., loc. cit.
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Та бе ла бр. 2. Од нос пре ма ре ли ги ји – на во ђе ње по да та ка из 2002. и 
2009. го ди не.37

Став пре ма ре ли ги ји 2002. го ди на 2009. го ди на

Ве ру ју ћи, дог мат ски 15% 17%

Ве ру ју ћи, об ред ни 17% 22%

Ве ру ју ћи, кри тич ки 22% 24%

Ин ди ви ду ал ни 7% 7%

Ам би ва лент ни 6% 5%

Не ве ру ју ћи, дво лич ни 19% 13%

Не ве ру ју ћи, то ле рант ни 11% 7%

Ин ди фе рент ни 3% 4%

Про тив ни ци ре ли ги је  1% 2%

Из овог при ка за (та бе ла бр. 2.) ви ди мо да про ме не ко је су се до го ди-
ле у пе ри о ду од 2002. до 2009. го ди не по ка зу ју да се по ве ћао број вер ни ка и 
то у свим ти по ви ма ре ли ги о зно сти. Зо ри ца Ку бу рић још ис ти че да су ста во-
ви гра ђа на по ста ли ја сни ји, и да се у 2009. го ди не сма њио број не ве ру ју ћих 
ко ји се по на ша ју као вер ни ци, а ко ји су на гра фи ко ну на зва ни „дво лич ни“.38 
Она та ко ђе пра ви ди мен зи ју од но са пре ма ре ли ги ји и го во ри да се на јед ном 
кра ју на ла зе они ко ји ве ру ју и при па да ју не кој вер ској за јед ни ци; у сре ди-
ни су они ко ји ве ру ју али не при па да ју као пре ла зни об лик дис тан ци ра ња од 
ин сти ту ци је, а за др жа ва ња од но са по ве ре ња пре ма Бо гу, и на дру гом кра ју 
ди мен зи ја од но са пре ма ре ли ги ји се кре ће од то ле рант ног од но са, иако са ми 
ни су ве ру ју ћи, пре ко не за ин те ре со ва но сти, до агре сив них про тив ни ка сва-
ке ре ли ги је.39 Она да ље из вла чи за кљу чак да се од нос пре ма ре ли ги ји нај бо-
ље мо же пра ти ти пу тем, ска ле ко ја не би би ла цр но-бе ла, већ ко ја би се рас-
про сти ра ла у ни јан са ма сло же них од но са ко ји има ју и сво ју уну тра шњу ди-
на ми ку.40 По сма тра ју ћи до би је не ре зул та те, при род но нам се на ме ће пи та-
ње, да ли не што ин те зив ни ја ре ли ги о зност на на шим про сто ри ма пред ста-

37 Та бе ла при ка за на у не из ме ње ном об ли ку, она ко ка ко сто ји у на уч ном ра ду др. Зо-
ри це Ку бу рић. / Ку бу рић З., Ва ри је те ти ре ли гиј ске ве ре на Бал ка ну. //Ре ли ги ја и то ле ран ци-
ја. / vol. 9. [15]. 2011., стр. 20.

38 Ку бу рић, З., op. cit., стр. 20.
39 Ibid., стр. 20–21
40 Ibid. 
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вља из раз по ве ћа ног ин те ре со ва ња за мо рал ним и цр кве ним пи та њи ма, или 
је она атрак тив на са мо у оној ме ри у ко јој пред ста вља стуб со ци јал ног иден-
ти те та по ко ји ма се је дан на род раз ли ку је од дру гог. Пре ма со ци јал но-пси-
хо ло шком при сту пу на ста нак ре ли ги о зно сти има ви ше из во ра. Не ки од њих 
на ста нак ре ли ги о зно сти на ла зе у со ци јал ном уче њу и ути ца ји ма, од но сно 
у со ци ја ли за ци ји ин ди ви дуе. Ка да је у пи та њу со ци ја ли за ци ја ов де сва ка-
ко нај зна чај ни ју уло гу има по ро ди ца али и вер ско обра зо ва ње. Прат кон ста-
ту је да је за да љи вер ски жи вот осо бе од су штин ске ва жно сти да де те бу де 
укљу че но у вер ску за јед ни цу и да је упо зна то са осно вим сим бо ли ма и уче-
њи ма. По сто је ауто ри као што су С. Фројд и К. Маркс пре ма ко ји ма је ре ли-
ги о зност по сле ди ца од ре ђе них про бле ма, ус кра ће но сти, ком пен за ци је. Та-
ко ђе, ре ли ги о зност мо же да се по сма тра и као по сле ди ца те жње пре ма раз-
ли чи тим об ли ци ма лич не и со ци јал не ин те гра ци је. Под овим нај че шће тре-
ба под ра зу ме ва ти по тре бу за сми слом, при хва та њем и ин те гра ци јом на шег 
иден ти те та, са мо ак ту е ли за ци јом итд. Људ ска по тре ба за об ја шње њем сми-
сла жи во та та ко ђе се до во ди у ве зу са ре ли ги о зно шћу. Ка да има мо у ви ду 
чи та во ово мно штво на уч них хи по те за о на стан ку ре ли ги о зно сти, тре ба ли 
би да се по за ба ви мо пи та њем ко ји од ових об ли ка би мо гао нај бо ље и нај-
ре ле вант ни је об ја сни ти ак ту ел ну ре ли ги о зност у Ср би ји? Да ли мо жда сви 
ови ти по ви? Или ни је дан, не го је на де лу че жња људ ског ду ха за оним ви-
шим, не бе ским и не про ла зним? Мо жда је из но ва про бу ђе но ин те ре со ва ње 
за ре ли ги о зно шћу, не што ипак што је свој стве но срп ском на ро ду, не што што 
је у ње го вој би ти, а што ни је мо гло да до би је свој пе чат у вре ме ну ми ли тант-
ног ате и зма?

Та бе ла бр. 3. Ве ро ва ње у по сто ја ње Бо га пре ма ис тра жи ва њу Хри
шћан ског кул тур ног цен тра из 2010. го ди не.41

Мо да ли те ти F %
Ве ру јем да Бог по сто ји 1011 67,3
Сум њам, мо жда по сто ји а мо жда не по сто ји 75 5,0
Не ка вр ста ду ха или жи вот на си ла по сто ји, не знам да 
ли је то Бог

307 20,4

Не ми слим да по сто ји Бог, дух или жи вот на си ла 76 5,1
Ни сам о то ме раз ми шљао/ла 26 1,7
Не знам 7 0,5
Укуп но 1502 100

41 Та бе ле су ура ђе не пре ма при ка зу ре зул та та ис тра жи ва ња Хри шћан ског кул тур ног 
цен тра [2010]. / Ре ли ги о зност у Ср би ји у 2010. op. cit., стр. 207.
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Та бе ла бр. 3 нам по ка зу је да је ве ро ва ње у Бо га на при лич но ви со-
ком ни воу (чак 67%), ме ђу тим ви сок је про це нат и оних ко ји твр де да по сто-
ји „не ка жи вот на си ла или дух“ (20,4%), али ко ји не зна ју да ли је то Бог.42 
Ово чи ње ни ца пред ста вља за бри ња ва ју ћи по да так зна ју ћи да су ем пи риј-
ским ис тра жи ва њем об у хва ће не гру пе од ин те ре са ко је у се бе укљу чу ју сле-
де ће ве ро и спо ве сти: пра во слав ну, ју да и стич ку, ислам ску и ри мо ка то лич ку 
ко је има ју ја сно ис кри ста ли са но уче ње о Бо гу.43 За уче ње Пра во слав не Цр-

42 Пр о фе со ри Дми три је Фур ман и Ки мо Ка ри ај нен твр де да је раз лог због ова квог 
схва та ња о то ме ко је Бог због то га што је при хва та ње хри шћан ске дог ма ти ке у ком пле ту-сло-
же но, а да је не у по ре ди во лак ше ве ро ва ти у не ког „уоп ште ног“ Бо га, ко ји ка ко пр о фе со ри на-
во де, мо жда ни је уоп ште ни ство рио свет. Сво је ви ђе ње по твр ђу ју та бе ла ма у ко јем су из ра-
же не пред ста ве о Бо гу од 1991. до 2005. го ди не, ко је су ра ђе не у Ру си ји, а ко је по ка зу ју ша ре-
но ли кост схва та ња и пред ста ва Бо га.; Ка а ри а й нен, К; Фур ман, Д. Е., Ре ли ги о зно сть в Рос сии 
на ру бе же XX  XXI сто ле тий. // Общ е ствен ные на у ки и со вре мен но сть. бр. 2., 2007. URL: 
http://ec soc man. hse. ru/da ta/2010/12/01/1214824169/Fur man. pdf. [04. 08. 2013].

Тре ба по гле да ти та ко ђе и по дат ке ко ји се на ла зе код На та ли је Зор ке, а ко ји пра те пе-
ри од од 1991. до 2009. го ди не и ко ји го во ре о то ме ка ко гра ђа ни Ру си је до жи вља ва ју ве ру у 
Бо га. 

Зор кая, Н., Пра во сла вие в без ре ли ги о зном общ е стве. // Вест ник общ е ствен но го мне-
ния. / бр. 2 (100) апре ль–июнь 2009. , стр. 72; Она та ко ђе при ме ћу је да је на зи ва ти се бе пра-
во слав ним у прет ход них две де це ни је по ста ло оп ште при хва ће на нор ма за ве ћи ну, али да за 
зна чај ни ји део Ру са та иден ти фи ка ци ја ни је по ве за на са ре ли ги о зном ве ром, или је по ве за на 
ве о ма сла бо. Зор кая, Н., op. cit., стр. 72. 

На уч ни са рад ник со ци јал но-по ли тич ких ис тра жи ва ња РАН Ин сти ту та и кан ди дат со-
ци о ло шких на у ка Ју ли ја Си не ли на сма тра да се у ова квим ис тра жи ва њи ма део ис пи та ни ка 
од но си пр вен стве но пре ма пра во слав ној кул ту ри, а не пре ма пра во слав ној ве ри, озна ча ва ју-
ћи на тај на чин сво ју кул тур ну са мо и ден ти фи ка ци ју. 

Си не ли на, Ю., Ди на ми ка пр о цес са во цер ко вле ния пра во слав ных. URL: http://ec soc-
man.hse.ru/da ta/505/828/1219/010_Si ne li na_89–97.pdf. стр. 90. [04. 08. 2013]. 

43 Ис тра жи ва ња ко ја су спро ве де на у Ру си ји по чет ком 90-их го ди на пр о шлог ве ка и 
лон ги ту дал на ис тра жи ва ња ре ли ги о зно сти гра ђа на Ру си је ко ја су на ста ла у ру ској-фин ској 
са рад њи то ком 90-их го ди на и у пр вој де це ни ји XXI ве ка су по ка за ла да су и та мо не ка ба-
зич на пра во слав на ве ро ва ња че сто ма њин ска и у са мој вер нич кој по пу ла ци ји. Ово пред ста-
вља ве о ма за бри ња ва ју ћи по да так, и да је по во да мно гим ру ским со ци о ло зи ма ко ји на осно ву 
ис ку стве не еви ден ци је че сто до ла зе до за кључ ка да „у Ру си ји ни је на де лу ни ка ква ре не сан-
са пра во сла вља, већ фор мал на ре ли ги о зност ко ју ка рак те ри ше идеј на аморф ност, еклек тич-
на свест ко ја или ни је стро го кон фе си о нал но од ре ђе на као по чет ком 90-их или је иако кон-
фе си о нал но пр о фи ли са на ипак, не дог мат ска, отво ре на, не струк ту ри са на, као не ка вр ста ду-
хов не ен тро пи је“- Бла го је вић, М., Ста ти стич ки по ка за те љи ре ли ги о зно сти и ре ви та ли за
ци ја пра во сла вља: ствар ност или мит. op. cit., стр. 52; Та ко ђе мно ги сма тра ју да се ре ли ги-
о зна еклек ти ка у са вре ме ној Ру си ји из ра жа ва у ши ро ком спек тру по ја ве но вих, окулт но-ма-
гич них ве ро ва ња, по ме ша них са орто док сним, пра во слав ним ве ро ва њи ма. Ова кви за кључ ци 
су пот пу но ло гич ни бу ду ћи да је на бр ој ним ис пи ти ва њи ма уочен ви со ки пр о це нат ве ро ва-
ња у астро ло ги ју, у ма ги ју, те ле ки не зу и у ве ро ва ња из да ле ко и сточ них ре ли ги ја. Што се ти че 
срп ског кон фе си о нал ног под руч ја, ни шки со ци о лог ре ли ги је др. Дра го љуб Ђор ђе вић сма тра 
да је код Ср ба на де лу ди со лу ци ја ре ли гиј ска све сти: они не ве ру ју у бит не са став ни це уче-
ња пра во слав ног хри шћан ства са мо се ве ро и спо вед но пре по зна ју и де кла ра тив но су ре ли ги-
о зни. Сто га он са пра вом по ста вља кру ци јал на пи та ња да ли ће и ка да код Ср ба до ћи „ес ха-
то ло шко“ и „ри ту ал но“ пре у мље ње? Мир ко Бла го је вић под вла чи да се на кра ју до ла зи до ге-
не рал ног за кључ ка да је све из ра же ни је не по зна ва ње вла сти те ве ре што се ви ди и по све ве-
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кве ко ја има уста но вљен дог мат о Све тој Тро ји ци, од но сно о Бо гу, ова ко ви-
сок про це нат оних ко ји су се из ра зи ли као „вер ни ци у не ку жи вот ну си лу“44 
пред ста вља ди ле му да ли је ка ти хет ска и ми си о нар ска по ру ка Цр кве, а у 
тој кон сте ла ци ји и вер ска на ста ва до вољ но па жње по све ти ла раз ја шња ва њу 
еле мен тар них дог мат ских и вер ских исти на, као што је уче ње о Бо гу. Уче ње 
Пра во слав не Цр кве о Бо гу као о лич но сти, од но сно о за јед ни ци три лич но-
сти има и ег зи стен ци јал не по сле ди це бу ду ћи да чо век ко ји је по ико ни и по-
до би ју Бо жи јем ство рен, и сам пред ста вља лич ност ко ја се бе оства ру је у за-
јед ни ци са дру гим лич но сти ма. До при нос ве ли ких Ка па до киј ских ота ца из 
IV ве ка огле да се и у то ме што су они у са вре ме ну тер ми но ло ги ју уве ли по-
јам лич но сти ко ји је до та да био не по знат у об ли ку у ко ме је да нас при су-
тан. Са мим тим не пра вил но уче ње о Бо гу, или не до вољ но схва ће но, од ра-
жа ва се и на екли си о ло ги ју, али и на ан тро по ло ги ју као што смо са да на по-
ме ну ли. Ов де би се за крат ко тре ба ли освр ну ти и на Ис тра жи ва ње ве ро ва-
ња у Бо жи је по сто ја ње ко је су об ја ви ли Ин сти тут за ис тра жи ва ње ре ли ги је 
и Оде ље ње за со ци о ло ги ју Беј лор уни вер зи те та 2006. го ди не, на осно ву ко га 
су по до би је ним ре зул та ти ма ис пи та ни ци по де ље ни у че ти ри ти па вер ни ка:

Тип А: Ауто ри тар ни Бог. Вер ни ци ко ји ве ру ју у ауто ри тар ног Бо га 
скло ни су да ми сле да је Бог ве о ма укљу чен у њи хов сва ко днев ни жи вот, 
и да им по ма же за до но ше ње од лу ка. Та ко ђе, скло ни су ве ро ва њу да је Бог 
љут и да ка жња ва оне ко ји ни су до бри.

Тип Б: По ма жу ћи Бог. Вер ни ци ко ји ве ру ју да је Бог ве о ма ак ти ван у 
на шем сва ко днев ном жи во ту, али је за њих Бог по зи тив на моћ ко ја не ка-
жња ва по је дин це не го их шти ти.

Тип Ц: Кри тич ки Бог. Вер ни ци ко ји до жи вља ва ју Бо га као ве о ма тран-
сцен дент ног, ко ји као да не ма кон такт са све том. Али без об зи ра на то они 
„осе ћа ју“ да је Бог не за до во љан, по сма тра ју ћи свет и ста ње ства ри.

Тип Д: Дис тан ци ра ни Бог. По ми шље њу ове гру пе Бог ни је ак ти ван у 
све ту али ни је ни на ро чи то љут. Ова вр ста ве ру је у Бо га као у ко смич ку си-
лу ко ја је ус по ста ви ла за ко не, по кре ну ла при ро ду али ко ја ви ше ни је при-
сут на у све ту ни ти пра ти на ше ак тив но сти и до га ђа је.45

Овај оквир при ка зи ва ња ти по ва вер ни ка ве о ма је ва жан упра во из раз-
ло га што пред ста ва о Бо гу, ви ше не го би ло ко ји дру ги аспект ре ли ги о зно-
сти ути че на раз у ме ва ње вер ских по у ка, на чи на спа се ња, и на фор ми ра ње 

ћем ре ли гиј ском син кре ти зму, од но сно спа ја њу ре ли гиј ских ве ро ва ња из раз ли чи тих ре ли-
гиј ских тра ди ци ја. - Бла го је вић, M., Ре ли гиј скокон фе си о нал на иден ти фи ка ци ја и ве ра у Бо
га гра ђа на Ср би је. // Фи ло зо фи ја и дру штво. / XXI II (1), 2012., стр. 43.

44 Још алар мант ни ји је по да так из 2008. го ди не ка да се над по ло вич на ве ћи на ис-
пи та ни ка (56,7%) из ја сни ла да је Бог-дух, или жи вот на си ла, а ма ње од пе ти не ис пи та ни ка 
(18,3%) је ре кло да је Бог лич ност. 

45 Оп шир ни је о овом ис тра жи ва њу, и кла си фи ка ци ји по гле да ти у: Ку бу рић, З. Сли
ка о Бо гу у ста во ви ма оп ште по пу ла ци је на Бал ка ну. // Ре ли ги ја и то ле ран ци ја. (11) 2009., 
стр. 27–30.
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су бјек тив ног вер ског жи во та. Слич ну ти по ло ги ју мо же мо пре не ти и на про-
стор Бал ка на, кон крет ни је Ср би ју где вер ни ци на раз ли чи те на чи не до жи-
вља ва ју по јам Бо га, те у скла ду са тим има ју и раз ли чи то фор ми ра ну пред-
ста ву о дог мат ским исти на ма. Из ово га се ја вља ју раз ли чи те кон тра дик тор-
но сти у су бјек тив ном по и ма њу вер ског жи во та и ре ли ги о зно сти као та кве.

Та бе ла бр. 4. Пре ци зни ја ре ли гиј ска са мо де кла ра ци ја ис пи та ни ка у 
Ср би ји 2010. го ди не (у %).46

Мо да ли те ти F %

Уве ре ни вер ник и при хва та сва уче ња сво је ве ре 496 33,2

Ре ли ги о зан/ на, али не при хва та све што ње го ва/ ње на ве-
ра учи

242 16,2

Тра ди ци о нал ни вер ник, уче ству је у об ре ди ма и по шту је 
оби ча је али ни је ак ти ван у соп стве ној за јед ни ци

18 34,7

Раз ми шља о то ме, али ни је си гу ран да ли ве ру је или не 58 3,9

Рав но ду шан пре ма ре ли ги ји 35 2,3

Ни је ре ли ги о зан, али не ма ни шта про тив ре ли ги је 110 7,4

Ни је ре ли ги о зан и про тив ник је ре ли ги је 33 2,2

Укуп но 1492 100,00

Та бе ла бр. 4 из ра жа ва пре ци зни ју ре ли гиј ску са мо де кла ра ци ју и ов де 
већ уоча ва мо мно штво ва ри ја бли ко је нам по ка зу ју плу рал ност до жи вља ва-
ња вла сти те ве ре. Та ко раз ли ку је мо оне ко ји су уве ре ни вер ни ци и ко ји при-
хва та ју сва уче ња сво је ве ре 33,2%, оне ко ји су ре ли ги о зни али ко ји не при-
хва та ју све што учи њи хо ва ве ра 16,2%, и оне ко ји су тра ди ци о нал ни вер ни-
ци, ко ји уче ству ју у об ре ди ма и оби ча ји ма, али ко ји ни су ак тив ни у соп стве-
ној за јед ни ци 34,7%. Ово је па ра ме тар ко ји по ка зу је ви сок про це нат оних 
ко ји по шту ју фор мал не и об ред не стра не сво је ве ре, али ко ји ни су ак тив ни у 
ли тур гиј ском жи во ту. Дру гим ре чи ма, на ма ни фе ста ци о ном ни воу се ја вља 
не по кла па ње из ме ђу са мо де кла ри са но сти, ре ли гиј ске иден ти фи ка ци је и ак-
ту ел не ве за но сти за ре ли ги ју. Иако је 67,3% оних ко ји ве ру ју да Бог по сто-
ји, убе ђе них вер ни ка ко ји при хва та ју сва уче ња сво је ве ре је 33,2% што је за 
по ло ви ну ма ње. На ово тре ба обра ти ти по себ ну па жњу. Ко ја су то уче ња ко-
ја су не при хва тљи ва са ста но ви шта пра во слав ног вер ни ка, и ода кле по ти че 
ова се лек тив ност пре ма са др жа ји ма ве ро у чи тељ них исти на?

46 Религиозност у Србији 2010., op. cit., стр. 208.
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Сет го ре по ме ну тих ин ди ка то ра вер ске са мо и ден ти фи ка ци је нам по-
ка зу је да је из ме ре на ре ли ги о зност ви со ка и да те жи да се из јед на чи са лич-
ном ре ли ги о зно шћу и кон фе си о нал но шћу. Али ка да пре ђе мо на ин ди ка то-
ре вер ске дог ма ти ке уоча ва мо да је та ре ли ги о зност зна чај но ни жа у од но-
су на са мо и ден ти фи ко ва ну ре ли ги о зност. Ин ди ка то ри вер ске дог ма ти ке ко-
ји су овим ра дом об у хва ће ни су: ве ро ва ње у жи вот по сле смр ти, ве ро ва ње 
у рај и па као, и ве ро ва ње у Вас кр се ње, пре ма ко ји ма на и ла зи мо на број не 
не до у ми це и кон тра дик тор но сти. Пре ма др. Мир ку Бла го је ви ћу ме ђу са мо-
де кла ри са ним пра во слав ним ис пи та ни ци ма уоча ва мо два то ка ре ли гиј ског 
жи во та а то је: по ја ва не дог мат ске ве ре по ред дог мат ске, и дру ги ди со лу ци-
ја дог мат ског са др жа ја ве ре, од но сно не ве ро ва ње у це ло ви тост ве ро у чи тељ-
ног је згра хри шћан ства, већ се не ке дог ме пре фе ри ра ју а не ке не.47 У по ја-
ву не дог мат ске ве ре мо же мо свр ста ти она ве ро ва ња ко ја се ди рект но ко се са 
хри шћан ским дог ма ти ма као што су ве ро ва ње у ма ги ју, ве ро ва ње у те ле ки-
не зу и ве ро ва ње у ре ин кар на ци ју. Ме ђу тим, но си о ци ова квих ве ро ва ња се 
та ко ђе убра ја ју у пра во слав не, од но сно хри шћан ске вер ни ке. Из тих раз ло га 
Мир ко Бла го је вић за срп ске пра во слав не вер ни ке ис ти че фор му ла ци ју „тра-
ди ци о нал но при па да ње без ве ро ва ња“48 же ле ћи да ис так не да су Ср би на по-
чет ку XXI ве ка ре ли ги о зни на на чин тра ди ци о нал ног при па да ња, од но сно 
да вр ши све об ре де што спа да под тра ди ци о на ли стич ки до мен, али да у су-
шти ни ту не ма пра ве ве ре. Алек сан дра Па ви ће вић са Ет но граф ског ин сти-
ту та СА НУ иде и ко рак да ље и го во ри: „да ни тзв. „тра ди ци о нал ну“ ре ли ги-
о зност срп ског ста нов ни штва ни је ну жно и увек од ли ко ва ла пре ве ли ка цр-
кве ност, од но сно, ре дов ност уче ство ва ња у ли тур гиј ском жи во ту, као ни по-
зна ва ње хри шћан ских дог ми.49 Со ци о лог Мир ко Бла го је вић још сма тра да је 
ге не рал но по сма тра но, ве ра у дог мат ско је згро ре ли ги је (хри шћан ства) у ис-
ку стве ним ис тра жи ва њи ма за сту пље ни ја не го уче шће ис пи та ни ка у об ре ди-
ма и ри ту а ли ма од ре ђе не хри шћан ске тра ди ци је. Али он та ко ђе кон ста ту је и 
факт да ре ли гиј ска ве ро ва ња ни је ла ко аде кват но из ме ри ти по што се на пр-
ви по глед не ви ди је су ли де кла ри са на ве ро ва ња из раз кон фор ми зма ис пи та-
ни ка или се ра ди о лич ном ве ро ва њу, осе ћа ју и до жи вља ју. Сто га, пред ла же 
да је упут но ову ди мен зи ју ре ли ги о зно сти до ве сти у ве зу са дру гим ди мен-
зи ја ма, а пре све га са ди мен зи јом ре ли ги о зног ис ку ства или по сле дич ном 

47 Бла го је вић, M., Ре ли гиј скокон фе си о нал на иден ти фи ка ци ја и ве ра у Бо га гра ђа
на Ср би је. // Фи ло зо фи ја и дру штво. / XXI II (1), 2012., стр. 49–50; а та ко ђе по гле да ти у: Бла-
го је вић, М., Ак ту ел на ре ли ги о зност гра ђа на Ср би је. // Ре ли ги о зност у Ср би ји 2010. op. cit., 
стр. 57. 

48 Мир ко Бла го је вић. Ста ти стич ки по ка за те љи ре ли ги о зно сти и ре ви та ли за ци ја 
пра во сла вља: ствар ност или мит. op. cit., стр. 68.

49 Па ви ће вић, А., Да ли су ан тро по ло зи ду жни да бу ду не (ре ли ги о зни). // Те ме. 
XXXI II (4), 2009., стр. 1418.
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ди мен зи јом ре ли ги о зно сти.50 Са да ће мо пре ћи на ин ди ка то ре вер ске дог ма-
ти ке, од но сно на ин те лек ту ал ну ди мен зи ју или ди мен зи ју ре ли гиј ског зна-
ња пре ма Гло ко вој кла си фи ка ци ји. На че ла ове ди мен зи је се од но се на оче-
ки ва ња „да ће ре ли ги о зна осо ба би ти ин фор ми са на и упо зна та са основ ним 
на че ли ма сво је ве ре и ње ним све тим спи си ма“.51 Под овом ди мен зи јом Глок 
под ра зу ме ва раз ли чи те вр сте пи та ња као што су о по ре клу и исто ри ји вла-
сти те ре ли ги је, о дру гим ре ли ги ја ма, о чи ње ни ца ма ве за ним за сво ју ре ли-
ги ју, за тим пи та ња ко ја се од но се на сте пен ин те лек ту ал не со фи сти ци ра но-
сти, од но сно кри тич но сти при ли ком чи та ња Све тог Пи сма или дру ге ре ли-
гиј ске ли те ра ту ре.52 Ди мен зи ја ре ли гиј ског зна ња је ма ло ис тра жи ва на, а је-
дан од раз ло га је био тај што је сма тра но да ре ли гиј ско зна ње не ма пу но ве-
зе са ре ли ги о зно шћу. Пре ма ту ма че њи ма, зна ње мо гу по се до ва ти и ате и сти, 
што ни је си гу ран по ка за тељ ре ли ги о зно сти/при пад но сти сво јој ве ри. Ме ђу-
тим, са свим је ја сно да аутен тич не ре ли ги о зно сти не мо же би ти без по се до-
ва ња од ре ђе них ин фор ма ци ја о сво јој ве ри. Ово се по го то во од но си на не ке 
основ не дог мат ске исти не, не по зна ва ње ко јих се од ра жа ва на чи та ву ре ли-
ги о зност у свим ње ним ма ни фе ста ци о ним про ја ва ма.

Та бе ла бр. 5. Ко ли ки про це нат пра во слав них вер ни ка ве ру је у жи вот 
по сле смр ти.53

Мо да ли те ти F %

Да 500 53,1

Не 318 33,8

Не ма од го во ра 20 2,1

Не знам 103 10,9

Укуп но 941 100

Из та бе ле бр. 5 ви ди мо да је 33,8% про це на та пра во слав них вер ни ка 
ис ка за ло да не ве ру је у жи вот по сле смр ти, а да их је још 10,9% ре кло да не 
зна од го вор на ово пи та ње, иако је пра во слав на тра ди ци ја и ду хов ност ду-
бо ко про ни за на све то о тач ким уче њем о жи во ту по сле смр ти.54 Сва мо ли тво-

50 Оп шир ни је о ово ме по гле да ти у: Бла го је вић, М., Ре ли гиј скокон фе си о нал на иден
ти фи ка ци ја и ве ра у Бо га гра ђа на Ср би је. op. cit., стр. 41–44.

51 Piv če vić, T. op. cit., str. 10.
52 Piv če vić, T. op. cit., str. 10
53 Религиозност у Србији 2010. op. cit., стр. 210.
54 У ру ском ис тра жи ва њу ре ли ги о зно сти ме ђу пра во слав ни ма из 2008. го ди не на 

ово пи та ње је та ко ђе дат ве ћин ски не га ти ван од го вор. Из овог ис тра жи ва ња је та ко ђе утвр ђе-
но да за ве ћи ну пра во слав них у њи хо вој ве ри ни је нај ва жни је спа се ње ду ше, пут ка веч ном 
жи во ту или по бе да над смр ћу, не го за до би ја ње мо рал них и нрав стве них нор ми у обич ном 
жи во ту. Оп шир ни је о овом ис тра жи ва њу по гле да ти код: Зор кая, Н. loc. cit., стр. 73.
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сло вља у Пра во слав ној цр кви, сви об ре ди и све те тај не је су усме ре ни ка за-
до би ја њу Цар ства Не бе ског и спа се њу чо ве ко ве ду ше. С тим у ве зи, ве о ма 
је бит но да вер ник зна за шта се мо ли, ко ме се мо ли и шта је свр ха ње го ве 
мо ли тве. Уко ли ко пра во слав ни вер ник не ве ру је у до гат мат ско уче ње сво-
је цр кве, у жи вот по сле смр ти, он да то за са со бом мо же да по ву че озбиљ не 
по сле ди це, ка ко на ни воу са ме он то ло ги је, та ко и на ни воу са мог чо ве ко вог 
спа се ња, од но сно со ти ри о ло ги је.

Та бе ла бр. 6. Про це нат при пад ни ка пра во слав не ве ро и спо ве сти ко ји 
ве ру је у рај и па као.55

Мо да ли те ти F %

Да 491 52, 4

Не 315 33, 6

Не ма од го во ра 28 3,0

Не знам 103 11,0

Укуп но 937 100

Та бе ла бр. 7. Ко ли ко про це на та при пад ни ка пра во слав не ве ро и спо ве
сти ве ру је у Вас кр се ње.56

Мо да ли те ти F %

Да 511 54,6

Не 300 32,1

Не ма од го во ра 20 2,1

Не знам 105 11,2

Укуп но 936 100

Ве ра у вас кр се ње пред ста вља је дан од основ них дог ма та пра во слав-
не Цр кве. Хри сто вим вас кр се њем ко ји је устав ши из мр твих по стао пр ви на 
пре ми ну лих,57 је по бе ђе на смрт и дат је за лог љу ди ма да и они мо гу жи ве ти 
веч но у за јед ни ци са Бо гом. У вас кр шњим тро па ри ма ко ји пред ста вља ју са-
же так на шег ве ро ва ња, то ком пас хал не сед ми це пе ва ју се ова кви сти хо ви: 
„Вас кр се Исус из гро ба као што и про ре че, и да ро ва нам жи вот веч ни, и ве-

55 Религиозност у Србији 2010. op. cit., стр. 210.
56 Религиозност у Србији 2010. op. cit., стр. 211.
57 Ова пло ће ни Бог. (Пра во слав ни ли тур гиј ски ка ти хи зис). Све ти го ра: Це ти ње, 2002., 

стр. 339.
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ли ку ми лост“58, а та ко ђе и тро пар ко ји пе ва мо то ком че тр де сет да на вас кр-
шњег пра зни ка: „Хри стос вас кр се из мр твих, смр ћу смрт уни шти и сви ма у 
гро бо ви ма, жи вот да ро ва.“59 Ве ра у Хри сто во вас кр се ње је сте ка мен те ме-
љац чи та вог пра во слав ног све та. Апо стол Па вле нам го во ри: „А ако Хри-
стос ни је устао, он да је пра зна про по ви јед на ша, па пра зна и вје ра ва ша“.60 
Це ло куп но пра во слав но бо го сло вље из ви ре из исти не да је Хри стос устао 
из мр твих и пру жио љу ди ма мо гућ ност да и са ми по ста ну бо го ви по бла го-
да ти, по ре чи ма све тог Ата на си ја Ве ли ког. Све ти Јо ван Зла то у сти у сво јој 
чу ве ној вас кр шњој бе се ди по ру чу је: „Вас кр се Хри стос, и ад се стро по шта! 
Вас кр се Хри стос, и па до ше де мо ни. Вас кр се Хри стос, и ра ду ју се ан ђе ли! 
Вас кр се Хри стос, и жи вот жи ву је! Вас кр се Хри стос, и ни јед ног мр твог у 
гро бу! Јер Хри стос, устав ши из мр твих, по ста де пр ви на пре ми ну лих. Ње му 
сла ва и власт кро за све ве ко ве. Амин!“61 Вас кр се ње, је да кле цен трал на тач-
ка свих до га ђа ја у пра во слав ном све ту. Тај но ви жи вот, ко ји нам је Хри стос 
по да рио сво јом кр сто ва скр сном жр твом, мо гућ је са мо у за јед ни ци бо жан-
ског и чо ве чан ског, не бе ског и зе маљ ског ко ји опри сут њен има мо у све тој 
Ли тур ги ји. Сто га, ве о ма је за бри ња ва ју ћи по да так да су се чак 32,1% пра во-
слав них вер ни ка из ја сни ли да не ве ру ју у Хри сто во вас кр се ње, а са мим тим 
ни у вас кр се ње мр твих при ли ком Дру гог Хри сто вог до ла ска. До ду ше, у ан-
ке ти ни је пре ци зи ра но на ко је се тач но вас кр се ње ми сли, али бу ду ћи да је 
реч Вас кр се ње на пи са но ве ли ким сло вом ве ро ват но се ов де ра ди о пра зни-
ку Вас кр су, од но сно о Хри сто вом Вас кр се њу из мр твих. Има ју ћи ово у ви ду 
др. Да вор Џал то с пра вом по ста вља пи та ње ко ли ко они ко ји се бе сма тра ју 
вер ни ци ма, или чак фор мал но при па да ју пра во слав ној цр кви, у ствар но сти 
зна ју у шта ве ру ју и да ли је та ве ра за и ста хри шћан ска и пра во слав на?62 Ово 
пи та ње би и ми мо ра ли по ста ви ти, ако узме мо у об зир го ре на ве де по дат ке.

Уко ли ко же ли мо да бу де мо на уч но ко рект ни и објек тив ни мо ра мо 
при зна ти чи ње ни цу ко ју је др. Мир ко Бла го је вић ис та као у сво јим ра до ви-
ма, да је ме ђу де кла ри са ним пра во слав ним вер ни ци ма из ра же на по ја ва ди-
со лу ци је дог мат ског са др жа ја ве ре, од но сно да вер ни ци не ве ру ју у це ло ви-
тост идеј ног је згра хри шћан ства већ не ке дог ме пре фе ри ра ју, а не ке не. У 
че му се са сто ји та ква ди фе рен ци ја ци ја, и на осно ву че га се вр ши се лек ци ја 
оно га у шта ће мо не сум њи во ве ра ти, и че га ће мо се др жа ти, и оно га што 
сма тра мо да је суп си ди јар но, те да ни је ре ле вант но у пи та њи ма на ше ве ре. 
Из ис тра жи ва ња смо уви де ли да је ве ро ва ње у Хри сто во вас кр се ње, тек је-

58 Ibid., стр. 342.
59 Ibi dem.
60 1. Кор. 15, 14. 
61 Све ти Јо ван Зла то у сти. Вас кр шње сло во. URL: http://www.spc. rs/sr/sve ti_jo van_

zla to u sti_vas kr snje_slo vo [23. 07. 2013]. 
62 Џал то, Д., Ma la her ba ci to cre scit. (Кра так осврт на ис тра жи ва ње ре ли ги о зно

сти гра ђа на Ср би је и њи хов став пре ма Европ ској уни ји), у: Ре ли ги о зност у Ср би ји 2010. 
op. cit., стр. 37. 
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два из над по ло вич но а да 32,1% пра во слав них вер ни ка уоп ште не ве ру је у 
Вас кр се ње. Шта је под ло га ова квом не ра зу ме ва њу основ них хри шћан ских 
исти на? Да ли је ду хов на изо ло ва ност и ге то и зо ва ност у прет ход них пе де сет 
го ди на оста ви ла та ко ду бок траг на да на шње вер ни ке, ко ји вла сти ту ве ру до-
жи вља ва ју ис кљу чи во на ин те лек ту а лан и ра ци о на лан на чин, не же ле ћи ду-
бље да се упу шта ју у упо зна ва ње истин ског сми сла, по ру ке и над-свет ског 
би ћа цр кве ко је ни ка да не мо же би ти ис цр пље но са мо ра зу мом и об у хва ће-
но уским сте га ма вла сти те ем пи ри је. Или је у пи та њу не што што се мо же 
на зва ти вер ским фор ма ли змом а што пред ста вља ве ли ки про блем у сва кој 
ве ли кој ре ли ги ји. О вер ском фор ма ли зму и оно ме што ње га ка рак те ри ше 
Рат ко Ку бу рић пи ше ова ко: „На жа лост, да нас то га фор ма ли зма има све ви-
ше и ви ше. Фор мал но или ин те ре сно при хва та ње или укљу чи ва ње у вер ски 
и ду хов ни жи вот обич но се до га ђа по сле ве ли ких про ме на или про па да ња 
не ке иде о ло ги је. У том слу ча ју ве ра по ста је по мо дар ство и у њу се ула зи без 
обра ће ња, без до жи вља ва ња Бо га, без ду хов них про це са ко ји су ну жни. Да-
тој ве ри при сту па се као што се при сту па не кој по ли тич кој пар ти ји. О ду-
бљем до жи вља ју вер ског ис ку ства до тич на осо ба или гру па ско ра да ни шта 
не зна.“63 У да љем тек сту он за кљу чу је да су та кве осо бе или гру пе: „ис кљу-
чи ве, ри гид не, за тво ре не, не то ле рант не и не спрем не за ди ја лог“.64 Та ко ђе, 
по треб но је од го нет ну ти ве о ма бит ну ди ле му, да ли је де кла ри са на ре ли ги-
о зност ко ја је ве о ма ви со ка, из раз са мо ре ли ги о зног и дру штве ног кон фор-
ми зма, да ли она по ка зу је пра во ста ње ства ри, или је она кон крет на и не по-
бит на чи ње ни ца? Уко ли ко је ре ли ги о зност кон крет на чи ње ни ца, те има мо 
ве о ма ре ли ги о зни про це нат ста нов ни штва ко ји до ду ше мо жда ни је у пот пу-
но сти уцр ко вљен, он да је пи та ње о (не) зна њу основ них на че ла вла сти те ве-
ре ите ка ко зна чај но. Јед но од мо гу ћих по сле ди ца не по зна ва ња вла сти те ве-
ре, је сте и од су ство кри тич ког ду ха и ства ра ње ат мос фе ре у ко јој сва ко мо-
же да об ли ку је свој по глед на ре ли ги о зност, уно се ћи у њу при ме се из раз ли-
чи тих, че сто не хри шћан ских из во ра. Из тог раз ло га не тре ба да чу ди ве ли ки 
сту пањ при хва та ња ал тер на тив не, псе у до – ре ли ги о зно сти ка ква је на при-
мер Њу Ејџ, или по што ва ње су је вер ја, хо ро ско па, ма ги је итд. За тре ну так 
ће мо се освр ну ти на ми шље ња оних со ци о ло га, као што су про фе со ри Д. 
Фур ман65 и К. Ка ри ај нен66 ко ји сма тра ју да по јам „тра ди ци о нал ни пра во-
слав ни вер ник“ не ма „ре а лан“ са др жај, а да са мо хри шћан ско ве ро ва ње има 

63 Ку бу рић, Р. Ме то де ко ји ма се ко ри сте масме ди ји у фор ми ра њу ста во ва јав
ног мње ња пре ма вер ској то ле ран ци ји. //Ре ли гиј ска има ги на ци ја и са вре ме ни ме ди ји 
[Медијизација ре ли ги је и/или ре ли ги за ци ја медија]. Но ви Сад, 2010., стр. 82.

64 Ку бу рић, Р. loc. cit., стр. 82.
65 Ди ми три је Је фи мо вић Фур ман - док тор исто ри је, глав ни на уч ни са рад ник Европ-

ског Ин сти ту та РАН
66 Ки мо Ка ри ај нен - пр о фе сор Хел син шког уни вер зи те та и ди рек тор Ин сти ту та Лу-

те ран ске цр кве у Фин ској.
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по вр шан, има ги на ран и фор ма лан ка рак тер.67 Они ис ти чу да је пре упи та њу 
иде о ло шки и по вр шин ски не го кон фе си о нал ни са др жај са мо и ден ти фи ко ва-
ња са ре ли ги о зно шћу.68 Ова кви за кључ ци со ци о ло га ре ли ги је тре ба ли би да 
нас про бу де из дру штве не и цр кве не ин ди фе рент но сти, ду хов не апа ти је, те 
да уви ди мо сво је по гре шке и по но во пре о сми сли мо на чин при ла же ња ка 
кон крет ном чо ве ку XXI ве ка са свим ње го вим про бле ми ма и на да њи ма. Не 
сме мо до зво ли ти да не за ви сни по сма трач са стра не оце њу је пра во слав но 
ве ро ва ње и ду хов ност, при пи су ју ћи му има ги нар ни и не ре ал ни са др жај. 
Уко ли ко је у очи ма чо ве ка за пад ног све та тра ди ци о нал ни пра во слав ни вер-
ник са мо по вр шан, а ње го ва ве ра са мо фор мал на, он да би би ло до бро по ста-
ви ти пи та ње и у ве зи уче шћа пра во слав не цр кве у еку мен ском и ин тер ре ли-
гиј ском ди ја ло гу. Ка ко вер ник ко ји не по зна је дог мат ске осно ве вла сти те ве-
ре мо же гра ди ти мо сто ве ко је ће спа ја ти ње го ву ве ру са дру гим ре ли ги ја ма, 
и ка ко ње го во све до чан ство мо же би ти схва ће но на пра ви на чин, а у тој ме-
ри и при хва ће но од стра не дру гих ко ји сво је цр кве не оби ча је, нор ме и про-
пи се, по зна ју и по шту ју. Из у ча ва ју ћи пра во слав ни ре ли гиј ски фе но мен у 
Ру си ји, не ки на уч ни ци до ла зе до за кључ ка да се пра во сла вље у дру штве ној 
све сти ја вља пре све га у свом иде о ло шком аспек ту, при че му је та свест сла-
бо по ве за на са лич ном ре ли ги о зном ве ром, што се че сто ту ма чи и као по сле-
ди ца се ку ла ри за ци је у са вре ме ном ру ском дру штву.69 Има ју ћи ово у ви ду, 
до ла зи мо до ло гич ке пре ми се да је сли чан про блем из ра жен и на ру ском 
кон фе си о нал ном под руч ју, од но сно да је пи та ње у ве зи са ди мен зи јом ре ли-
ги о зно сти пра во слав не ве ре, и ње ним раз у ме ва њем и та мо ите ка ко ис так ну-
то. То нас от при ли ке мо же до ве сти до но вог за кључ ка да се го то во чи тав 
пра во слав ни свет на ла зи у при бли жно истим про бле ми ма, и пред идеј но 
слич ним иза зо ви ма. Про блем не ра зу ме ва ња пи та ња ве ре, про блем де кла ра-
тив ног из ја шња ва ња као пра во слав ни, про блем пот пу не ин ди фе рент но сти 
за пи та ња ко ја су за ре ли ги о зно би ће од су штин ског зна ча ја, за вре ђу ју све 
ве ћу па жњу да нас ка да гло ба ли за циј ски си стем те жи да уни фи ци ра све кул-
тур не и дру штве не мо де ле, па ме ђу њи ма и ре ли гиј ске. Шта је бит но зна ти? 
Пра во слав на Цр ква има ја сно из гра ђе но уче ње о екли си о ло ги ји у ко јој цен-
трал но ме сто по ред епи ско па, све штен ства има и на род Бо жи ји, ко ји је сте 
цар ско све штен ство.70 Уло га на ро да или ла и ка у Цр кви је од пр вих ве ко ва 
по сто ја ња хри шћан ства има ла кључ ни зна чај бу ду ћи да се без на ро да ни је 
мо гла вр ши ти све та Ли тур ги ја, нај све ти ја Тај на у пра во слав ном све ту. Уло-
га на ро да је би ла не са мо да кон сти ту и ше Цр кву, од но сно Те ло Хри сто во, 

67 Бла го је вић, М., Ста ти стич ки по ка за те љи ре ли ги о зно сти и ре ви та ли за ци ја пра
во сла вља: ствар ност или мит. op. cit., стр. 59.

68 Ка а ри а й нен, К.; Фур ман, Д. Е., op. cit., стр. 84
69 Ibi dem. стр. 84
70 „А ви сте род иза бра ни, цар ско све штен ство, на род све ти, на род за до би јен, да об-

ја ви те вр ли не Оно га ко ји вас до зва из та ме на чу де сну свје тлост сво ју“ (1. Пе тр. 2, 9).
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не го је ак тив но по ве за на и са из бо ром но си ла ца све ште не бла го да ти и пре-
јем ни ка апо стол ске вла сти бу ду ћи да је сво јим амин, сво јом по твр дом, она 
да ва ла зна чај и пу но ва жност чи ну ру ко по ло же ња. Уко ли ко смо све сни та ко 
зна чај не уло ге вер ног на ро да у Цр кви он да нас мо ра за ин те ре со ва ти пи та-
ње, на ко ји на чин ће тре нут ни вер ни ци ко ји не по зна ју еле мен тар на зна ња 
сво је ве ре, ко ји не ма ју го то во ни ка кав прак тич но-ли тур гиј ски жи вот, о ду-
хов ном не ма че сто по тре бе ни го во ри ти, ус пе ти да пре по зна ју истин ске но-
си о це бла го да ти Хри сто ве, и да сво јим амин и сво јим ак си ос по твр де њи хо-
ву до стој ност и спрем ност на вр ше ње уз ви ше не ду хов не и мо рал не ду жно-
сти? Ов де, да кле до во ди мо у ве зу ди мен зи ју ре ли гиј ског зна ња са ди мен зи-
јом ре ли гиј ског жи во та, у ко јој тај ре ли гиј ски жи вот има, нај по сред ни ју, 
нај е сен ци јал ни ју уло гу у кон сти ту и са њу ово зе маљ ског би ћа Цр кве. Из вр-
ши ли смо јед но по ве зи ва ње ре ли гиј ског зна ња са про це сом у ко јем се цр ква 
из гра ђу је, и у ко ме би ра но ве но си о це апо стол ског пре јем ства и Бо жи је бла-
го да ти. Из угла те ко ре ла ци је, ја сно нам је ко ли ку уло гу игра вер ско са зна-
ње, вер ска свест али и ин те лек ту ал но упо ри ште за за јед ни цу цр кве ко ју чи-
не и епи ско пи, и све ште ни ци, и на род, ко ји јед ни без дру гих не мо гу. Број ни 
со ци о ло зи ре ли ги је и ре ли ги о ло зи су све сни чи ње ни це да се дру штве на 
кли ма знат но из ме ни ла кра јем 80-их и по чет ком 90-их го ди на. Та да се ду-
хов но клат но са свим по ме ри ло у прав цу сти му ли са ња вер ског жи во та, ду-
хов но сти и цр кве, да кле од де кла ри са ног ате и зма, ка де кла ри са ној ве ри и 
ре ли ги о зно сти. Та ко ђе, ве ћи на со ци о ло га до ла зи до истог за кључ ка ка да се 
су да ре са ем пи риј ским еви ден ци ја ма и ин ди ка то ри ма ко ји све до че о (не)ре-
ли ги о зно сти ста нов ни шта на те ри то ри ји Ср би је, и ис ти чу да је нео п ход но 
још ви ше ра ди ти и из ла зи ти у су срет чо ве ку ко ји же ли да чу је аутен тич ну 
ре ли ги о зну реч, ду хов ну исти ну. Број ни од њих чак све до че да су сте кли 
ути сак да су „ис пи та ни ци че сто пре пу ште ни са ми се би, ба рем сред ње и ста-
ри је ге не ра ци је, и да се оба ве шта ва ју на осно ву оно га на шта слу чај но на и-
ђу“.71 Про фе со ри Д. Фур ман и К. Ка ри ај нен сма тра ју да у да на шњем дру-
штву оно у шта ће мо ве ро ва ти по ста је лич но и при ват но де ло сва ког чо ве ка, 
јер је у са вре ме ном ин фор ма ци о ном и мо бил ном дру штву спо ља шни ути цај 
на по на ша ње чо ве ка го то во не мо гућ.72 Они да ље об ја шња ва ју да одав де 
про из и ла зи по ја ча ва ње плу ра ли зма у ре ли ги о зној сфе ри, да се ја вља ин ди-
ви ду а ли за ци ја ре ли ги о зних пред ста ва, и „еклек ти за ци ја“- сје ди ње ње у јед-
ној све сти еле ме на та раз ли чи тих ре ли ги зних си сте ма, јер да нас ни ко не мо-
же за бра ни ти хри шћа ни ну да чи та на при мер Ку ран, ни ти је ко у мо гућ но сти 
да пре пре чи пут ту ћим еле мен ти ма хри шћан ске ре ли ги о зне иде је да ула зе у 
свест љу ди, ни ти у њи хо ве тра ди ци о нал не пред ста ве.73 Ова кву по ја ву они 

71 Ра дић, Т., Пре глед ис тра жи ва ња „Ре ли ги о зност у Ср би ји 2010“, у: Ре ли ги о зност 
у Ср би ји 2010. op. cit., стр. 32.

72 Ка а ри а й нен, K; Фур ман, Д. Е., op. cit., стр. 92.
73 Ibid., стр. 92.
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на зи ва ју „кон фе си о нал ном ен тро пи јом“.74 У XXI ве ку ко ји ка рак те ри ше све 
ин те зив ни ји по ку шај цр ка ва да до ђу до ди ја ло га, те се услед то га во де раз-
ли чи те кон фе рен ци је, ску по ви, се ми на ри и дру ги про јек ти на ко ји ма пра во-
слав ни во де жи ву и ак тив ну уло гу, пре по зна је мо по тре бу за ка ти хи за ци јом 
и ми си о на ре њем (све до че њем пра во слав не ве ре), уну тар са ме по ме сне Цр-
кве да би уоп ште би ли у мо гућ но сти да раз ли ку је мо ко ји су то стра ни еле-
мен ти, ко је то онај Дру ги у на шем ди ја ло гу, а ко смо ми и у че му је њи хо ва 
раз ли ка од нас са мих. Пре уче шћа у ин тер ре ли гиј ским ску по ви ма и еку мен-
ском по кре ту ми би мо ра ли да озбиљ но пре и спи та мо рас по ло жи вост сво јих 
„сна га“ и да се би по ста ви мо кон крет но пи та ње: ка ко ће мо све до чи ти пра во-
слав ну ве ру, Дру го ме, и Дру ги ма, би ло да су то при пад ни ци раз ли чи тих 
хри шћан ских де но ми на ци ја или пак, не ке од авра мов ских ре ли ги ја, и ка ко 
ће мо кон струк тив но (а не фор мал но) во ди ти тај ди ја лог ка да ве ћи на на шег 
ста нов ни штва не по се ду је еле мен тар на ду хов на и дог мат ска зна ња. Ако не 
же ли мо да при зна мо да је ди ја лог по вла сти ца са мо „цр кве не ели те“, ин те-
лек ту ал но и ду хов но нај у зви ше ни јег де ла цр кве, ко ји је ујед но и нај ма њи по 
бро ју, он да мо ра мо озбиљ но да по ра ди мо на то ме да се ви ди ци пра во слав-
них вер ни ка про ши ре у ци љу по бољ ша ња зна ња на пр вом ме сту о вла сти тој 
ве ри, а за тим и о оста лим кон фе си ја ма. Ме ђу тим, ов де ни су ва жна са мо пи-
та ња на шег све до че ња и до жи вља ја соп стве не ве ре, не го и пра вил но раз у ме-
ва ње дог мат ских са др жа ја бу ду ћи да су она од ег зи стен ци јал ног зна ча ја за 
кон крет ну лич ност. Је дан од нај ве ћих пра во слав них ми сли ла ца да нас, ми-
тро по лит пер гам ски Јо ван Зи зи ју лас ука зу је на пре вас хо дан зна чај дог ма ти-
ке, бу ду ћи да она у осно ви има до жи вљај ни, ис ку стве ни ка рак тер, а не пред-
ста вља си стем ин те лек ту ал ног ра су ђи ва ња и ра ци о нал них су до ва. Он об ја-
шња ва да се дог ма ти ка, увек ба ви жи вот ним те ма ма, ко је су од со ти ри о ло-
шког зна ча ја за чо ве ка.75 Са мим тим, не по зна ва ње дог мат ских исти на, од ра-
жа ва се ди рект но на на ше би ће, од но сно на на ше спа се ње. Ми тро по лит Зи-
зју лас на гла ша ва да се дог ма ти ка ба ви свим оним што се до ти че те мељ них 
и он то ло шких пи та ња, а не про сто пи та ња по бољ ша ња жи во та или усло ва 
за жи вот.76 Из тих раз ло га он упо зо ра ва да уко ли ко од ре ђе ни дог мат ни је 
при хва ћен та да се це ло куп ни наш од нос пре ма Бо гу и све ту ме ња на опа сан 
на чин, и уко ли ко је од ре ђе ни дог мат при хва ћен та да се наш од нос пре ма Бо-
гу и све ту пре о бра жа ва на на чин ко ји је спа со но сан и за нас и за свет.77 Пре-
ма то ме у дог ма ти ци увек тре ба мо да тра га мо за со ти ри о ло шким зна ча јем 
дог ма та, а не да их из но си мо и да их до жи вља ва мо са мо као су во пар не и ра-
ци о нал не фор ме. Ово је по го то во бит но бу ду ћи да смо у ис тра жи ва њу на ве-
ли да је број оних ко ји при хва та ју сва уче ња сво је ве ре тек 33,2% од укуп но 

74 Ibid., стр. 92
75 Зи зју лас, Ј., Дог мат ске те ме. Бе се да: Но ви Сад, 2001., стр. 9. 
76 Зи зју лас, Ј., op. cit., стр. 9. 
77 Ibi dem.
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67% де кла ри са них вер ни ка и да је ве о ма ви сок про це нат оних (чак 32,1%) 
ко ји не ве ру ју у основ ни дог мат хри шћан ске ве ре, а то је дог мат о Вас кр се-
њу. И ов де да кле пра ви мо цр ту из ме ђу ин те лек ту ал не ди мен зи је ре ли ги о-
зно сти са дог ма ти ма, из вла че ћи из то га за кљу чак да зна ње, и свест о сво јој 
ве ри, мо ра ју на осно ву дог ма та Цр кве би ти кри стал но ја сни и ра зу мљи ви, 
јер се са мо на тај на чин по ре чи ма ми тро по ли та Јо ва на наш од нос пре ма 
ствар но сти ес ха то ло шкој и фи зич кој, пре о бра жа ва на на чин ко ји је спа со но-
сан и за нас и за цео свет.

Уме сто за кључ ка

Им пе ра тив Цр кве у из ве сном на ред ном пе ри о ду али и чи та вом XXI 
ве ку мо рао би да бу де бу ђе ње во ље за сти ца њем дог мат ских зна ња вла сти-
те ве ре. То зна чи да би ре е ван ге ли за ци ја под ра зу ме ва ла и ве ће уцр ко вље ње. 
Ово је у ди рект ној по ве за но сти са ду хов ном об но вом на шег на ро да, о по тре-
би ко је го во ре ис ку сни ји па сти ри Пра во слав не Цр кве. Са мо та ко учвр шће-
ни, и укре пље ни бла го да ћу Ду ха Све то га, вер ни на род или ла и ци, мо ћи ће 
да на до сто јан ствен и ре пре зен та ти ван на чин све до че пра во слав ну ве ру сви-
ма око се бе, и да на тај на чин ши ре Хри сто ву по ру ку о бла гој ве сти. Уко ли-
ко не ус пе ју да пру же соп стве ни аде ква тан при мер, и уко ли ко не ма ју ис кри-
ста ли са не ста во ве као и кри тич ку моћ ра су ђи ва ња, пра во слав ним вер ни ци-
ма пре ти екс пли цит на опа сност не са мо од уме ре ног про зе ли ти зма, не го и 
од гу бље ња вла сти тог иден ти те та бу ду ћи да жи ви мо у јед ном мул ти кон фе-
си о нал ном и мул ти ет нич ком дру штву. По ред то га гло ба ли за циј ски си стем, 
са свим пред но сти ма ко је но си са со бом, кри је у се би и ла тент ну опа сност 
за све ве ће мо но те и стич ке ре ли ги је, за ла зе ћи у њи хо во уче ње и уба цу ју ћи 
у ње га кли це мно штва ин фор ма ци ја псе у до ка рак те ра ко је че сто у пот пу но-
сти из гра ђу ју про фил да на шњег вер ни ка. По тре ба да се ин фор ма ци је се лек-
ту ју, да се на пра ви су штин ска раз ли ка из ме ђу оно га што је „на спа се ње“ и 
што по ма же у ве ри, и оно га ла жног, што има са мо при вид ни об лик ду хов ног, 
али што је у су шти ни про же то его цен трич ним на ме ра ма и хте њи ма, да нас је 
ите ка ко зна чај на. Раз би ра ти ко су пра ви учи те љи, а ко ла жни про ро ци и ву-
ко ви у јаг ње ћој ко жи, не мо гу ће је без кри тич ког са гле да ва ња ствар но сти око 
нас. Ин те лек ту ал на ди мен зи ја ре ли ги о зно сти се у том све тлу, по ка зу је као 
ве о ма бит на, ко ја суд бин ски мо же да од ре ди чо ве ков пут, и ути че на ње гов 
жи вот ни из бор. Уко ли ко по ђе мо од прин ци па да по зна ва ње пра ви ла и нор-
ми соп стве не ве ре, во ди ка из град њи мо рал ни јег си сте ма вред но сти, ко ји 
у се бе укљу чу је и то ле рант ност као хри шћан ски по зив на ми ло ср ђе пре ма 
сви ма, на љу бав не са мо пре ма бли жњи ма не го и пре ма сво јим не при ја те-
љи ма, он да је са свим из ли шно го во ри ти о то ле ран ци ји и људ ским пра ви ма 
ван пра во слав не по ру ке о љу ба ви пре ма сво јим не при ја те љи ма. Пра во слав-
ни све то на зор на при мер, ни ка да не мо же да укљу чу је у се бе ве ру без де ла, 
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и љу бав без са мо по жр тво ва ња. Раз ми шља ју ћи и у та квом кон тек сту, мо ра мо 
ве ли ки зна чај при да ти ин те лек ту ал ном и ду хов ном уте ме ље њу у сво јој ве-
ри. По ред све га оста лог, пра во слав ни вер ник, ко ји има из гра ђен хри шћан-
ски си стем вред но сти, а ко ји је за сно ван на Све том Пи сму и Све том Пре да-
њу, ко ји је спре ман на жр тву за дру го га, ко ји је упо знат са дог мат ским исти-
на ма сво је ве ре, али и дру гих ре ли ги ја, мо же да бу де би тан и кон струк ти ван 
фак тор и у очу ва њу дру штве ног до бра.
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Summary

A role of religion in the postcommunistic society of Serbia is quite intense. New 
ambient circumstances brought up a need for reevangelization, and for that reason the 
beginning of the nineties can be interpreted as a process of revitalization of the Ortho
dox faith and an affirmation of its social role. Although the largest number believe that 
religion is a true carrier of cultural and national identity of the Serbian people, and that 
without its role, the Serbian people could not withstand challenges of the epoch of the 
modern civilization, there are still those who think that the religious system has a predom
inant role and who demand its marginalization for the sake of stronger secularization. 
In relation to this, the Belgrade Cultural Center, with financial support from the Konrad 
Adenauer Foundation from Berlin, conducted an empirical research of the social rele
vance of religion in Serbia. In this paper, we will give a special attention to indicators of 
religious dogmatism, which, contrary to indicators of religious selfidentification, indi
cate an alarming situation in the area of understanding dogmatic questions of one’s own 
faith; among those, the most important questions are questions related to God, Resurrec
tion, Heaven and Hell, etc.

Keywords: Religiosity, Indicators/Dimensions of religiosity, confessional selfiden
tification, Religious dogmatism, Dogmatists.
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PHILOSOPHY OF HUMAN RIGHTS

Abstract

 This article deals with a philosophical and partly theological basis of human 
rights. Human rights are certain moral guarantees that have a long historical heritage. 
There are basically two different approaches to philosophical foundations of the notion of 
human rights: either they are inherently present as objective moral obligations of the nat
ural law which should be respected by the state, or they are subjectively and arbitrarily 
imposed by the state who determines the legal obligations in the society. Both approaches 
have been criticized or justified, and the main criticism comes from Marxists who claim 
that traditional definitions of human rights should be rejected as the „safe distance“ play 
is always presupposed. Genuine Christian worldview defines human rights on the basis 
of universal concept of human dignity and sacredness of every individual that transcends 
’safe distance’ approach and avoids any kind of segregation and distrustful approach of 
any formal religion or the state. This calls for sincere conversion to Christ whose open
ness to all human beings represents the only sure way of respect of human rights.

 Key words: human rights, natural law, moral civil obligations, safe distance 
play, dignity of human beings, conversion through openness, sacredness of others

1. Introduction

Human rights are certain moral guarantees that have a long historical her
itage. The Stanford Encyclopaedia of Philosophy offers one of theplausible and 
comprehensive definitions of human rights:

They [human rights] are international norms that help to protect all 
people everywhere from severe political, legal, and social abuses. 
Examples of human rights are the right to freedom of religion, the 
right to a fair trial when charged with a crime, the right not to be tor
tured, and the right to engage in political activity. These rights exist 
in morality and in law at the national and international levels (SEP, 
„Human Rights“, italics mine).

1 Professor of Religion, Ethics and Philosophy, Extraordinary Associate Adjunct Profe
ssor of Dogmatics, North-West University, South Africa, USC, Port of Spain, PO Box 175, Trini
dad, WI, tel: +18687871095
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The main objective of thisarticleis to examine the philosophical basis and 
content of the notion of human rights. In the first part of this research, human 
rights will be presented as an indispensable legal and moral issue in contempo
rary society. Part two proceeds with historical-philosophical underpinnings of the 
idea of human rights. Some notable philosophers will be briefly analyzed. In the 
following section, the article will assess the most basic philosophical systemat
ic views of the concept of human rights, including criticisms and justifications. 
Theological-philosophical debate will be included as well. Finally, this articlewill 
draw some important practical implications for contemporary society, interna
tionally, and the Caribbean regionspecifically.

This article will address some of the issues presented in the United Na
tions Declaration of Human Rights within the project of Millenium Development 
Goals (MDG)(see Apendix I). Basically, values of human dignity will be taken 
into consideration. I will also intermittently address almost all of the itemized hu
man rights presented in Paragraph V of the declaration (Appendix I).

2. Human rights and the contemporary society

In contemporary society, human rights are regarded as multifaceted norms 
of respect for human beings that have numerous aspects. James W. Nickel, Pro
fessor of Philosophy and Law from the School of Law at Miami University, prop
erly recognizedthat human rights, in modern society, exist as moral and/or legal 
rights. A human right can exist as (1) a shared norm of actual human moralities, 
(2) a justified moral norm supported by strong reasons, (3) a legal right at the na
tional level (here it might be referred to as a „civil“ or „constitutional“ right), or 
(4) a legal right within international law. A human rights advocate might wish to 
see human rights exist in all four ways (Nickel, 2010: par. 6).

Therefore, in modern society, when one speaks about human rights, he/she 
does not define some norms only as the rights in the strictest sense of the term or 
a general sense of morality, but also about certain legalresponsibilities and obli
gations. Modern society is structured in such a way that the classical philosophi
cal and ethical definitions and descriptions of human rights become law-binding 
– part of the fixed legal structure of the society. Consequently, every violation of 
human rights (liberty rights, equality rights, social rights, different group rights 
and so on),is a severe damage to the legal organization of contemporary society.

On the other hand, however:

Many people have sought to find a way to support the idea that hu
man rights have roots that are deeper and less subject to human de
cisions than legal enactment. One version of this idea is that people 
are born with rights, that human rights are somehow innate or in
herent in human beings. One way that a normative status could be 
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inherent in humans is by being God-given. The U. S. Declaration of 
Independence (1776) claims that people are „endowed by their Cre
ator“ with natural rights to „life, liberty, and the pursuit of happi
ness.“ On this view, God, the supreme lawmaker, enacted some ba
sic human rights (Nickel, 2010: chapter 2, par. 2, italics mine).

In regard to these two levels of the understanding of human rights, namely 
legal and moral/natural, this article recognizes the tension between the two gen
eral and classicalphilosophical theories of human rights. Lawyers, social and po
litical theoreticians and some philosophers claim that human rights are closely re
lated and properly understood only within the legal order of society. According to 
this school of thought, society structures any model of human rights. However, 
some scholars argue that human rights are inherent values; and, if the argument 
is pushed further, they are divinely created values (e. g. Christian world-view).

This debate, however, is not original at all. It is based on historical phil
osophical thinking. Regarding this ideological tension about human rights, we 
have to go to the history of the philosophical systems of thought, and concisely 
present two basic opposing views.

3. History of philosophy and human rights

At the mature period of classical Greek philosophy (V-IV century BC), 
Socrates, Plato and Aristotle claimed that all human rights are based on the con
cept of natural law. Both Socrates’ and Aristotelian concept of virtue and Plato’s 
concept of justice are based on inherent or innate values (Kenny, 2010: 206–11). 
The theory of natural law was very popular in medieval times, especially in the 
thought of the ’prince of scholasticism’, Thomas Aquinas. Most of the scholars of 
Aquinas agree that he gives prominence not to the biblical standards of morality 
or the biblical concept of the law, but to the Aristotelian concept of virtue based 
on natural law, as a foundation for morality (Davies, 1992: 244–9; Kenny, 2010: 
458). Morality of human rights is always based on natural law. This idea has be
come one of the foundational philosophical, theological and ethical models in 
Roman Catholic theology and philosophy (reference).

The Age of Enlightenment brought some reinterpretations of the theory of 
human rights based on natural law. Thomas Hobbes, in his work De Cive (1651), 
argued that „homo homini lupus est“ (a human being is a wolf to another fellow 
being). The meaning is that the natural state of man is one of enmity toward other 
fellow human beings. The only way human rights or liberty could be respected is 
to convey the natural right to the sovereign of the state or the commonwealth who 
will guarantee the wellbeing, liberty and security of society. The theory becomes 
very popular today as some governments struggle to make a balance between 
personal liberty and security of the individual. This seems like an application of 
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the principle expanded in Machiavelli’s Prince, namely that in politics realism is 
much more plausible than idealism. Regrettably, this application calls for an in
dispensable reinterpretation of the theory of virtues and excellence of character.

Hugo Grotius, the lawyer, expressed the idea that even international law 
must be based on the natural rights of human beings. He claimed that „even 
the will of an omnipotent being cannot change or abrogate“ natural law, which 
“would maintain its objective validity even if we should assume the impossible, 
that there is no God or that he does not care for human affairs“ (De iure belli ac 
pacis (1625), Prolegomeni XI). Grotius was appalled with the religious wars of 
his time and for this reason, partially rejected the idea that divine law has to be 
a substratum of natural law (Kenny, 2010: 712). This is the immature concept of 
distinction between natural law as the basis of human rights and divinely created 
order as the foundation for human rights. Natural law, therefore, has become the 
rationale and the justification for the theory of human rights.

On the other hand, there are some extreme modern experiments of abroga
tion of human rights based on natural or divine law. According to this theory, the 
law of the state (or legal structure) legitimizes and determines the principle of hu
man rights (e. g. Soviet Union before the fall of the Berlin Wall or perhaps exper
iments with issuing some new laws of threat of privacy or detentionin the West
ern world). In all these experiments, the state or the legal structure subjectively 
and arbitrarily determines the limits, values and applications of certain human 
rights, on the account of some emergent social, political or even economic cri
ses. Though contemporary society cannot survive without the legalization of nat
ural human rights, this position represents the extreme version of this philosophy. 
Any extreme, furthermore, abolishes the original postulates of the theory and be
comes a new theoretical concept.

It is evident, therefore, that in the history of philosophy/human thought, 
two models of human rights always prevailed. Either human rights are based on 
natural law based on the objective natural order that may be or may not be creat
ed by God, and is only acknowledged and respected by the state, or these rights 
are determined, legitimized, defined and applied by the legal structural order, sub
jectively and arbitrarily imposed by the state.

There are, of course, some recent post-classical or post-modern theories 
of human rights which deny the philosophical belief of foundationalism, and 
are very suspicious toward any foundational description of rationale for human 
rights. These theories express the general „fear of foundations“ (see Mittleman, 
2009: 923). Consequently, Lewis S. Feuer in his article, „Natural Rights“ in the 
Journal of Human Rights claims:

Much contemporary philosophizing has regarded the affirmation of 
human rights as an experiment in either linguistic nonsense or pro
paganda. Efforts to state human rights have been described in such 
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terms as to make them trivial or absurd (Feuer, 2002: 339, italics 
mine).

The space here, however, does not allow me to go deeper into this discus
sion.

4. Criticisms and justifications of theories of human rights

One of the basic critiques of natural human rights expanded in the French 
Declaration des droits de l’Homme et du Citoyen (Declaration of rights of hu
mans and citizens 1789), elaborated more in the Declaration of Human Rights, 
and based on the historical-philosophical notion of objective natural law, comes 
from Karl Marx in his work, On the Jewish Question:

Above all, we note the fact that the so-called rights of man, the droits 
de l’homme as distinct from the droits du citoyen, are nothing but the 
rights of a member of civil society – i. e., the rights of egoistic man, 
of man separated from other men and from the community (Karl 
Marx, 1843, italics mine).

Marx, therefore, recognized that,

Liberty is the right to do everything that harms no one else. The lim
its within which anyone can act without harming someone else are 
defined by law… the right of man to liberty is based not on the as
sociation of man with man, but on the separation of man from man 
(Marx, 1843).

The purpose of human rights should be not a separation, but communion 
with others. The essential element of every declaration of human rights is the re
spect for others on the basis of belonging to the same human family.

Slovenian socialist/post-modern philosopher, Slavoj Zizek, in his article 
„Against Human Rights“ (2005), claims that according to the declaration of hu
man rights:

…liberal attitudes towards the other are characterized both by respect 
for otherness, openness to it, and an obsessive fear of harassment. In 
short, the other is welcomed insofar as its presence is not intrusive, 
insofar as it is not really the other. Tolerance thus coincides with its 
opposite. My duty to be tolerant towards the other effectively means 
that I should not get too close to him or her, not intrude into his space 
– in short, that I should respect his intolerance towards my over-prox
imity. This is increasingly emerging as the central human right of ad
vanced capitalist society: the right not to be ’harassed’, that is, to be 
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kept at a safe distance from others anduniversal human rights are ef
fectively the right of white, male property-owners to exchange freely 
on the market, exploit workers and women, and exert political domi
nation (Zizek, 2005: 120, italics mine).

Zizek, in the spirit of post-modern revolutionary critique of the modern 
concepts of human rights, indeed has a very important point here. Natural human 
rights were interpreted within the economic and political structure of the West. 
What is noticeable here is that the theory of human rights can be based on the al
leged natural state of order, which is, in fact, defined by the ruling class or those 
in power. Speaking in modern/post-modern scientific terms, those who dominate 
the society determine the reference frame or the reference point of an observation. 
The problem remains: Who defines the natural order? Whose reference frame we 
should use in defining human rights? The same principle is applicable in the his
tory of slavery, when, even Christians and spiritual leaders of the Church held 
slaves for economic purposes, claiming that the slave trade belongs to the natural 
order created by God himself. The defense of human rights is then always a com
bat against the „excess of power“. Western dominated definition of human rights 
based on natural law has come to its historical crisis. Even the theory of natural 
rights can be exploited for the various purposes by those who have authority.

On the other hand, it is also very difficult to justify the theory of human 
rights based on state power, even if the rationale is the most critical emergency 
situation or threat (communism or contemporary police state(s)). Sacrifice of hu
man rights is always critical.

Apparently, the time has come to raise the question: What theory of human 
rights could transcend the problem of „the rights of egoistic man, of man sepa
rated from other men and from the community” (Marx), or a ’safe distance’ the
ory (Zizek)? Certainly, both communist experiments and contemporary political 
experiments in the West substantially failed in this regard. Their reference points 
have an alternative. This is the reason why so many philosophers and thinkers 
today wish to go back to the original rationale for natural human rights; that is, 
primitive Christian ethics.

5. Human rights and Christian worldview

So far, some of the theoretical and practical problems of the theory of nat
ural objective human rights, and the theory of human rights subjectively defined 
and determined by the state have been discussed. What about the final initiative
to base a theory of human rights on the original teachings of the founder of Chris
tianity, Jesus Christ? Is this question relevant only for the church-going persons? 
What is the relevance of the theory of human rights based on the Christian or at 
least theistic world-view in modern society?
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It is widely known thatthe Declaration of Independence of the United 
States (1776) does not explicitly mention the word „God“, but it has a connota
tion that human rights are naturally created by God:

We hold these truths to be self-evident, that all men are created 
equal, that they are endowed by their Creator with certain unalien
able Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of 
Happiness (Declaration of Independence, 1776).

This reminds us of the text of the French Declaration des droits de l’Homme 
et du Citoyen (1789), but it adds the notion of divine creation of human rights. 
The United States Declaration of Independence clearly states that human rights 
are the product of the Creator Himself. Some secularists, nevertheless, deny the 
theistic origin of the Constitution of the USA (1791). David W. New, for exam
ple, in his article, „Where is God in the Constitution“, has an important point 
when he says :

The mistake modern secularists make is obvious. They take a twenti
eth century concept like „secularism“ and read it back into the Con
stitution. They take a concept that didn’t even exist in the eighteenth 
century and attribute it to the framers of the Constitution. Unfortu
nately, this is a very common mistake. The fact that the word „God“ 
does not appear in the Constitution means little. It is actually a rath
er shallow observation. The reality is „God“ is in every word of the 
Constitution, including the punctuation (New, 2004: conclusion).

Nevertheless, the question always remains: How should we describe the 
nature of ’God’? It is widely known that the makers of the constitution were de
ists (they believed only in Creation without God’s intervention in history and hu
man affairs). They were not Christians in the biblical sense of the word.

Consequently, the only theory that might provide the space for a genu
ine respect of human rights is the theory of natural rights based on the Chris
tian world-view (or at least theistic, not deistic world-view). Unlike William F. 
Schulz, elected as a ’Humanist of the year 2000 in the United States’, who says 
that a fundamental rationale for human rights is a „humanist rationale in all its 
non-sectarianism and generosity of the spirit“ (Schulz, 2000: 29), the contempo
rary Jewish philosopher, Alan Mittleman, concludes that no „human rights talk 
or, more importantly, human rights practice can besustained in the absence of a 
sense of the sacred“ (Mittleman, 2009: 929, italics mine).

The rationale for Christian basis of human rights lies in the fact that only 
Christianity offers the genuine respect of the ’sacredness of the otherness’ of hu
man beings. Jesus of Nazareth never played a „safe distance“ game because the 
sacred interest of the other was the main objective of his sacred mission. Active 
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non-violent resistance to all violations of human rights is a prerequisite for the 
discipleship of Jesus and for general Christian respect for others as well. Martin 
Luther King Jr. or Nelson Mandela demonstrated this approach. All forms of rac
ism, nationalism, abuse of women and children, economic exploitation etc. go di
rectly against our Creator and the Redeemer whose goal is a restoration, recon
ciliation, respect and mutual recognition of a genuine and fulfilled existence. Vi
olation of human rights brings disaster on the individual, nation and the world.

Christian world-view offers the theory of human rights based on the natu
ral created order, but it goes a step further beyond deistic world-view. It does not 
play a game of „safe distance“. It is actively involved in the promulgation, living 
and application of the liberty, equality and brotherhood of all, by the power that 
is beyond the power of the state, rationality or mere morality, namely, the pow
er of the changed and renewed heart by God through Christ. This, of course, calls 
for the sacrificial ’bearing of the Cross’, since the principles of Christ’s kingdom 
conflict with the principles of worldly kingdoms.

6. Summary and conclusion

Let me summarize the basic thoughts of this article and make an attempt to 
conclude the matter with the practical implications of the discussion here. First, I 
presented the need for recognition of both the legal and moral nature of the con
cept of human rights within contemporary society. Two basic historical and phil
osophical models of these rights: the objective model of natural law and the sub
jective social model of the enforcement of rights by the power of the state were 
juxtaposed. Neither model satisfies the ultimate purpose of the exercise and pro
tection of human rights; that is, the restoration of the human being in its holis
tic sense.

Both the ’natural order’ model, with its philosophical or bourgeois/deistic 
prejudices, and the ’power of the state’ model, with its excess of power, have to 
be transformed and reinterpreted if one wishes to uphold the dignity of the human 
being as created in the image of God. The only safe model, therefore, is the mod
el of divine creation and divine respect of the dignity of human beings, which is 
exemplary for us as well. The dignity of human beingshas never been a pure sec
ular concept. It is deeply rooted in religious sentiment as an integral part of the 
Calvin’s sense of divinity (sensus divinitatis) that every human being possesses 
(Santrac, 2011). Recently, Pope Benedict XVI made a proposal,

…that Christian religious leaders should take a more prominent 
leadership role in promoting and defending universal human rights 
around the world. This task ought to be the defining mission forthe 
contemporary leadership of Christian churches – both Catholic and 
Protestant. Defending the dignity and sacred inviolable rights of the 
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human person is the central mission for the Christian Church in our 
time (Proietti, 2009: 118).

This project does not seem far removed from MDGs. However, whether it 
still involves the recognition of some values of natural order theory, or even le
galization of moral principles, is left to further discussion. One thing is certain 
though: Unalienable rights of every human being are based on the reality of the 
dignity and sacredness of humans given to them by their Creator.

As a European philosopher and a theologian, educated in Serbia, France, 
United Kingdom and United States, who momentarily lives in Trinidad, let me 
venture to draw some concluding remarks in regard to the human rights within 
the Caribbean setting. Apparently, the Caribbean peoples have gone through the 
difficult phase of its history in regard to respect of human dignity and its liberty 
and pursuit of happiness. However, post-slavery and post-colonial project must 
not discontinue half way. We need to avoid playing the „safe distance“ game, al
ready played in history by the exploiters, having no sense of human rights or the 
courage to change themselves and the society, whoever they were/are.

We should avoid segregating ourselves in our limited and isolated „kibbut
zim“, whether Indo-Caribbean, Afro-Caribbean, Euro-Caribbean, Hispano-Car
ibbean, Chinese-Caribbean and others. In so doing, we’ll not look ’xenophobi
cally’ to minorities or migrants (see Apendix I, V: 25)over the fence in suspicion, 
fear, and ultimately, animosity. Otherwise, we will never learn what it means to 
„love your neighbour as thyself“ or to „do to others what you would like them do 
to you“. Formal religion or the power of the state is helpless in this matter. They 
always play a ’safe distance’ game.

Only the living and cosmic Christ has thespiritual other worldly power to 
restore human dignity, revive sensus divinitatis, and change human minds and 
hearts. He prompts all of us toward openness to others in respect of that same dig
nity and sacredness in other fellow beings. This represents genuine hope for the 
ultimate reconciliation of individuals, families, cultures and nations in the Carib
bean region or elsewhere. Despair has no place here. Edith Stein, one of the most 
influential female philosophers of phenomenology in the 20th century, and well-
known Jewish convert to Catholicism, who became a martyr during the Holo
caust, once said: „The darker it gets around us here, the more we must open our 
hearts to the light from above“ (1994: 31).
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Appendix I 
Resolution adopted by the General Assembly

[without reference to a Main Committee (A/55/L.2)]

55/2. United Nations Millennium Declaration

• Freedom. Men and women have the right to live their lives and raise their 
children in dignity, free from hunger and from the fear of violence, oppression or 
injustice. Democratic and participatory governance based on the will of the peo
ple best assures these rights.

• Equality. No individual and no nation must be denied the opportunity to 
benefit from development. The equal rights and opportunities of women and men 
must be assured.

• Solidarity. Global challenges must be managed in a way that distributes 
the costs and burdens fairly in accordance with basic principles of equity and so
cial justice. Those who suffer or who benefit least deserve help from those who 
benefit most.

• Tolerance. Human beings must respect one other, in all their diversity of 
belief, culture and language. Differences within and between societies should be 
neither feared nor repressed, but cherished as a precious asset of humanity. A cul
ture of peace and dialogue among all civilizations should be actively promoted.

• Respect for nature. Prudence must be shown in the management of all 
living species and natural resources, in accordance with the precepts of sustaina
ble development. Only in this way can the immeasurable riches provided to us by 
nature be preserved and passed on to our descendants. The current unsustainable 
patterns of production and consumption must be changed in the interest of our fu
ture welfare and that of our descendants.

• Shared responsibility. Responsibility for managing worldwide econom
ic and social development, as well as threats to international peace and security, 
must be shared among the nations of the world and should be exercised multilat
erally. As the most universal and most representative organization in the world, 
the United Nations must play the central role.

V. Human rights, democracy and good governance

24. We will spare no effort to promote democracy and strengthen the rule 
of law, as well as respect for all internationally recognized human rights and fun
damental freedoms, including the right to development.

25. We resolve therefore:
• To respect fully and uphold the Universal Declaration of Human Rights.
• To strive for the full protection and promotion in all our countries of civ

il, political, economic, social and cultural rights for all.
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• To strengthen the capacity of all our countries to implement the princi
ples and practices of democracy and respect for human rights, including minor
ity rights.

• To combat all forms of violence against women and to implement the 
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.

• To take measures to ensure respect for and protection of the human rights 
of migrants, migrant workers and their families, to eliminate the increasing acts 
of racism and xenophobia in many societies and to promote greater harmony and 
tolerance in all societies.

• To work collectively for more inclusive political processes, allowing gen
uine participation by all citizens in all our countries.

• To ensure the freedom of the media to perform their essential role and the 
right of the public to have access to information.

Aleksandar S. Santrač2, DPhil, PhD
University of the Southern Caribbean, 
Trinidad, WI
alex.santrac@gmail.com

FILOZOFIJA LJUDSKIH PRAVA
Rezime

Ovaj članak se bavi filozofskom i delom teološkim pogledom na ljudska prava. 
Ljudska prava su određene moralne garancije, koje imaju dugu istorijsku pozadinu. U os
novi, postoje dva osnovna pristupa filozofskom utemeljenju ideje o ljudskim pravima: ili 
su ona utkana u prirodni zakon, kao objektivne moralne obaveze koje država mora pošto
vati, ili su pak subjektivno i arbitrarno nametnuta od strane države koja određuje legal
ne obaveze društva. Oba pristupa su ili opravdavana ili kritikovana, a najvažnija kriti
ka dolazi od marksizma, koji tvrdi da tradicionalnu definiciju ljudskih prava treba odba
citi, s obzirom da je igra „sigurne distance“ uvek prisutna. Istinski hrišćanski pogled na 
svet definise ljudska prava na temelju univerzalne ideje o ljudskom dostojanstvu i sveto
sti svake individue, što prevazilazi pristup ’sigurne distance’ i izbegava svaku segregaci
ju ili nepoverenje prema svakoj formalnoj religiji ili državi. Ovaj pristup poziva na iskre
no obraćenje Hristu, čija otvorenost svim ljudskim bićima predstavlja jedini sigurni put 
poštovanja ljudskih prava.

Ključne reči: ljudska prava, prirodni zakon, moralne gradjanske obaveze, igra si
gurne distance, dostojanstvo ljudskih bića, obraćenje kroz otvorenost i svetost drugoga

2 Professor of Religion, Ethics and Philosophy, Extraordinary Associate Adjunct Profe
ssor of Dogmatics, North-West University, South Africa, USC, Port of Spain, PO Box 175, Trini
dad, WI, tel: +18687871095
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NASTANAK I INTEGRITET KANONA NOVOG 
ZAVETA: FILOLOŠKO-ISTORIJSKA ANALIZA

Rezime:

Biblija „nije stigla faksom sa neba“ (Da Vinčijev kod) – ona ima svoju bogatu 
istoriju nastanka. U ovom radu preispituju se osnovna pitanja vezana za nastanak novo
zavetnog kanona, kroz analizu osnovnih istorijskih aspekata. Polazi se od filološke anali
ze izraza „kanon“ i ispitivanja spoljašnjih i unutrašnjih razloga, koji su doveli do nastan
ka novozavetnog kanona. Proces kanonizacije je prikazan u koracima, a posebna pažnja 
se posvećuje diskusiji osnovnih kriterijuma kanoničnosti. Osnovna teza rada je: Novi za
vet je i pored dinamičnog procesa razvoja više od ljudske odluke. Na kraju rada se uka
zuje na implikacije postavljene teze.

Ključne reči: Novi zavet, kanon, kanonizacija, autoritet

U knjizi Da Vinčijev kod, Tibing, jedan od glavnih likova, izjavljuje: „Bib-
lija nije stigla faksom sa neba… nije volšebno pala sa oblaka.“1 I pored fiktivne 
prirode ovog kontraverznog romana, on je bez sumnje u pravu, makar po jednom 
pitanju: Biblija nije neka vrsta magične knjige koja je poslata sa neba u crnom 
kožnom povezu, sa pozlaćenim krstom na naslovnoj strani. Svaka knjiga Novog 
zaveta ima svoju pojedinačnu istoriju nastanka i recepcije, a crkva je prepoznala 
njihovu posebnost i u jednom dugom i dinamičnom procesu sabrala ih je u 
kolekciju, koja je nazvana Novi zavet.

Diskusija o nastanku kanona Novog zaveta ne prestaje da bude jedna od 
najvrelijih debata u novozavetnim studijama.2 I pored poprilično jasnih međa
ša u istoriji nastanka Novog zaveta, mnogi značajni detalji su i dalje nepozna
ti, što otvara mnoštvo pitanja i daje povod za razne špekulacije. Jedan od najpro
vokativnijih savremenih pogleda Novi zavet vidi kao rezultat crkvene politike i 
pritiska Rimske imperije. Ovakav pogled se ogleda i u naslovu popularne knji

1 Den Braun, Da Vinčijev Kod (Novi Sad: Solaris, 2004), 207.
2 Za pregled diskusije, videti Harry Y. Gamble, „The New Testament Canon: Recent Re

search and the Status Quaestionis“, u The Canon Debate, (ur.) Lee Martin McDonald i James A. 
Sanders (Peabody, Mass.: Hendrickson, 2002), 267-294; Katharina Greschat, „Die Entstehung des 
neutestamentlichen Kanons. Fragestellungen und Themen der neueren Forschung“, VF 51 (2006), 
56-63.
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ge Dangana (Dungan): Konstantinova Biblija: politika i stvaranje Novog zave
ta.3 Ovaj rad nije još jedan u nizu mnogih kritika ovakvog savremenog pristupa 
nastanku Novog zaveta. Naša namera je da pitanju priđemo iz filološke i istorij
ske perspektive, i kroz induktivnu analizu činjenica ukažemo na integritet kano
na Novog zaveta.

1. Značenje izraza „kanon“

Grčki pojam κανών je deklinirani oblik imenice κάνη (postoji i oblik 
κάννα), reči semitskog porekla, čije je osnovno značenje „trska“. Jevrejski izraz 
qáneh, pored trske, označavao je i ravan štap, a poznato je da je štap služio kao 
sredstvo poravnavanja ili merilo ravnosti (i tako ispravnosti). Izraz κανών tako
đe je označavao i visak, alat zidara i tesara za utvrđivanje ispravnog pravca pri 
radu sa kamenom ili drvetom (Lukijan, Hist. conscr. 5). Iz ovog doslovnog zna
čenja su kasnije potekle sve metaforične upotrebe izraza, koje su se odomaćile u 
raznim sferama života.

U širem smislu, kanon je u antičkoj misli postao nepogrešivi „kriterijum“ 
ili „standard“, na osnovu kojeg je mogla da se utvrdi ispravnost određenog toka 
razmišljanja ili delovanja, a istovremeno je bio i cilj ka kome treba da se teži. 
Tako je Aristotel mogao da okarakteriše idealnu, primernu osobu kao „kanon i 
merilo“ istine (κανὼν καὶ μέτρον; Eth. Nic. 3.6). Kada je reč o književnosti, alek
sandrijski gramatičari su rečju kanon označili kolekciju klasičnih spisa, koju su 
zbog lepote izražavanja smatrali dostojnim modelom za sleđenje (Kvintilijan, 
Inst. 10.1.54 i 59). Na području umetnosti, Polikletova statua kopljanika smatra
na je kanonom, savršenim uzorom prikaza ljudskog tela kada je reč o proporcija
ma (Plinije, HN 34.8.55). U antičkoj muzici je monokord, koji kontroliše sve od
nose među tonovima, nazvan κανὼν μουσικός (Nikomah, Arith. 2.27.1). Koncept 
kanona se, međutim, u grčkoj misli ne odnosi isključivo na estetiku, već zadire i u 
sferu etike. Tako se „zakon“, koji nas obavezuje, pojavljuje kao kanon kod Luki
jana, koji tvrdi da je čoveku potreban „kanon i kompas“ kako bi mogao da dono
si ispravne sudove u moralnoj sferi života (Hermot. 76). Slično ovom razmišlja
nju, Epikur tvrdi da je osnovni zadatak ljudskog razmišljanja da otkrije „temelj“ 
(κανών) na osnovu kojeg će moći da se utvrdi šta je istina, a šta laž, šta je vredno 
traženja i šta bi trebalo da se izbegava.4

Zanimljivo je zapaziti da Septuaginta nikada ne prevodi jevrejski qáneh sa 
κανών-om. Izraz se pojavljuje svega tri puta: (1) u Jud. 13:6 se odnosi na „kraj“ 

3 David L. Dungan, Constantin’s Bible: Politics and the Making of the New Testament 
(Minneapolis, Minn.: Fortress Press, 2006). U vezi obraćenja Konstantina i njegovog uticaja na 
raz voj hrišćanstva, videti Milan Vukomanović, Rano hrišćanstvo od Isusa do Hrista (Beograd: Či
goja, 2003), 243-260.

4 Epikurej je napisao izgubljenu knjigu pod naslovom U vezi kriterijuma kanona, za koju 
znamo iz npr. Ciceron, Nat. D. 1.16.43; Seneka, Ep. 89.11. Za dalje primere upotrebe izraza kanw,n 
u sekularnom grčkom kontekstu, videti H.W. Beyer, „κανών“, u TDNT, III, 596-602.



Religija i tolerancija, Vol. XI, № 20, Jul – Decembar, 2012. 255

kreveta; (2) u Mih. 7:4 je tekstualni problem, višak u odnosu na jevrejski tekst 
(bez određenog značenja); (3) najznačajniju upotrebu reči susrećemo u 4Mak. 
7:21, budući da ona označava „pravilo“, „zakonitost“: „koji filozofira na osnovu 
svih pravila filozofije“ (τίς πρὸς ὅλον τὸν τῆς φιλοσοφίας κανόνα φιλοσοφῶν). 
Sličnu upotrebu susrećemo i kod Filona Aleksandrijskog („zakon“, „statut“, „pra
vilo“), a kod Josifa Flavija σκοπός i κανών se odnose na „model i meru“ (Ant. 
10.49).

U Novom zavetu izraz se takođe retko pojavljuje, i to isključivo u Pavlo
vim poslanicama (četiri puta u dva različita konteksta). U Gal. 6:16, u zaključku 
poslanice, apostol izriče uslovni blagoslov nad onima koji slede određeni κανών 
(„pravilo“): „Mir i milosrđe svima koji se drže ovog pravila (κανόνι τούτῳ) i Bo
žijem Izraelu“ (6:16). Izraz „ovo pravilo“ se odnosi na princip izrečen u 6:15, ka 
čijoj formulaciji se argument poslanice postepeno gradi od samog početka („jer 
ni obrezanje ni neobrezanje nije ništa, nego novo stvorenje“).5 Budući da se ovaj 
tekst nalazi na samom kraju poslanice, u epilogu, izraz najverovatnije ukazuje i 
na sadržaj čitave poslanice.6

 U 2Kor. 10:13-16 izraz κανών se pojavljuje tri puta u lingvistički kom
pleksnom tekstu.7 Pavle u ovom poglavlju brani svoj apostolski autoritet od napa
da svojih protivnika, koji su došli u Korint, u već ustaljenu zajednicu, osporili le
gitimnost njegovog autoriteta i sebe preporučivali na osnovu neutemeljenog hva
lisanja i pisma preporuke (možda iz Jerusalima). Na taj način su nameravali da 
preuzmu uticaj nad crkvom koja je za njih bila „strana teritorija“, a za Pavla „do
maći teren“. U ovom kontekstu κανών označava delokrug Pavlovog rada, a repe
ticija pojma ukazuje na njegovu centralnost u debati. Pavle u svojoj argumentaci
ji tvrdi da on ima kanon ili delokrug svog rada, koji je primio od Boga. U pozadi
ni ove upotrebe reči krije se slika „Božje trske za merenje“, koja je odredila sfe
ru apostolovog delovanja.

 Iako se u Novom zavetu κανών upotrebljava samo u jednom tekstu, za 
označavanje normativnog „merila“ pravog hrišćanstva (Gal. 6:16), u ranoj 

5 Bec (Hans Dieter Betz, Galatians: A Commentary on Paul’s Letter to the Churches in 
Galatia [Hermeneia; Minneapolis, Minn.: Fortress Press, 1979], 320) zapaža da je čitava poslani
ca prožeta idejom sleđenja „pravila“ formulisanog u 6:15. U 1:12-2:14 Pavle iznosi kako je do
sledno sledio „pravilo“, dok su njegovi protivnici sledili drugačije pravilo ili su bili bez pravila (po
sebno 2:14). U ostatku poslanice Pavle uglavnom indirektno, ali u nekim momentima veoma odre
đeno (5:6) daje do znanja da je potrebno živeti u skladu sa njegovim pravilom. Čitava diskusija je 
uok virena uslovnim prokletstvom (1:8-9) i uslovnim blagoslovom (6:16) koji zavisi od stava pre
ma Pavlovom κανών-u.

6 U pojedinim kasnijim grčkim kodeksima, na uticaj Gal. 6:16, pisari su dodali u Fil. 3:16 
reč kanw,n sa grčkim izrazom „hoditi“ („hodimo na osnovu istog pravila“). Videti kritički aparat u 
NA28.

7 Haris (M.J. Harris, The Second Epistle to the Corinthians: A Commentary on the Greek 
Text [NIGTC; Grand Rapids, Mich.: Eerdmans; Milton Keynes: Paternoster, 2005], 704) pripisuje 
problematičnu sintaksu intenzitetu Pavlovih emocija pri vatrenoj odbrani „svoje teritorije“ od pro
tivnika, koji su nameravali da je od njega preuzmu. 
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patris tičkoj literaturi ovakva upotreba reči je učestala. Razlog se krije u čestim 
diskusijama u hrišćanskim krugovima o tome šta treba da se smatra istinskim 
hrišćanskim verovanjem i praksom. Našavši se u takvoj poziciji, crkva je bila 
prisiljena da postavlja „merila“, a reč κανών se pokazala kao adekvatna za 
označavanje onoga što je ispravno i normativno u crkvi. Na osnovu 1. Klementove 
poslanice (oko 96) možemo da zaključimo da je izraz bio od posebnog značaja za 
crkvu u Rimu još u prvom veku, a pojavljuje se i u brojnim složenicama u kasnijim 
spisima. Takve složenice su: kanon podređenosti ili poslušnosti (τῷ κανόνι τῆς 
ὑποταγῆς; 1Klem. 1:3), kanon naše tradicije (παραδόσεως ἡμῶν κανόνα; 1Klem. 
7:2), kanon liturgije (τῆς λειτουργίας ἀυτοῦ κανόνα; 1Klem. 41:1), kanon istine 
(ὁ κανὼν τῆς ἀληθείας; Klement Aleksandrijski, Strom. 6.15.124) i kanon vere 
(ὁ κανὼν τῆς πίστεως; Polikrat iz Efesa citiran u Euzebije, Hist. eccl. 3.32.7). 
Poslednji izraz („kanon vere“) je postao posebno značajan i odomaćio se u 
latinskom crkvenom jeziku kao regula fidei. Dakle, u prvim vekovima hrišćanske 
crkve „kanon je norma na osnovu koje se sve reguliše u Crkvi; kanonizovati znači 
prepoznati nešto kao deo ove norme“.8

 Od 4. veka upotreba izraza κανών se proširuje na određene odluke, ljude i 
stvari vezane za crkvu. Tako, saborske i sinodske odluke postaju „kanonične“ za 
hrišćansku praksu. Prvi sabor koji je svoje odluke o doktrini i disciplini nazvao 
kanonima održan je u Antiohiji 341. Nekoliko godina ranije, na saboru u Nikeji 
(325), izraz je primenjen na zvanični spisak registrovanih sveštenika koji su na
zvani οἱ ἐν τῷ κανόνι (Can. 16-17). Bajer (Beyer) zapaža da je reč poprimila i 
etički smisao, budući da su izrazom κανονικός označene „duhovne osobe, koje 
žive u skladu sa pravilom Crkve“, pre svega monasi koji vode život na osnovu 
pravila svog monaškog reda.9 Kod Euzebija κανών je lista ili katalog tekstova iz 
jevanđelja. NA28 edicija Grčkog Novog zaveta sadrži u svom uvodu 10 Euzebi
jevih kanona, tj. 10 tabela koje pokazuju koji biblijski tekstovi se pojavljuju u sva 
četiri, u tri, dva ili samo u jednom jevanđelju. 

U svetlu ovako širokog spektra primene izraza κανών nije iznenađujuće da 
crkveni oci od sredine 4. veka ovom rečju označavaju kolekciju svetih spisa, na 
koju se gledalo kao na autoritativni standard hrišćanstva. Ovakva upotreba od
nosila se najverovatnije kako na formalni (spisak ili kolekcija autoritativnih sve
tih spisa), tako i na sadržajni (mera, standard vere i prakse crkve) smisao izraza. 
Dakle, kanonizovani su oni spisi koji su posedovali autoritet „merila“ a samim 
tim bili smatrani i dostojnima da budu deo kanonične liste.10 Najranija poznata 
primena reči κανών za označavanje autoritativne liste hrišćanskih knjiga je dosta 
kasna: u Atanasijevom delu Dekreti nikejskog sinoda (oko 350) izjavljuje se da 

 8 Adolf Jülicher, Einleitung in das Neue Testament (Tübingen: J.C.B. Mohr, 7. izd., 
1931), 555.

 9 Beyer, „κανών“, 602.
10 Péter Balla, Az újszövetségi iratok története: bevezetéstani alternatívák (Budapest: Ká

roli Egyetemi Kiadó, 2. izd., 2008), 36.
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Hermasov Pastir ne pripada kanonu (μὴ ὄν ἐκ τοῦ κανόνος).11 U nastavku ćemo 
videti da se i pored prilično kasne primene reči κανών na kolekciju 27 novoza
vetnih spisa, može govoriti o procesu razvoja kanona kao o putu ka uspostavlja
nju kanona, ali i o „kanoničnoj svesti“ koja je prisutna kod novozavetnih autora.

2. Razlozi nastanka kanona

Osnovni motiv za sakupljanje ranih hrišćanskih spisa u kolekciju Novog 
zaveta bio je stvaranje „normativne osnove“ za hrišćanski pokret. Novozavet
ni kanon, kao opšte prihvaćeni izraz autoriteta, imao je ulogu da definiše identi
tet crkve, reguliše njen život i odnos prema svetu. Stoga je stvaranje kanona pre 
svega odgovor na unutrašnje potrebe crkve, ali su njenom nastanku značajno do
prineli i spoljašnji faktori u vidu izazova sa kojima se hrišćanstvo suočilo u pr
vim vekovima.

2.1. Unutrašnje potrebe

Hrišćanstvo je religija usredsređena na Isusa Hrista, spasitelja i učitelja, 
koji je za vreme svog ovozemaljskog života govorio i delovao autoritetom bez 
premca.12 Ono što je hrišćanstvo verovalo o svom učitelju, Judaizam se nije usu
dio da tvrdi ni o jednom velikanu svoje tradicije, čak ni o Mojsiju. Nakon vazne
senja Isusa Hrista, njegovi apostoli su počeli u svom propovedanju (kerigmi) da 
podučavaju sa izuzetnim autoritetom sve ono što je Isus činio i govorio (1Kor. 
15:1-5). Njihov je autoritet, međutim, bio drugačije prirode, jer je bio zasnovan 
na božanskom izboru svedoka onoga što je Hristos podučavao i činio, a što su oni 
kao očevici lično doživeli.13 Rana crkva je svoje propovedanje zasnivala na tri au
toriteta: (1) Stari zavet; (2) Gospod Isus Hristos; i (3) apostolska kerigma. Kada 
je sadržaj poslednja dva autoriteta dobio pisanu formu, prirodno je bilo očekiva
nje da se na njih gleda kao na autoritativne izvore hrišćanstva. Što je „vremens-
ka i geografska distanca od Isusa“ postajala veća (sve manje očevidaca i širenje 
hrišćanstva u sve udaljenijim krajevima), tim je zapisivanje postalo značajnije.14

11 Bruce M. Metzger, The Canon of the New Testament: Its Origin, Development, and Sig
nificance (Oxford: Clarendon Press, 1989), 292.

12 Isus je podučavao „kao onaj koji ima vlast“, nasuprot književnicima (Mt. 7:29; Mk. 
1:22). Njegov autoritet je na jedinstven način iskazan i pri opraštanju greha (Mt. 9:6; Mk. 2:10; Lk. 
5:24), kao i u činjenju čudesnih dela u kojima je njegova sila došla do punog izražaja najavljujući 
pobedu Božjeg carstva nad carstvom tame (isceljivanje, izgonjenje demona, vaskrsavanje).

13 Za ubedljivu argumentaciju u prilog jevanđelja kao svedočanstva očevidaca, videti Ri-
chard Bauckham, Jesus and the Eyewitness: The Gospels as Eyewitnesses Testimony (Grand Ra
pids, Mich.: Eerdmans, 2006). Pavle nije bio deo inicijalnog kruga očevidaca, jer je njegov poziv 
došao nakon Hristovog života. Međutim, u njegovom slučaju poseban božanski poziv nadomešću
je ovaj nedostatak (1Kor. 7:10; 9:14; Dela 20:35).

14 György Benyik, Az újszövetségi Szentírás keletkezés és kutatástörténete (Szeged: JA
TE Press, 1996), 344.
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 Nastanak kanona je, pre svega, bio značajan zbog definisanja identeta hriš-
ćanstva. Spisi Novog zaveta „bili su tekstovi koje su rani hrišćani mogli da pogle
daju i podsete se ko su“.15 Stvaranje dvodelne hrišćanske Biblije razjasnilo je šta 
hrišćane veže za Judaizam, a šta ih odvaja od njega. Zajedničke tačke obuhvata
le su odnos prema jevrejskoj Bibliji kao svetim spisima, veru u jednog Boga i po
slušnost njegovim zapovestima. Međutim, hrišćanstvo je, suprotno od Judaizma, 
gledalo na Isusa kao na ispunjenje starozavetnih mesijanskih iščekivanja (npr. 
Lk. 24:44). Ovakav stav nije podrazumevao radikalnu reinterpretaciju Starog za
veta, već tumačenje Hristovog života i spasonosnog dela kao nastavak onoga što 
je Bog počeo da čini još u vreme otaca.16 Kako Tajsen (Theissen) zapaža, „hrišća
ni su dodali svoj Novi zavet Starom u svesti da je istorijski gledano Novi zavet is
punjenje, a sa hermeneutičke tačke gledišta ključ Starog zaveta“.17

 Na drugom mestu, kanon je bio potreban radi očuvanja integriteta hrišćan
skog propovedanja. Karakter hrišćanstva kao misionarskog pokreta  (Mt. 28:19-
20), koji je nastojao da vest jevanđelja odnese „sve do kraja zemlje“ (Dela 1:8), 
zahtevao je uključenost velikog broja ljudi mimo kruga svedoka. Opasnost pri 
ovakvom globalnom poduhvatu je zasnivanje poruke nedovoljno upućenih ves-
nika na nepoverljivoj tradiciji, čija bi posledica bilo „razvodnjeno“ ili „iskrivlje
no“ propovedanje (jedan takav primer susrećemo u Dela 18:24-26). Kao odgovor 
na ovu potrebu crkve, nastala su dva tipa literature: (1) zapisi Hristovog života i 
učenja, koji su mogli da posluže ne samo za misionsku i katehetsku svrhu, već i 
kao priručnici za propovednike, orijentir pri eventualnoj korekciji pogrešnih po
gleda i praksi u crkvama; i (2) pastoralna-epistolarna literatura napisana radi nad
zora nad crkvama, koja je imala za cilj da nadomesti odsustvo poverljivog auto
riteta (npr. poslanica Galatima).18

 Na trećem mestu, kanon je igrao vitalnu ulogu u liturgijskom životu hri
šćanskih zajednica. Ranohrišćanski spisi su se od samog početka svog nastanka 
čitali na bogosluženjima uz Jevrejske svete spise. Na kraju poslanice Kološani
ma čitamo sledeće svedočanstvo o ovoj praksi: „A kada se ova poslanica proči
ta kod vas, postarajte se da se pročita i u crkvi u Laodikeji, a i vi da pročitate onu 
iz Laodikeje“ (4:16). Verovatno je ovo bio slučaj i sa drugim Pavlovim poslani
cama, kao i sa ostalim novozavetnim knjigama.19 Praksa čitanja na bogosluženji

15 David A. deSilva, An Introduction to the New Testament: Context, Methods & Ministry 
Formation (Downers Grove, Ill.: IVP Academic; Nottingham: Apollos, 2004), 32.

16 U brojnim novozavetnim tekstovima govori se o Starom zavetu kao o „Pismu“ na ko
je treba da se gleda poput sredstva datog za poučavanje i osnaživanje hrišćana (Rim. 15:3-6; 1Kor. 
10:11; 2Tim. 3:14-17; 1Pet. 1:10-12; Jevr. 11:39-40). U suprotnosti sa Novim zavetom, u gnostič
kim spisima nema kontinuiteta sa Jevrejskom Biblijom, već nasilne reinterpretacije.

17 Gerd Theissen, The New Testament: A Literary History (prev. Linda M. Maloney; Min
neapolis, Minn.: Fortress, 2012), 229.

18 Paul J. Achtemeir, Joel B. Green i Marianne Meye Thompson, Introducing the New Tes
tament: Its Literature and Theology (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 2001), 590.

19 Na osnovu 2Pet. 3:15-16 možemo da zaključimo da su Pavlove poslanice kružile u hriš-
ćanskim krugovima u vidu kolekcije, budući da se u tekstu spominju više pavlovskih spisa („Pa
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ma se takođe spominje u Otkr. 1:3 („blago onom ko čita“) i 1Tim. 4:13 („posve
ti pažnju javnom čitanju“). 

 Na kraju, potrebno je spomenuti da sa prolaskom vremena i izumiranjem 
prve generacije hrišćana, u kojoj su mnogi lično poznavali Isusa i bili svedo
ci njegovog vaskrsenja, hrišćanska crkva našla u nezavidnoj situaciji. Odsustvo 
apostola značajno je otežalo rešavanje kriznih situacija, među kojima su doktri
narni sukobi bili najizazovniji.20 Takvi konflikti su uglavnom bili isprovocirani 
ponašanjem gnostika koji su bili veoma isključivi u svom pristupu i arogantno 
gledali na ostale članove crkve kao neuke i nedorasle njihovom nivou.21 Crkva je 
bila prisiljena da se u odsustvu apostola okrene njihovim spisima i potraži u nji
ma savete za rešavanje problema. U toj situaciji spisi apostola su trebali da pre
uzmu ulogu svedoka Hristovog života koju su oni imali dok su bili živi.22 Sa us
postavljanjem kanona izgrađen je konsenzus i jasno su povučene granice izme
đu pravoverja i jeresi.

2.2. Spoljašnji faktori

Veći deo današnjeg Novog zaveta je u periodu prelaska iz 1. u 2. vek već 
smatran hrišćanskim „Svetim Pismom“, i pored toga što je stvaranje kanona sa 
jasnim granicama još uvek bilo stvar budućnosti. Od tog perioda pa nadalje be
ležimo značajan rast hrišćanske literature. Pre svega, nastaju spisi crkvenih ota
ca u kojima se usmerava verništvo i vatreno brani hrišćanstvo čestim pozivanjem 
na apostolske spise, na knjige Novog zaveta.23 Takođe se pojavljuje i raznolika 
apokrifna literatura, iznedrena od strane pojedinih hrišćanskih grupacija. Apokri
fni spisi nastali su po uzoru na novozavetnu literaturu i zato pojavljuju se broj
na apokrifna jevanđelja, dela apostolska, poslanice i apokalipse. Opšta karakteri
stika apokrifnih spisa je neodoljiva strast prema pripovedanju. Postoji želja da se 
maštovitošću popune praznine u istorijskim izveštajima mitskim, bajkovitim, ne 
retko i apsurdnim elementima. Haotična različitost u pozivanju na istinu pretila 

vao [je pisao] ... u svim poslanicama“). Naravno, autor ima u vidu Pavlove poslanice koje su mu 
poznate, međutim ne možemo da znamo o koliko poslanica je reč. Bokam (Richard Bauckham, 
2 Peter, Jude [WBC, 50; Dallas, Tex.: Word, 2002], 330) tvrdi da 2. Petrova ne sadrži sigurne alu
zije na Pavlove poslanice, međutim ipak ne isključuje mogućnost aluzije na Rimljanima (u 2:19; 
3:15) i 1. Solunjanima (u 3:10).

20 Videti Euzebije, Hist. eccl. 3.22.8.
21 Odnos prema jevanđeljima je očigledan primer gnostičke isključivosti. Dok u novoza

vetnom kanonu ima dovoljno prostora za četiri jevanđelja (a samim tim i za visok stepen toleran
cije različitosti), Irinej navodi kao obeležje jeretika da se oni oslanjaju na samo jedno jevanđelje: 
ebioniti na Mateja, Marcion na revidiranog Luku, docetisti na Marka, dok valentinijanci najviše na 
Jovana (Adv. Haer. 3.11.7).

22 Achtemeier, Introducing, 592.
23 Budući da se svaka novozavetna knjiga citira u spisima crkvenih otaca, kada bi se igrom 

slučaja dogodilo da ostanemo bez Novog zaveta, rekonstukcija bi najverovatnije bila moguća na 
osnovu ove literature visoke istorijske vrednosti (J. Harold Greenlee, Introduction to New Testa
ment Textual Criticism [Peabody, Mass.: Hendrickson, dop. izd., 1995], 46).
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je da u potpunosti zamagli i oslabi autentični karakter poruke hrišćanstva. Stoga 
je crkva definisanjem kanona reagovala odvajanjem žita od kukolja i na taj način 
se ogradila „od raznih religijskih nanosa koji su se putem nekontrolisane produk
cije literature nagomilavali na na autentičnoj poruci Evanđelja “.24

 Prvi kanon formulisao je Marcion (oko 85-160), sin bogatog brodovla
snika, koji je postao član rimske crkve i obilno je podržavao svojim donacijama. 
Oko 144. godine crkva ga je isključila zbog dva osnovna problema u njegovom 
učenju: (1) verovao je da postoji nepomirljiva razlika između Boga Starog i No
vog zaveta, tiranina pravednosti koji kao niže božanstvo stoji nasuprot bogu lju
bavi, višeg božanstva, otkrivenog u Isusu Hristu; (2) formulisao je sopsveni ka
non odbacujući Stari zavet kao negativnu literature i prihvatajući isljučivo jevan
đelje po Luki uz 10 Pavlovih poslanica (bez pastoralnih poslanica).25 Marcion je 
izvršio temeljnu reviziju ovih 11 novozavetnih dela koje je uključio u svoj kanon 
očistivši ih od svih elemenata koji prikazuju bilo koji aspekat Judaizma u pozitiv
nom svetlu ili odražavaju uticaj starozavetnog materijala. Irinej je ovakav postu
pak nazvao „unakaženjem Pisma“ (Adv. Haer. 3.12.12).

 Budući da je Marcion prvi uspostavio kanon zatvorenog karaktera, pita
nje njegovog uticaja na proces kanonizacije je nezaobilazno.26 Fon Harnak (von 
Harnack) je još početkom 20. veka, izneo hipotezu da je kanon Novog zaveta for
mulisala ortodoksna grana hrišćanstva kao odgovor na Marcionov kanon.27 Ovo 
mišljenje zastupao je i fon Kampenhausen (von Campenhausen) pedesetak godi
na kasnije.28 Danas, međutim, postoji konsenzus da je kriza izazvana Marciono
vim delovanjem bila značajna karika u procesu kanonizacije, ali ne i ključni fak
tor. Iako hrišćanska crkva nije uspostavila Novi zavet radi suprotstavljanja jere
tičkom kanonu, Marcionov potez je ipak ubrzao stvaranje konsenzusa o kanonu 
(poput katalizatora) prisilivši crkvu „da ispita sopstvene predpostavke i formu
liše mnogo jasnije šta je ono što veruje“ i na osnovu kakvih kriterijuma to čini.29 
Proces kanonizacije počeo je još u prvom veku, nezavisno od Marciona. Naime, 
kolekcije jevanđelja i Pavlovih spisa kružile su mnogo pre Marciona i prepozna

24 Predrag Dragutinović, Uvod u Novi zavet: Osnovi novozavetne nauke I (Beograd: Insti
tut za teološka istraživanja – PBF, 2010), 35.

25 Marcionova dela nisu opstala, ali je rekonstrukcija njegovog kanona moguća na osnovu 
spisa crkvenih otaca koji su vodili debate sa njim – pre svega Tertulijan (Adv. Marc. 4).

26 Za sveobuhvatnu analizu Marcionovog kanona i njegovog uticaja, videti Ulrich Schmid, 
Marcion und sein Apostolos: Rekonstruktion und historische Einordnung der marcionitischen Pau
lusbriefausgabe (ANTF, 25; Berlin: W. de Gruyter, 1995).

27 Adolf von Harnack, Marcion: Das Evangelium vom fremden Gott (TUGAL, 45; Leip
zig: Hinrichs, 1921).

28 Hans von Campenhausen, Die Entstehung der christlichen Bibel (BHT, 39; Tübingen: 
Mohr, 1968), 116.

29 Robert M. Grant, The Formation of the New Testament (London: Hutchinson Universi
ty Library, 1965), 126 – citirano u Metzger, Canon, 9.
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te su kao kolekcije svetih spisa u mnogim crkvama.30 Barton ističe da se Marcion 
nije bavio stvaranjem kolekcije hrišćanskih knjiga, već rukovođen svojom teo
loškom agendom, bavio se veoma ograničenom selekcijom već postojećeg mate
rijala. Činjenica je da u slučaju da mnogi drugi spisi nisu bili prepoznati kao sve
ti od strane brojnih crkava, Marcion ne bi imao potrebu da insistira na postavlja
nju granica.31

 Uspostavljanje kanona kao merila hrišćanstva bilo je potrebno i zbog uti
caja montanističkog pokreta, koji je nastao krajem 2. veka u Frigiji (Mala Azi
ja) i delovao sve do 6. veka. Osnivač pokreta, Montan, uz podršku dve proročice 
(Maksimile i Priskile), objavljivao je novo doba Duha i skori kraj sveta. Reč je o 
apokaliptičko-harizmatskom pokretu obnovljenja, koji je svojom srčanošću pred
stavljao ozbiljnu alternativu ostalim hrišćanskim zajednicama u mnogim kraje
vima Rimske imperije. Budući da je proroštvo smatrano vrhovnim autoritetom 
u ovom pokretu – što je bio problem još u Pavlovo vreme u korintskoj zajednici 
(1Kor. 14:37-38) – na izjave Montana izrečene „u Duhu“ gledalo se kao na reči 
koje imaju autoritet ravan autoritetu izjava Hristovih apostola. Štaviše, proročan
stva Montana i njegovih sledbenika sakupljana su u pisanoj formi i citirana kao 
autoritativni izvori.32 Na taj način je hrišćanska crkva dovedena u poziciju da bra
ni ortodoksiju nasuprot „savremenog“ proroštva, a najbolji način da to učini je 
bila afirmacija apostolskog perioda kao normativnog merila za razumevanje bilo 
kakve komunikacije sa Duhom.33

3. Septuaginta kao model novozavetnog kanona

Stvaranjem kanona Novog zaveta hrišćani su se ugledali na Judaizam, čiji 
kanon je „kumovao“34 kao model ne samo po pitanju ideje, već i konkretnog obli
ka. Potrebno je, međutim, istaći da se redosled jevrejskih svetih spisa razlikuje u 
hrišćanskom Starom zavetu od jevrejske Septuaginte. Jevrejska Biblija (Tanak) 
deli se na tri grupe spisa: tora (torah), proroci (nabiim) i spisi (ketubim). Sa druge 
strane, Stari zavet se u hrišćanskim kodeksima sastoji iz četiri dela, jer su proroč

30 Trobiš (David Trobisch, Paul’s Letter Collection: Tracing the Origins [Minneapolis, 
Minn.: Fortress Press, 1994]) smatra da je Pavle lično skupio i uredio u kolekciju neke od svojih 
spisa. Ova ideja se temelji na praksi poznatoj u antičkom svetu po kojoj su autori sami skupili svoja 
pisma i uredili za izdavanje (Autorenrezension). Trobiš postavlja logično pitanje: zašto bi Pavle bio 
izuzetak? Ako je ova hipoteza tačna, ona potvrđuje da su Pavlovi spisi veoma rano počeli da kruže 
kao kolekcija. U tom slučaju se na ovaj skup knjiga zasigurno gledalo kao na autoritativni korpus 
čitan i mimo crkava koje su bile primarni adresati.

31 John Barton, Holy Writings, Sacred Text: The Canon in Early Church (Louisville, Ky.: 
Westminster John Knox Press, 1997), 35-62.

32 Harry Y. Gamble, The New Testament Canon: Its Making and Meaning (Philadelphia, 
Pa.: Fortress Press, 1985), 63-65.

33 Achtemeier, Introducing, 594.
34 Theissen, Literary History, 220.
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ke knjige podeljene na dve grupe, istorijske i proročke u klasičnom smislu, koje 
zauzimaju drugo i četvrto mesto u kolekciji. Čini se da se ovde radi o osmišlje
nom teološkom aktu hrišćanske crkve: „Izvršeno [je] premeštanje proročkih spisa 
sa drugog mesta u judejskoj Bibliji, gde su imali funkciju tumačenja i aktualiza
cije Tore, na četvrto mesto u hrišćanskom Starom zavetu, gde se njihova funkcija 
menja i bivaju povezani sa ličnošću Isusa Hrista, predstavljajući svojim proroš
tvima o dolazećem Mesiji most između judejstva i hrišćanstva.“35 Ovo hristološ
ki motivisano restrukturisanje u odnosu na Septuagintu omogućilo je visok ste
pen korespodencije između strukture dva dela hrišćanske Biblije: (1) jevanđelja 
odgovaraju Petoknjižju; (2) Dela Apostolska postaju ekvivalent istorijskim spisi
ma; (3) mudrosna literatura je paralelna sa poslanicama; i (4) Otkrivenje pokazu
je sličnosti sa proročko-apokaliptičkom literaturom Septuaginte.

Uticaj Septuaginte na oblikovanje hrišćanskog kanona ogleda se i u stilu 
naslovljavanja knjiga. Prilikom sakupljanja četiri jevanđelja u jednu kolekciju, 
pojedinačna jevanđelja dobijaju imena radi razlikovanja, ali ona odražavaju ideju 
da su ovi spisi četiri verzije istog, jednog jevanđelja (četvorojevanđelje). Model 
koji se sledi je κατά („po“) + ime autora (po Mateju, po Marku, po Luki, po Jova
nu), koji je veoma redak u antičkom svetu. Jedina poznata upotreba naslova ova
kvog stila je za označavanje prevoda. Ipak, hrišćanima je ovakav stil naslovljava
nja bio dobro poznat, jer, kao prevod Starog zaveta, Septuaginta je nosila naslov: 
„Spisi po sedamdesetorici prevodilaca“ (κατὰ τοὺς ἐβδομήκοντα).36

4. Proces nastanka novozavetnog kanona

Kanon Novog zaveta nije nastao zahvaljujući crkvenoj odluci sa konkret
nim datumom, već je ispravnije gledati na ovaj korpus literature kao na „vrhunac 
istorije novozavetne literature“,37 na rezultat dugotrajnog procesa razvoja. Stoga 
može se govoriti o „putu“ ka kanonu, koji je u velikoj meri misterija, budući da 
u prvim vekovima nije postojala centralizovana crkvena institucija koja bi done
la autoritativnu odluku o listi normativnih spisa čije čitanje je dozvoljeno na bo
gosluženjima.

 U proteklom veku vodila se oštra diskusija o pitanju od kada se može ili od 
kada bi trebalo da se govori o prisustvu kanona novozavetnih spisa u hrišćanskoj 
crkvi (iako je ovakva upotreba reči anahronistična u svetlu filološke analize izra

35 Dragutinović, Uvod, 32. Nasuprot ovom mišljenju Tajsen (Literary History, 220-221) 
smatra da je analogija više u vremenskoj orijentaciji: prva grupa spisa (Petoknjižje, Jevanđelja) su 
istorijskog karaktera budući da opisuju sudbonosne događaje prošlosti, druga grupa (Spisi, Posla
nice) usresređuje se na sadašnjost, dok se u treću grupu (Proroci, Otkrivenje) ubrajaju proročka de
la u kojima je predskazana budućnost. Ova analogija, međutim, ima svoja ograničenja, jer se Dela 
Apostolska ne uklapaju u šemu.

36 Za dalje detalje, videti Silke Petersen, „Die Evangelienüberschriften und die Entste
hung des neutestamentlichen Kanons“, ZNW 97 (2006), 250-274.

37 Theissen, Literary History, 205.
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za). Dva najistaknutija naučnika ranije generacije, koji su kao ključni učesnici de
bate odredili dalji tok istraživanja, bili su Can (Zahn) i fon Harnak. Can tvrdi da 
je kolekcija novozavetnih svetih spisa nastala spontano, još u vreme prve genera
cije hrišćana. To bi značilo da su glavne konture Novog zaveta postojale u nekom 
vidu već pri kraju prvog veka, iako to neminovno ne znači da je bilo obuhvaće
no svih 27 knjiga. Can se poziva na rane citate i aluzije na novozavetne knjige u 
spisima crkvenih otaca, koji potvrđuju da se na ove knjige od samog početka nji
hovog nastanka gledalo kao na svetu literaturu.38 Vestkot (Westcott) je već zastu
pao ovo mišljenje,39 a Bala (Balla), renomirani mađarski naučnik i najistaknutiji 
savremeni branioc teze, smatra da i pored toga što je kanonizacija pojedinih spi
sa bila predmet kasnije diskusije, to nije prepreka da se govori o ranom početku 
razvoja kanona i o „kanonskoj svesti“ („canonical awareness“) novozavetnih au
tora.40 U suprotnosti sa ovim mišljenjem, fon Harnak tvrdi da citate u spisima cr
kvenih otaca ne možemo smatrati relevantnim argumentom za datiranje u prvom 
veku, budući da samo citiranje ne znači neminovno da su novozavetni spisi sma
trani Svetim Pismom. Stoga, on zastupa stav da je drugi vek mnogo verovatnije 
vreme nastanka kanona (većinsko mišljenje), posebno zbog toga što je reč o peri
odu oštre borbe između crkve i jeretičkih pokreta za očuvanje ortodoksije.41 Da
nas se diskusija uglavnom vodi između onih koji govore o drugom veku („jezgro 
kanona“) i onih koji zastupaju četvrti vek („zatvoreni kanon“) insistirajući na ra
zlici izmađu „Pisma“ i „kanona“. Barton, savremeni naučnik sa Oksforda, je sva
kako u pravu kada ukazuje na činjenicu da su ove pozicije mnogo bliže nego što 
se na prvi pogled čini, budući da je razlika u velikoj meri terminološke prirode: 
pre svega potrebno je da se utvrdi šta se podrazumeva pod izrazom „kanon“. Da 
li je reč o fiksnoj listi svetih spisa priznatih od strane određenog crkvenog tela kao 
Sveto Pismo ili se termin koristi u slobodnijem smislu za označavanje knjiga koje 
je crkva (ili pojedinačne crkve) prepoznala kao svete spise, i odnosila se prema 
njima sa izrazitim poštovanjem kao prema autoritativnim izvorima?42

 U ispitivanju istorije razvoja kanona logično je da se krene od antičkih li
sta kanona. Najstariji pregled kanoničnih knjiga je Muratorijev kanon (Canon 
Muratori), koji potiče iz kasnog drugog veka.43 Ovaj dokument dobio je ime po 

38 Can je izložio svoju tvrdnju u svom kapitalnom delu Geschichte des neutestamentlichen 
Kanons (2 toma; Erlangen: Andreas Deichert, 1888-1890).

39 Brook Foss Westcott, A General Survey of the History of the Canon of the New Testa
ment (London: Macmillan, 1885).

40 Peter Balla, Challenges to New Testament Theology: An Attempt to Justify the Enterpri
se (WUNT, 2/95; Tübingen: Mohr Siebeck, 1997), 109.

41 Adolf von Harnack, The Origins of the New Testament and the Most Important Con
sequences of the New Creation (London: Williams & Norgate, 1925).

42 Barton, Holy Writings, 1-14.
43 Sandberg (Sundberg) i Haneman (Hahneman) zastupaju mišljenje da je Muratorijev ka

non nastao u četvrtom veku. Ovo datiranje međutim nije opšte prihvaćeno. Za kritiku ove hipoteze, 
videti J. Verheyden, „The Canon Muratori: A Matter of Dispute“, u The Biblical Canons, (ur.) J.M. 
Auwers i H.J. de Jonge (BETL, 63; Leuven: Leuven University Press, 2003), 487-556.
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L.A. Muratoriju, koji ga je pronašao u milanskoj biblioteci i objavio 1740. godi
ne. Radi se o fragmentu od 85 redova pisanim lošim latinskom, koji je najvero
vatnije prevod sa grčkog – prepis potiče iz 8. veka.44 Dokument je anoniman i po 
mišljenju Mecgera (Metzger) vezuje se za nepoznatu ličnost iz rimske crkve ili 
njene okoline.45 Muratorijev kanon nije kanon u užem smislu reči, već je neka vr
sta uvoda u Novi zavet. Autor ne samo da navodi katalog knjiga koje se prihva
taju kao autoritativne od strane crkve, već dodaje svoje komentare o istorijskoj, 
teološkoj i ekleziološkoj vredosti pojedinih spisa. Muratorijev kanon klasifikuje 
ranohrišćanske spise u četiri grupe: (1) univerzalno prihvaćene knjige su 4 jevan
đelja,46 Dela, 13 Pavlovih poslanica (bez Jevrejima), Judina poslanice, dve Jova
nove poslanice, Mudrost Solomunova i Otkrivenje; (2) Petrova Apokalipsa je dis
kutabilna knjiga, za koju autor tvrdi da neki „među nama ne žele da ... bude čita
na u crkvi“ (frag. 72); (3) Hermasov Pastir nije u istom rangu sa predhodnim spi
sima, jer iako se njegovo javno čitanje u crkvi ne dozvoljava, preporučuje se za 
privatnu upotrebu; (4) nekoliko jeretičkih spisa je kategorično odbačeno. Murato
rijev kanon je značajno svedočanstvo o razmišljanju crkve u zapadnim krajevima 
u 2. veku o kanoničnom statusu pojedinih knjiga, koji pokazuje da su određene 
kolekcije u okviru kanona bile već kompletirane (jevanđelja, Pavlove poslanice).

Irinej (oko 180), poput Muratorijevog kanona, sa izrazitom sigurnošću tvr
di da pored četiri jevanđelja ne mogu postojati druga kanonična jevanđelja. Sa po
malo poetičnim argumentima brani validnost broja četiri,47 ali o fiksnom karakte
ru kolekcije Pavlovih poslanica ćuti. Ovaj istaknuti crkveni otac citira skoro sve 
novozavetne knjige sa izuzetkom tri najkraće poslanice: Filemonu, 3. Jovanove i 
Judine. Takođe citira i Hermasov Pastir (Adv. Haer. 4.20.2), kao i 1. Klementovu 
(Adv. Haer. 3.3.3), međutim to čini na način koji se razlikuje od citiranja kanonič
nih spisa. Fiksni karakter kanoničnog „pod-korpusa“ četiri jevanđelja je poznat u 
trećem veku ne samo u zapadnoj, već i u istočnoj crkvi (npr. Origen govori o „sve
tom četvorstvu jevanđelja“; cit. u Euzebije, Hist. eccl. 6.25.4). Sirijska crkva je, 
međutim, krenula drugim putem. Tacijan (120-180) je oko 170. pokušao da har
monizuje četiri jevanđelja u jednu celinu stvarajući jedno mega-jevanđelje za po
trebe sirijske crkve na osnovu narativnih okvira Jovanovog jevanđelja. Ovo delo, 
nazvano Diatesaron (διατεσσάρων; „kroz četiri“), održalo se u Siriji sve do 5. veka 
kada je odbačeno u korist četiri pojedinačna jevanđelja u čuvenom prevodu Pešita.

44 Za tekst Muratorijevog kanona, videti Wilhelm Schneemelcher (ur.), New Testament 
Apocrypha (prev. Robert M. Wilson; 2 toma; Cambridge: J. Clarke; Louisville, Ky.: Westminster/
John Knox Press, 1991-1992), I, 34-36.

45 Za nekoliko potencijalnih kandidata, videti Metzger, Canon, 194.
46 Muratorijev kanon kao fragment ne sadrži prva dva jevanđelja, ali ih podrazumeva 

(Lukino jevanđelje se navodi kao treće, a Jovanovo kao četvrto), stoga su ona zasigurno bila deo 
originalnog dokumenta.

47 „Nemoguće je da broj jevanđelja bude veći ili manji, jer postoje četiri strane sveta, če
tiri glavna vetra, četiri živa bića pred prestolom Božjim u knjizi Otkrivenje, i četiri zaveta koja je 
Bog učinio sa čovečanstvom“ (Adv. Haer. 3.11.8).
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Rana upotreba kodeksa u hrišćanskim krugovima (nasuprot svitaka u Ju
daizmu) omogućila je da se četiri jevanđelja nađu u istom kodeksu kao kolekcija, 
što ne bi bilo moguće u slučaju upotrebe svitaka.48 Sakupljanje četiri jevanđelja u 
jedan kodeks uticalo je na proces kanonizacije na taj način što je na četiri jevan
đelja počelo da se gleda kao na „fiksni entitet“, kanon jevanđelja. Takođe posto
je i brojni primeri prepisivanja kolekcije Pavlovih spisa,49 a i katoličkih poslanica 
u poseban kodeks.50 Interesantno je zapaziti da obim kodeksa naglo raste nakon 
trećeg veka. Sve do ovog perioda ni jedan nama poznat kodeks nije duži od 300 
strana, ali se novozavetne knjige kasnije spajaju u jedan kodeks i tako npr. Ko
deks Sinaitikus ima 1460 strana (4. vek), Kodeks Vatikanus 1600 strana (4. vek), 
a Kodeks Aleksandrinus 1640 strana (5. vek).51

U procesu rađanja novozavetnog kanona od posebnog značaja su svedo
čanstva citata novozavetnih i drugih hrišćanskih spisa u delima crkvenih ota
ca. Naime, način njihovog citiranja odražava stav prema ovim knjigama u hri
šćanskim krugovima. Barton je, zasnivajući svoje istraživanje na Štulhoferovom 
(Stuhlhofer) delu,52 ispitao učestalost citiranja novozavetnih (i drugih) spisa u de
lima crkvenih otaca u odnosu na njihovu dužinu. Zaključio je da postoje tri gru
pe spisa: (1) često citirane knjige (četiri jevanđelja i Pavlove duže poslanice); (2) 
ređe citirane knjige (ostali spisi Novog zaveta); i (3) jedva citirane knjige (ra
nohrišćanski spisi kojih nema u kanonu).53 Dakle, citati crkvenih otaca svedoče u 
prilog postojanja oštre razlike u percepciji rane crkve između novozavetnih i dru
gih knjiga, stoga njihovo izdvajanje i citiranje govori o njihovom posebnom sta
tusu u hrišćanskim krugovima.

Neki od crkvenih otaca su grupisali ranohrišćanske spise u nekoliko osnov
nih kategorija. Njihove liste su jasan pokazatelj o kojim knjigama su, u određe
no vreme i na određenom geografskom području, stavovi bili jasni, a o kojima 
su se vodile polemike. Jedan od najznačajnijih izvora ove vrste je Origenova li
sta (oko 185-254). Ovaj crkveni otac je većinu svog života proveo u Aleksandri
ji, ali je mnogo putovao po svetu i zato bio upoznat sa tradicijama različitih pod
ručja.54 Njegova kategorizacija na tri grupe spisa nam je poznata na osnovu Eu

48 Videti npr. Graham N. Stanton, „The Fourfold Gospel“, NTS 43 (1997), 317-346.
49 U svetlu svedočanstva 2Pet. 3:14-15 postoji mogućnost da su Pavlovi spisi bili prvi 

hriš ćanski dokumenti koji su prepoznati kao Pismo.
50 Redosled spisa unutar ovih korpusa varira. Npr. kada je reč o jevanđeljima, najraspros-

tranjeniji je kanonični redosled, ali je veoma poznat i tzv. „zapadni redosled“ po kojem se Jovan 
pojavljuje kao drugo jevanđelje odmah posle Mateja (dva apostola dobijaju čast da budu na počet
ku), a Luka je na četvrtom mestu, nakon Marka. Za dalje primere videti J.K. Elliott, „Manuscripts, 
the Codex and the Canon“, JSNT 63 (1996), 105-123. 

51 Elliott, „Manuscripts“, 110.
52 Franz Stuhlhofer, Der Gebrauch der Bibel von Jesus bis Euseb: eine statistische Unter

suchung zur Kanongeschichte (Wuppertal: Brockhaus, 1988).
53 Barton, Holy Writings, 14-24.
54 Mecger (Canon, 135) tvrdi da je Origen posetio velike centre poput Rima, Antiohije, 

Efesa, Atine i Arabije, i da je dosta dugo živeo u Cezareji u Palestini.
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zebija (Hist. eccl. 6.25.3-14): (1) homologoumena (ὁμολογούμενα; o kojima „za
jedno tvrde, isto tvrde“ svuda, tj. opšteprihvaćeni spisi): 4 jevanđelja, Dela, 13 
Pavlovih poslanica, 1Pet., 1Jn i Otk.; (2) amfiballomena (ἀμφιβαλλόμενα; koji
ma „protivreče“ na nekim mestima): 2Pet., 2Jn, 3Jn, Jevr., Jak. i Juda; (3) pseudē 
(ψευδῆ; „lažni“ spisi, koji su falsifikati jeretika): npr. Egipatsko jevanđelje, To
mino jevanđelje, Matijino jevanđelje. 

Značaj Origenove liste ogleda se u tome što se u njenim prvim dvema ka
tegorijama po prvi put spominju 27 knjiga, bez referenci na druge spise, koje će 
kasnije biti prepoznate kao kanonične. Ipak, ovde je potrebno ukazati na činjeni
cu da je Origen imao veoma visoko mišljenje o Poslanici Varnave, Hermasovom 
Pastiru i Didaheu prema kojima se odnosio sa posebnim poštovanjem. Iako u na
učnim krugovima postoji mišljenje da je Origenova lista kreacija Euzebija i Ru
fina sto godina nakon Origenove smrti,55 ne postoje ubedljivi argumenti na osno
vu kojih bi se svedočanstvo ovog izuzetno učenog i dobro informisanog crkve
nog oca smatralo neverodostojnim.

Euzebije iz Cezareje (oko 260-340) je svojim delom Crkvena istorija dao 
neuporedivi doprinos hrišćanskoj istoriografiji.56 U ovom kapitalnom delu, pisa
nom u više tomova i u više proširenih izdanja, Euzebije sa velikom pažnjom opi
suje brojne detalje koji se odnose na istoriju hrišćanske Biblije.57 Budući da po
četkom 4. veka još nije bilo zvanične liste kanoničnih spisa Novog zaveta, Euze
bije, na osnovu svedodočanstava kojima je raspolagao, klasifikuje apostolske spi
se i one koji sebi pripisuju apostolski autoritet u tri grupe (Hist. eccl. 3.25.1-7):

1. Homologoumena (ὁμολογούμενα) – spisi čija su autentičnost i autori
tet jednoglasno prepoznati u svim crkvama. U ovu grupu se svrstavaju 22 knjige: 
4 jevanđelja, Dela, 14 Pavlovih poslanica (uključujući Jevrejima),58 1Pet., 1Jn. i 
eventualno (εἴγεφαινείη; „ako se tako sviđa“) Otkrivenje. I pored ove kratke na
pomene vezane za Otkrivenje, Euzebije zaključuje listu sa sledećom izjavom: 
„Ove se ubrajaju u priznate knjige.“

2. Antilegomena (ἀντιλεγόμενα; „diskutabilne“ knjige, poznate većini u cr
kvi) – knjige po čijem pitanju su podeljena svedočanstva. Ova grupa se deli na 
dve pod-grupe: (а) knjige protiv kojih postoje prigovori na nekim mestima, ali 
su priznate od strane većine: Jak., Juda, 2Pet. i 2-3Jn. (b) sumnjivi spisi (νόθα): 

55 Npr. Lee M. McDonald, The Origin of the Bible: A Guide for the Perplexed (London: 
T. & T. Clark, 2011), 185-186.

56 Vukomanović (Rano hrišćanstvo, 243, 246) naziva Euzebija Konstantinovim „crkvenim 
savetnikom“ i „vodećim hrišćanskim ideologom“. Njegove „čuvene Besede u slavu cara Konstanti
na, sastavljene povodom tridesetogodišnjice njegova vladanja kao rimskog cara (306-336.g.), mogu 
se, s pravom, smatrati za najpotpuniju i najvažniju formulaciju nove, hrišćanske političke teorije“.

57 Videti Everett R. Kalin, „The New Testament Canon of Eusebius“, u The Canon De
bate, 386-404.

58 U vezi Jevrejima poslanice Euzebije tvrdi: „Pavlove poslanice su očigledne i jasne“, ali 
„ipak nije u redu da se ignoriše činjenica da su neki odbacili Jevrejima poslanicu tvrdeći da je ospo
rena od strane crkve u Rimu na osnovu tvrdnje da je nije Pavle napisao“ (Hist. eccl. 3.3.4).
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Dela Pavlova, Hermasov Pastir, Otkrivenje Petrovo, Varnavina poslanica, Dida
he, Jevanđelje Jevreja i eventualno (εἴφαινείη) Otkrivenje.

3. Jeretički spisi (δυσσεβῆ; „neduhovni“ spisi) – lažni spisi napisani pod 
imenom apostola, koji su „u potpunosti beskorisni“: Petrovo, Tomino i Matejevo 
Jevanđelje, kao i Dela Andrije, Jovana i drugih apostola.

U Euzebijevoj listi, slično Origenovoj kategorizaciji, dosta jasno se nazi
ru konture kanona od 27 knjiga i pored pitanja nekih o statusu pojedinih knjiga.59 
Iznenađujuće je prisustvo Otkrivenja u dve grupe, najverovatnije zbog osporava
nja apostolskog autorstva od strane pojedinaca pod uticajem Dionisija iz Alek
sandrije, iako je npr. Origen (Euzebije, Hist. eccl. 6.25.9) sa mnogim drugima ja
sno naglasio da je autor ove knjige isti Jovan koji je napisao četvrto jevanđelje. 
Takođe je zanimljivo zapaziti da se kod Euzebija Jevrejima poslanica ne pojav
ljuje posebno kao kod Origena, već se njeno prisustvo podrazumeva u korpusu 
od 14 Pavlovih poslanica.

Kiril iz Jerusalima u svojim katehetskim predavanjima (oko 350) navodi 
sve novozavetne knjige osim Otkrivenja (Cath. 4.33-36). Čeltenham lista (Chel
tenham list) kanoničnih knjiga (oko 360), koja odražava tradiciju severnoafričke 
crkve, navodi takođe skoro sve novozavetne spise - bez Jevrejima poslanice i ka
toličkih poslanica Jakova i Jude. Laodikejski sabor se 363. bavio pitanjem kano
na, međutim odluke ovog skupa nam nisu u potpunosti poznate. Ipak, izjava na 
kraju dekreta (ili „kanona“ kako su se saborski dekreti nazivali) izdatog na ovom 
saboru mnogo govori: „Neka se ne čitaju privatni psalmi niti nekanonične knjige 
(ἀκανόνιστα βιβλία) u crkvi, već samo kanonične (τὰ κανονικά) Novog i Starog 
zaveta.“ U daljem tekstu se nabrajaju kanonične knjige Starog i Novog zaveta – 
kada je reč o Novom zavetu pojavljuju se sve knjige osim Otkrivenja. 

Prvu kompletnu listu 27 novozavetnih knjiga nalazimo u 39. uskršnjoj po
slanici Atanasija, aleksandrijskog biskupa, 367. godine. U ovom kružnom pismu, 
upućenom verništvu u regionu ovog biskupa, ne samo da se navode knjige već 
se nalaže njihova upotreba. Takođe se, poput laodikejskog dekreta, koristi izraz 
„kanoničan“ (κανονιζόμενα) za označavanje njihovog statusa. Pored kanoničnih 
knjiga, Atanasije preporučuje i čitanje nekoliko dodatnih spisa za ličnu upotre
bu (van bogosluženja), među kojima su uz Didahe i Hermasov Pastir i nekoliko 
starozavetnih apokrifnih dela. Treći kartaginski sabor (397), na kojem je prisus-
tvovao i Avgustin, potvrdio je kanoničnost nama poznatih 27 novozavetnih knji
ga, ali je i nakon 4. veka u nekim regionima bilo manjih odstupanja kako u Istoč
noj, tako i u Zapadnoj crkvi.60 U srednjem veku nije bilo značajnijih talasanja 
oko pitanja kanona Novog zaveta, ali se sa 16. vekom pojavljuje sumnja u vred

59 Mecger (Canon, 204-205) objašnjava prisustvo „sumnjivih“ (νόθα) spisa u drugog ka
tegoriji sa njihovim ortodoksnim usmerenjem, nasuprot heterodoksnog karaktera jeretičkih spisa na 
koje se nikada nije gledalo kao na autoritativne dokumente.

60 Neki od rukopisa izostavljaju po koju kanoničnu knjigu (npr. Jevrejima) ili proširuju 
lis tu (npr. Kodeks Sinaitikus [4. vek] i Kodeks Klaromontanus [6. vek] dodaju Varnavinu poslani
cu i Hermasov Pastir, dok Kodeks Aleksandrinus [5. vek] uključuje Klementove dve poslanice).
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nost određenih novozavetnih spisa, što automatski povlači sa sobom kritiku ka
nona. Najistaknutiji predstavnici ovog talasa su Erazmo, Luter i kardinal Kajetan 
de Vio (Cajetan de Vio). Kasnije je tzv. istorijska kritika izvora nastojala da na
ruši ili makar marginalizuje karakternu i kvalitativnu razliku između kanonične, 
apokrifne i patrističke literature, što bi praktično značilo kraj bilo kakvog kano
na, a samim tim i objektivnog autoriteta Novog zaveta.61

Na kraju ove sažete diskusije o procesu nastanka novozavetnog kanona 
potrebno je naglasiti da kanon nije stvorila crkva svojim saborskim odlukama u 
drugoj polovini 4. veka, već je on rezultat nenametnutog konsenzusa među razli
čitim geografskim regionima. Činjenica je da je postojao jedan apostolski peri
od, nakon čijeg završetka nisu mogli da nastaju spisi kanoničnog autoriteta. Bala 
ispravno zaključuje, sledeći Cana, da u vreme kada „još nije ni postojao zaklju
čen kanon, možemo da govorimo o postojanju kanonskog perioda, koji najvero
vatnije nije dosezao dalje od kraja 1. veka“.62 Stoga se crkveni oci i sabori nisu 
bavili stvaranjem kanona, već su samo prepoznali i priznali, uz manje ili veće dis
kusije u određenim geografskim regionima, ono što se odavno smatralo svetim 
spisima u crkvi u najširem geografskom smislu. Ovaj zaključak dobija na snazi 
u svetlu osnovnih kriterijuma kanonizacije, ka čijoj diskusiji se okrećemo u na
rednoj sekciji.

5. Kriterijumi kanoničnosti

U prvim vekovima su u hrišćanskim krugovima kružile mnoge knjige, koje 
su sebi pripisivale poseban autoritet, pozivajući se ne retko na Božansko otkrive
nje. Tajsen deli ranohrišćansku literaturu na dve grupe: (1) ortodoksnu literaturu, 
koja uz kanonične knjige obuhvata i apostolske oce; i (2) spise sumnjivog karak
tera sa jeretičkim sadržajem, uglavnom gnostičke orijentacije.63 Kanonizacija je 
kao izbor određenog kruga spisa podrazumevala selekciju, koja je nastala spon
tano kao rezultat života hrišćanskih zajednica. Dakle, kanon nije nametnut, već 
je izrastao iz konteksta crkvene zajednice koja je prepoznala određene spise kao 
svete, autoritativne i korisnije od drugih.64 U procesu selekcije crkva se rukovo
dila sa tri ključna kriterijuma do čijeg utvrđivanja dolazimo na osnovu spisa ra
nohrišćanskih autora nastalih u 2. i 3. veku:

1. Osnovni kriterijum kanoničnosti bio je sklad sa apostolskom verom, tzv. 
„pravilom vere“ (ὁ κανὼν πίστεως; regula fidei), ortodoksijom, koja je prihvaće
na kao normativna hrišćanska istina u crkvi. Već u 1. veku pravi se oštra razlika 
između ortodoksije i jeresi (Gal. 1:6-9), budući da su apostoli nastojali da zaštite 
integritet hrišćanskog jevanđelja apelom na apostolsko učenje (Kol. 2:6, 8; 2Sol. 

61 Merril C. Tenney, New Testament Survey (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans; Leicester: 
Inter-Varsity, dop. izd., 1985), 411.

62 Balla, Újszövetségi iratok, 37.
63 Theissen, Literary History, 225.
64 Achtemeier, Introducing, 603-604.
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2:15; 1Jn 1:5), reč istine (2Tim. 1:14; 2:15; 3:8), ispravnu i dobru doktrinu (1Tim. 
4:6; 6:3; 2Tim. 1:13; 4:3; Tit. 1:9; 2:1), veru (2Tim. 4:7; Juda 3, 20) i iskušava
nje duhova (1Jn 4:1-4). Kao što je u starozavetno vreme istinitost proročke po
ruke trebala da bude testirana u svetlu ispunjenja proročanstava i sklada sa osno
vama jevrejske religije, tako je i u Novom zavetu ispitivanje sadržaja spisa bio 
od ključnog značaja. Osnovni standard ispitivanja je „sama istina“, što se ogleda 
u učestaloj upotrebi izraza „kanon istine“ (ὁ κανὼν τῆς ἀληθείας) i „pravilo isti
ne“ (regula veritatis) od strane eminentnih crkvenih otaca poput Irineja, Klemen
ta Aleksandrijskog, Hipolita, Tertulijana i drugih.65 Potrebno je, međutim, nagla
siti da ortodoksija u ranoj crkvi nije podrazumevala uniformnu teologiju. Najno
vija istraživanja jasno ukazuju na bogatstvo različitosti teoloških izraza u Novom 
zavetu, različitosti koja ne narušava jedinstvo teologije.66

2. Verovatno najčešće spominjani kriterijum kod crkvenih otaca je apostol
ski autoritet (apostolstvo), koji se temelji na ličnoj kvalifikaciji pisaca kao sve
doka. Tako kada Muratorijev kanon ne preporučuje Hermasovog Pastira za jav
no čitanje, to čini pozivajući se na činjenicu da je ovo delo tek nedavno nastalo, 
tj. nakon apostolskog perioda, stoga ne može da stoji rame uz rame sa prorocima 
i apostolima (misleći na starozavetne i novozavetne spise).67 Koncept apostolstva 
je međutim širi nego što se na prvi pogled čini, jer se u slučaju jevanđelja Marka 
i Luke primenjuje fleksibilno, budući da su ovi spisi na indirektan način vezani 
za apostole. Iako Marko i Luka nisu spadali u krug apostola, njihovim spisima je 
ipak pripisan apostolski autoritet, zbog uske veze sa Petrom (Marko je poznat kao 
Petrov tumač; videti tradiciju Papija u Euzebije, Hist. eccl.3.39.14-16), odnosno 
Pavlom (Luka je bio Pavlov saputnik; videti Muratori 4-5). Ovaj kriterijum je os
poren od strane savremenih liberalnih istraživača, koji smatraju da u Novom za
vetu postoji veliki broj pseudonimnih spisa. Upravo je zbog toga od velikog zna
čaja upoznati stavove apostolske crkve o autorstvu novozavetnih spisa. Iako su u 
ranohrišćanskim krugovima kružile mnoge knjige, poznato je da su crkveni oci 
kategorično odbacili sve spise kao apokrifne u slučaju da su lažno nosili ime ne

65 Metzger, Canon, 252.
66 Videti npr. James D.G. Dunn, Unity and Diversity in the New Testament: An Inquiry in

to the Character of Earliest Christianity (London: SCM Press, 3. izd., 2006). Jedan od najprovo
kativnijih savremenih kritičara ove ideje je Bart D. Erman (Ehrman), koji Novi zavet vidi kao li
teraturu na koju su pisari u ranoj crkvi izvršili značajan uticaj promenivši tekst, tj. prilagodivši ga 
kako bi on izgledao ortodoksno (videti npr. Isus to nije rekao: priča o tome ko je izmenio Bibliju i 
zašto [Beograd: Babun, 2007]). Ivens (Craig A. Evans, Fabricating Jesus: How Modern Scholars 
Distort the Gospel [Nottingham: Inter-Varsity Press, 2007]) u svojoj kritici Ermana koristi izraze 
poput „pogrešna logika“, „preuveličane izjave“, „izveštačeni zaključci“ itd.

67 Neki naučnici prave razliku između kriterijuma „antičnosti“ i „apostolstva“ (npr. Bart 
D. Ehrman, Lost Christianities: The Battle for Scripture and the Faith We Never Knew [Oxford: 
Oxford University Press, 2003], 229-257), međutim kvalitet „antičnosti“ se podrazumeva u kriteri
jumu „apostolstva“, jer nakon apostolskog perioda nije više bio moguć nastanak apostolskih spisa.
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kog od apostola. Karson (Carson) ukazuje na činjenicu da i sâm Novi zavet ističe 
kako prihvatanje pseudonimnih pisama nije prihvatljiva opcija (2Sol. 2:2; 3:17).68

3. Rasprostranjenost i upotreba jedne knjige u crkvi takođe je bio značajan 
test autoriteta. Javno čitanje hrišćanskih spisa i Starog zaveta bilo je sastavni deo 
hrišćanskog bogosluženja.69 Knjiga koja je duže vreme bila u upotrebi i bila po
znata širem krugu, nalazila se u boljoj poziciji od one koja je prihvaćena od samo 
nekolicine crkava tek u skorije vreme. Izuzetan značaj iskustva crkve sa knjigom 
se ogleda i u sledećoj Jeronimovoj izjavi: „Nije važno ko je autor Jevrejima po
slanice, jer se u svakom slučaju radi o delu crkvenog pisca (ecclesiastici viri) i 
stalno se čita po crkvama“ (Ep. 129). Ovaj kriterijum je jasan pokazatelj činjeni
ce da kanon Novog zaveta nije rezultat teorijskih spekulacija jednog kruga obra
zovanih teologa, već izraz žive vere Božjeg naroda. Kriterijum rasprostranjenosti 
i upotrebe ukazuje „na dinamičnu i organsku uzajamnost liturgijskog života Cr
kve i novozavetnih spisa“.70

Iako su crkveni oci verovali da je starozavetno i novozavetno Sveto Pismo 
nadahnuta, sveta literatura, rana crkva nije gledala na nadahnuće kao na kriteri
jum kanoničnosti. Rani hrišćani su verovali da je Sveti Duh božanski dar dat či
tavoj crkvi, koji ispunjava svakog vernika i nadahnjuje celu zajednicu, a ne samo 
pisce svetih spisa (Dela 2:17; Rim. 8:9; 1Kor. 2:14-16; Otk. 2:7). Jedini novo
zavetni autor koji se direktno poziva na nadahnuće svoje knjige je autor knji
ge Otkrivenja (1:1; 3:22; 22:18-19). Sa druge strane, koncept nadahnuća nije bio 
ograničen na Novi zavet. Klement Rimski tvrdi za svoja dela da su „nadahnuta“ 
(1Klem. 63:2), a to čini i Ignacije (Rim. 8:3) i mnogi drugi posle njih. Široki spek
tar upotrebe reči θεόπνευστος („od Boga nadahnut“) u ranoj crkvi otkriva da se 
na nadahnuće Pisma gledalo kao na samo jedan aspekt mnogo šire aktivnosti na
dahnuća, a ne kao na razlog autoritativnosti.71 Mecger je svakako u pravu kada u 
svetlu ove činjenice zaključuje: „Jedan spis nije kanoničan zato što je autor bio 
nadahnut, već je radije autor smatran nadahnutim, jer je ono što je napisao prepo
znato kao kanonično, tj. kao autoritativno u crkvi.“72

6. Autoritet novozavetnog kanona

Iako je Novi zavet nastao kao rezultat dinamičnog procesa razvoja, njego
vo rođenje je više od ljudske odluke. Kao što je Duh Božji izvršio dubok uticaj 

68 U vezi pseudonimnosti, videti D.A. Carson, „Pseudonimity and Pseudepigraphy“, u 
Dictionary of New Testament Background, (ur.) Craig A. Evans i Stanley E. Porter (Downers Grove, 
Ill.: InterVarsity, 2000), 857-874.

69 1Tim. 4:13; Kol. 4:16; Otkr. 1:3. O čitanju poslanica crkvenih otaca na bogosluženjima 
svedoče izjave u Euzebije, Hist. Eccl.3.16.1; 4.23.11.

70 Dragutinović, Uvod, 39.
71 Za primere videti, Metzger, Canon, 255-256.
72 Metzger, Canon, 257; cf. Arthur G. Patzia, The Making of the New Testament: Origin, 

Collection, Text & Canon (Downers Grove, Ill.: IVP Academic, 2. izd., 2011), 172-176.
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na pisanje svetih spisa nadahnjujući njihove autore (2Tim. 3:16; 2Pet. 1:19-21), 
na sličan način je nadzirao i čitav proces kanonizacije. Njegov posao je garanci
ja sigurnosti da ništa značajno nije propušteno i u Novom zavetu imamo auten
tično svedočanstvo o Hristu i njegovom delu, kao i o verovanjima i nadanjima 
ranog hrišćanstva (Jn 16:13). Još je autor 2. Petrove poslanice prepoznao poseb
nost Pavlovih spisa kada ih je stavio na isti nivo sa svetim spisima Starog zaveta, 
što potvrđuje rani početak procesa kanonizacije: „A njegovu strpljivost smatrajte 
spasenjem, kao što vam je, u skladu s mudrošću koja mu je data, pisao i naš dra
gi brat Pavle. On tako piše u svim poslanicama kada o ovome govori. Ima u nji
ma nekih stvari koje je teško razumeti, koje, kao i ostala Pisma, neuki i neposto
jani ljudi iskrivljuju na sopstvenu propast“ (2Pet. 3:15-16). 

U prvim vekovima nije još postojala moćna crkvena institucija (poput 
srednjovekovnog papstva) koja bi uz lobiranje i upotrebu moći nastojala da us
postavi kanon u vlastitom interesu, već je nastanak Novog zaveta tekao sponta
no, ali u isto vreme osmišljeno. Crkva je bila svesna da se kanonične knjige su
štinski razlikuju od ostalih spisa po pitanju tačnosti pripovedanja, dubine poduča
vanja i centralnosti lika Isusa, i da je moralno-duhovni uticaj ovih spisa kvalita
tivno drugačiji u odnosu na apokrifnu literaturu.73 Bilo koliko subjektivno zvuča
lo, ali hrišćansko iskustvo dokazuje da novozavetne knjige nisu samo korisno šti
vo, već sveti spisi koji poseduju silu da menjaju život ljudi (Rim. 1:16) kao Bož
ja reč o kojoj Isaija beleži: „Jer kako pada dažd ili sneg s neba i ne vraća se ona
mo, nego natapa zemlju i učini da rađa i da se zeleni, da daje semena da se seje 
i hleba da se jede, tako će biti reč moja kad iziđe iz mojih usta: neće se vratiti k 
meni prazna, nego će učiniti što mi je drago, i srećno će svršiti na što je pošljem“ 
(Isa. 55:10-11).

Novi zavet nije rezultat arbitrarne odluke crkve, već je nastao na taj način 
što su novozavetne knjige „same sebe izabrale“ kroz neku vrstu „prirodne selek
cije“.74 Crkve u različitim delovima sveta same su prepoznale jedinstven karakter 
novozavetnih knjiga, koje su se izdvojile od ostale literature svojom posebnoš ću. 
Stoga, kanon Novog zaveta nisu stvorili ni pojedinci, ni sabori, „već su oni samo 
prepoznali i priznali samopotvrđujući kvalitet ovih spisa, koji su se nametnuli 
kao kanonični crkvi“.75 U svetlu ove činjenice ispravnije je da se govori o utvrđi
vanju kanona nego o njegovom stvaranju.76

Status novozavetnih knjiga kao svetih spisa, iza čijeg nastanka i kanoni
zovanja stoji božanski uticaj, ima jasne implikacije po pitanju autoriteta ove lite

73 Tenney, Survey, 403.
74 Charles E. Hill, Who Chose the Gospels? Probing the Great Gospel Conspiracy 

(Oxford: Oxford University Press, 2010), 229. Videti takođe D.A. Carson i Douglas J. Moo, An In
troduction to the New Testament (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 2. izd., 2005), 735-736.

75 Bruce M. Metzger, The New Testament, its Background, Growth and Content (Nash
ville, Tenn.: Abingdon Press, 3. izd., 2003), 318.

76 Kurt Aland, „Das Problem des neutestamentlichen Kanons“, u Das Neue Testament als 
Kanon, (ur.) Ernst Kӓsemann (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1970), 147(134-158). 
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rature. Ako je reč o Svetom Pismu, reč je o tekstu neuporedivog značaja, koji ne 
sadrži trivijalne ili prolazne elemente. Iako će njegova primena da zavisi od kon
teksta, autoritet sa kojim Novi zavet govori se ne temelji na ljudskom faktoru, 
već kako to Kalvin ističe, na činjenici „da sam Bog govori tamo“ (Summa scrip
turae probatio a Dei loquentis persona sumitur).77 Autoritet Svetog Pisma, me
đutim, ne znači da ne postoji pravo na postavljanje pitanja u vezi doktrinalne tra
dicije. Bar (Barr) je svakako u pravu kada tvrdi da istinski biblijski autoritet po
stoji samo tamo gde je čovek slobodan da razmišlja i postavlja pitanja na osnovu 
Pisma, da prilagodi, i ako je potrebno da napusti dominantnu doktrinalnu tradici
ju.78 Stoga, na hrišćanski kanon treba da se gleda ne kao na „nametnuti nanos tra
dicija iz prošlosti, već kao na dinamično sredstvo kroz koje vaskrsli Gospod na
stavlja da putem Svetog Duha usmerava, podučava i neguje svoj narod“.79 Barkli 
(Barclay) ističe: „Uzvišenost zrači iz knjiga Novog zaveta. One oličavaju izuzet
nost. One same sebe dokazuju.“80 Crkva u njima ima jedinstveno blago, koje sa
vršeno otkriva Hrista i sa pravom poseduje autoritet normativnog merila hrišćan
ske vere i prakse.

77 Žan Kalvin, Nauk hrišćanske vere (prev. Ivanka Pavlović; Sremski Karlovci: Izdavačka 
knjižarnica Zorana Stojanovića, 1996), I, 7.4.

78 James Barr, Holy Scripture: Canon, Authority, Criticism (Philadelphia, Pa.: Westmins-
ter Press, 1983), 31.

79 Brevard S. Childs, Church’s Guide for Reading Paul: The Canonical Shaping of the 
Pauline Corpus (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 2008), 26.

80 Citirano u Dejvid Maršal, Bitka za Bibliju (Beograd: SG-Vili, 2009), 40.
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ORIGIN AND CANON 
OF THE NEW TESTAMENT: 

PHILOLOGICAL AND HISTORICAL ANALYSIS

Abstract:

The Bible “was not faxed from heaven” (the Da Vinci Code) – it has its own rich 
history of origin. This paper discusses the basic issues related to the origin of the canon 
of the New Testament through analysis of basic historical aspects. A starting point is a 
philological analysis of the term “canon” and examination of internal and external rea
sons for creating the New Testament canon. The process of canonization is shown through 
phases, and special attention is given to a discussion on basic criteria of canonicity. The 
basic thesis of the paper is: the New Testament is, despite the dynamic process of deve
lopment, something more than just a human decision. At the end of the paper, implications 
of the set thesis are indicated.

Key Words: New Testament, Canon, Canonization, Authority





Је ле на Ву ко и чић УДК: 316.74:2 ; 2-662:[329.3:23/28
Уни вер зи тет у Бе о гра ду Прегледни рад
Фа кул тет по ли тич ких на у ка Примљен: 03.04.2013.
je le na.vu ko i cic@yahoo.com

ФЕ НО МЕН 
РЕ ЛИ ГИЈ СКОГ ФУН ДА МЕН ТА ЛИ ЗМА

Ре зи ме

У овом члан ку аутор раз ма тра кључ не ка рак те ри сти ке ре ли гиј ског фе но ме
на по зна тог под на зи вом фун да мен та ли зам. Ис ти че се да фун да мен та ли зам пред
ста вља гло бал ни фе но мен ко ји има зна чај ну уло гу и ути цај у сфе ри ме ђу на род них 
од но са и без бед но сти. Фун да мен та ли стич ка иде о ло ги ја при па да гло бал ном трен
ду „по врат ка ре ли ги ји“ ко ји је за хва тио ве ли ки број зе ма ља ши ром све та у дру гој 
по ло ви ни два де се тог ве ка, али ње на спе ци фич ност ле жи у чи ње ни ци да је ова иде о
ло ги ја исто вре ме но ре ли гиј ска и по ли тич ка, из че га про из и ла зи ње на на гла ше на ре
ак ци о нар ност и скло ност ка ко ри шће њу ме то да по ли тич ког на си ља у ци љу оства
ри ва ња иде о ло шких ци ље ва. Ми ли тант ност фун да мен та ли зма ина че пред ста вља 
ње го ву основ ну раз ли ку у од но су на тра ди ци о на ли зам или кон зер ва ти ви зам; фун
да мен та ли сти, на и ме, се бе не до жи вља ва ју као па сив не по сма тра че ефе ка та се
ку лар ног жи во та, већ, на про тив, као ак тив не бор це про тив си сте ма са чи јим се 
вред но сти ма не сла жу, што по вре ме но до во ди до по ли тич ке офан зи ве у ци љу про
ме не др жав ног и дру штве ног уре ђе ња на свим ни во и ма.

Кључ не ре чи: фун да мен та ли зам, ре ли ги ја, по крет, иде о ло ги ја, по ли тич ко 
де ло ва ње, се ку ла ри зам

Увод

Ре ли гиј ски фун да мен та ли зам пред ста вља је дан од нај ве ћих дру штве-
них фе но ме на са вре ме ног све та. Ова по ја ва се че сто об ја шња ва као „ди-
стинк тив но мо де ран по крет два де се тог ве ка“ иако са „исто риј ским пред зна-
ка ма“. (Wo od he ad, He e las, 2000:95) Тер мин фун да мен та ли зам сте као је ве-
ли ку по пу лар ност по чет ком се дам де се тих го ди на ка да су ме ди ји по че ли да 
га ко ри сте за де фи ни са ње и опи си ва ње ве ли ког бро ја, на из глед пот пу но раз-
ли чи тих ре ли гиј ских и по ли тич ких по кре та ши ром све та. (Ca plan, 1987:20) 
Та ко је кон цепт на стао по чет ком два де се тог ве ка у Сје ди ње ним Аме рич ким 
Др жа ва ма, као од го вор кон зер ва тив ног еван ге ли стич ког де ла про те стант ске 
цр кве на мо дер ни за ци ју дру штва, по стао си но ним за не ке од иде о ло ги ја и 
по кре та нај ве ћих свет ских ре ли ги ја.
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Иако је ве ли ки број ути цај них по ли ти ко ло га ше зде се тих и се дам де се-
тих го ди на про шлог ве ка „пред ви део“ крај до ми на ци је „емо ци о нал них“ по-
ли тич ких мо ти ва то ра, као што су ре ли ги ја и ет ни ци тет, у свет ској по ли ти-
ци, чвр сто ве ру ју ћи да ће тех но ло шки раз вој, по ста вља ју ћи еко ном ске ин те-
ре се по је дин ца и дру штва на пр во ме сто, по сте пе но мар ги на ли зо ва ти кул-
тур не и вер ске ути ца је, по след ње де це ни је про шлог ве ка до не ле су ре ли-
гиј ски пре по род на гло бал ном но воу, ства ра ју ћи не ста бил ност у ком плек-
сном, мул ти кул тур ном све ту. У ве ли ком бро ју азиј ских и африч ких зе ма ља 
се ку лар ни ре жи ми, ус по ста вље ни у пе ри о ду по сле Дру гог свет ског ра та, из-
гу би ли су власт од стра не вер ских пар ти ја чи ји је по ли тич ки про грам нај-
ве ћим де лом ускла ђен са ре ли гиј ским нор ма ма. Екс пан зи ја фун да мен та ли-
стич ке иде о ло ги је ни је за о би шла ни за пад не др жа ве у ко ји ма је та ко ђе, иако 
у мно го ма њој ме ри, до шло до ства ра ња вер ско-по ли тич ких ор га ни за ци ја и 
ја ча ња уло ге ре ли ги је у жи во ту ве ли ког бро ја гра ђа на. Осим то га, у раз ли-
чи тим де ло ви ма све та по ја вио се и ве ли ки број ре ли гиј ско-по ли тич ких по-
кре та чи је се де ло ва ње у ве ли кој ме ри за сни ва на ра зним вр ста ма по ли тич-
ког на си ља, пр вен стве но те ро ри зму, ко ји, за хва љу ју ћи раз во ју тех но ло ги-
је, све ви ше по ста је гло бал ни фе но мен и ве ли ка прет ња свет ској без бед но-
сти. Гло ба ли за ци ја фе но ме на фун да мен та ли зма, из ме ђу оста лог, учи ни ла је 
нео п ход ним и ве ће укљу чи ва ње кул тур них и ре ли гиј ских еле ме на та у по ли-
тич ке ана ли зе. Та ко се по ли тич ка кул ту ра фор ми ра на под ути ца јем раз ли-
чи тих ре ли гиј ских ве ро ва ња, вред но сти и нор ми вра ти ла у сам цен тар ана-
ли тич ких про це са ко ји ма по ку ша ва да се об ја сни ра сту ћа уло га ре ли ги је у 
по ли тич ким си сте ми ма и сва ко днев ном жи во ту љу ди ве ли ког бро ја др жа ва 
и дру шта ва ши ром све та.

Де фи ни ци ја фун да мен та ли зма

Кон цепт фун да мен та ли зам по ти че из ре ли гиј ске исто ри је Сје ди ње-
них Аме рич ких Др жа ва. Овај тер мин се пр ви пут по ја вио у се ри ји пам фле та 
под на зи вом „The Fun da men tals“, на пи са них од стра не про те стант ских све-
ште ни ка и об ја вље них у пе ри о ду од 1910 до 1915. го ди не. Фун да мен та ли-
стич ка док три на, у овом слу ча ју, за сно ва на је на ве ро ва њу у пет фун да ме на-
та хри шћан ске ре ли ги је – ап со лут ној исти ни са др жа ној у тек сто ви ма из Би-
бли је, де ви чан ском ро ђе њу Ису са, нат при род ном по ка ја њу, фи зич ком ус кр-
сну ћу Ису са, и аутен тич но сти Го спе ла. Фун да мен та ли зам се по ја вио као од-
го вор на гу би так ути ца ја тра ди ци о нал них вред но сти у аме рич ком дру штву 
по чет ком два де се тог ве ка. Сма ње ње ути ца ја ре ли ги је, за јед но са ши ре њем 
ли бе рал ног трен да Не мач ког би блиј ског кри ти ци зма и Дар ви но вих те о ри-
ја о на стан ку уни вер зу ма, иза зва ли су ре ак ци ју кон зер ва тив них све ште ни-
ка ко ја је ре зул ти ра ла об ја вљи ва њем пам фле та. Тер мин „фун да мен та ли ста“ 
пр ви пут је упо тре бљен од стра не бап ти стич ког уред ни ка кон зер ва тив не пу-



Religija i tolerancija, Vol. XI, № 20, Jul – Decembar, 2013. 279

бли ка ци је под на зи вом „Watchman-Exa mi ner“, Кур ти са Ли Лу и са (Cur tis Lee 
Le wis), у ци љу опи си ва ња оних ко ји су спрем ни да „уче ству ју у кра љев ској 
бит ци за фун да мен те“ (Le wis, 1920:834).

С об зи ром на ши ро ку упо тре бу кон цеп та фун да мен та ли зам у ци љу 
опи си ва ња раз ли чи тих по кре та и иде о ло ги ја по ста вљен је про блем пра вил-
ног де фи ни са ња овог тер ми на. По јам фун да мен та ли зам у се би но си од ре-
ђе не кон тро вер зе и по је ди ни ауто ри се не сла жу са ње го вом при ме ном. Та-
ко Гре го ри Ро уз (Gre gory Ro se) ис ти че да је „основ ни про блем са кон цеп-
том фун да мен та ли зам… то да је он ет но цен трич на, ми ли тант но се ку лар на 
ка те го ри ја за сно ва на на са мо при вид но убе дљи вим, ме ђу кул тур ним ана ло-
ги ја ма“ (Ro se, 1990:219). Кри ти ча ри тер ми на фун да мен та ли зам као нај ве ће 
про бле ме у ње го вом ко ри шће њу на во де ве за ност кон цеп та за хри шћан ство 
и за пад ну ци ви ли за ци ју. Пре ма њи хо вом ми шље њу, „ши ро ка упо тре ба овог 
тер ми на по ста је све ви ше ире ле вант на. Фун да мен та ли зам се до жи вља ва као 
де ро га ти ван кон цепт, ве зан за за пад не сте ре о ти пе и хри шћан ску тер ми но-
ло ги ју; не фор мал на упо тре ба тер ми на ла ко иза зи ва не спо ра зу ме и спре ча-
ва раз у ме ва ње ди на ми ке и ка рак те ри сти ка раз ли чи тих ре ли гиј ских гру па 
са екс пли цит ним по ли тич ким ци ље ви ма“. (Hal len cre utz, Wa ster lund, 1996:4) 
По је ди ни ауто ри при ме ћу ју да се фун да мен та ли зам че сто упо тре бља ва у 
ци љу опи си ва ња свих оних по ја ва ко је де лу ју не ра зу мљи во и пре те ће при-
пад ни ци ма мо дер них, се ку лар них дру шта ва. Та ко Вуд хед и Хилс (Wo od he-
ad, He e las) у сво јој ана ли зи на во де да је ре ли гиј ски фун да мен та ли зам по-
стао пра зан тер мин ко ји че сто и по гре шно упо тре бља ва ју „за пад ни ли бе-
рал ни те о ре ти ча ри у ци љу опи си ва ња ши ро ког спек тра ре ли гиј ских фе но-
ме на ко ји у су шти ни има ју ја ко ма ло за јед нич ког осим то га што де лу ју алар-
мант но при ста ли ца ма ли бе рал них те о ри ја“ (Wo od he ad, He e las, 2000:98).

Еви дент но је, ме ђу тим, да је упр кос ова квим кри ти ка ма тер мин фун-
да мен та ли зам шир ко ко за сту пљен у ака дем ским ра до ви ма, ме ди ји ма и ши-
рој јав но сти у раз ли чи тим де ло ви ма све та, као и да не по сто ји ни је дан дру-
ги тер мин ко јим се аде кват но опи су је гло бал ни (по ли тич ки) фе но мен по-
врат ка ре ли ги ји.

Нај и сцрп ни је об ја шње ње овог кон цеп та, про бле ма ве за них за ње го-
ву упо тре бу, али и нео п ход но сти по сто ја ња тер ми на за де фи ни са ње јед ног 
од нај ве ћих свет ских ре ли гиј ско-по ли тич ких фе но ме на на ла зи се у, до са-
да нај све о бу хват ни јем, ака дем ском ра ду на те му фун да мен та ли зма, уре ђи-
вач ком про јек ту Мар ти на Е. Мар ти ја и Ско та Еплби ја (Mar tin E. Marty, Scott 
Ap pleby) под на зи вом Pro ject Fun da men ta lism1. Овај про је кат, фи нан си ран 
од стра не Аме рич ке ака де ми је на у ка и умет но сти, оку пио је нај ве ће свет-
ске струч ња ке из раз ли чи тих обла сти, ко ји су на го то во осам хи ља да стра-
на, у окви ру пет то мо ва, из не ли сво је ви ђе ње ра зних аспе ка та фун да мен та-

1 По гле да ти: Mar tin E. Marty and R. Scott Ap pleby (eds.), 1991-1995, The Fun da men ta
lism Pro ject Vol 1Vol 5, Chi ca go, Uni ver sity of Chi ca go Press 
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ли зма. Иако су се ауто ри сло жи ли у то ме да по сто је из ве сни про бле ми око 
са ме упо тре бе кон цеп та, ипак су до шли до за кључ ка да је ово нај по де сни-
ји тер мин за де фи ни са ње јед ног од нај зна чај ни јих са вре ме них фе но ме на из 
ви ше раз ло га:

1) Фун да мен та ли стич ки по кре ти, ор га ни за ци је, иде о ло ги је, иде је и ста-
во ви су мно го број ни, ком плек сни, ме ђу соб но вр ло раз ли чи ти и ши ро-
ко рас про стра ње ни. Из ових раз ло га нео п ход но је при хва ти ти од ре-
ђе ни тер мин у ци љу по ре ђе ња свих об ли ка овог фе но ме на, њи хо вих 
слич но сти и раз ли ка;

2) Ве ли ки број на уч ни ка, зва нич ни ка, но ви на ра и при пад ни ка ши ре јав-
но сти из раз ли чи тих де ло ва све та и кул ту ра увео је по јам фун да мен-
та ли зам у сво је на уч не ра до ве, зва нич на са оп ште ња, но вин ске члан ке 
и сва ко днев ни го вор. Са мим тим, би ло би ком пли ко ва но и не по треб-
но тра жи ти ал тер на тив но ре ше ње за овај тер мин;

3) Фун да мен та ли зам ни је је ди ни тер мин чи ја упо тре ба ни је под јед на-
ко аде кват на у свим слу ча је ви ма у ко ји ма се при ме њу је. Ре чи као што 
су ли бе ра ли зам, се ку ла ри зам, мо дер ни зам, ра ди ка ли зам та ко ђе не ма-
ју пот пу но исту те жи ну и сми сао у де фи ни са њу свих кон це па та на ко-
је се од но се. Из тих раз ло га, при ко ри шће њу ових пој мо ва тре ба обра-
ти ти па жњу на све ка рак те ри сти ке и спе ци фич но сти по ја ва ко је се 
њи ма об ја шња ва ју;

4) Ни је дан дру ги тер мин ни је се по ка зао до вољ но упо тре бљи вим и ра-
зу мљи вим да би мо гао да пред ста вља аде кват ну за ме ну. Та ко пре фикс 
ул тра или реч екс тре ми зам не ма ју до вољ но ши ро ко зна че ње да би об-
у хва ти ли све аспек те овог фе но ме на. Не ки ауто ри упо тре бља ва ју по-
јам ра ди ка ли зам, али ње го ва де фи ни ци ја у овом кон тек сту има исто 
зна че ње као и фун да мен та ли зам (Marty, Ap pleby, 1991:23).
У свом нај ши рем окви ру фун да мен та ли зам мо же да бу де де фи ни сан 

као „по крет или став чи је је те жи ште на стрикт ном и до слов ном при др жа ва-
њу ску па основ них прин ци па“ (Mer ri am-Web ster Dic ti o nary, 2000:78). Ре ли-
гиј ски фун да мен та ли зам, пре ма то ме, мо же да се де фи ни ше као по крет или 
став за сно ван на фун да мен ти ма, од но сно осно ва ма ре ли ги је.

У по след њих не ко ли ко де це ни ја на пи сан је ве ли ки број ака дем ских 
ра до ва на те му опи са и об ја шње ња овог фе но ме на. Оно што се при ме ћу је у 
овим ана ли за ма је сте то да не ма оштрих раз ли ка у де фи ни са њу фун да мен-
та ли зма од стра не раз ли чи тих ауто ра. Осла ња ју ћи се на ве ли ки број ин фор-
ма ци ја о раз ли чи тим фун да мен та ли стич ким по кре ти ма, Мар ти и Еплби де-
фи ни шу овај фе но мен као „скуп стра те ги ја ко ји ма угро же ни вер ни ци по-
ку ша ва ју да са чу ва ју свој по се бан лич ни и груп ни иден ти тет“ у од го во ру 
на ства ран или има ги на ран на пад од стра не оних ко ји же ле да при ву ку вер-
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ни ке ка „син кре тич ком, без бо жнич ком се ку лар ном окру же њу“ (Marty, Ap-
pleby, 1993:3). Ауто ри да ље на во де да се ре ли гиј ски фун да мен та ли зам по ја-
вио у два де се том ве ку као тен ден ци ја у окви ру вер ских за јед ни ца па ра диг-
ма тич но оли че на у ре пре зен та тив ним по је дин ци ма и гру па ма (Marty, Ap-
pleby, 1993:3).

Брус Ло ренс (Bru ce Law ren ce) на гла ша ва да фун да мен та ли зам пред-
ста вља „по твр ђи ва ње ин сти ту ци је ре ли ги је као ком плет не и ап со лут не, без 
пра ва на кри ти ку или огра ни ча ва ње ути ца ја, ис ка за но као ко лек ти ван зах-
тев да се од ре ђе не вер ске и етич ке нор ме пре у зе те из све тих тек сто ва јав но 
при зна ју и за кон ски при ме не“ (Law ren ce, 1990:25). Пре ма ње го вом ми шље-
њу, фун да мен та ли зам пред ста вља спе ци фич ну вр сту ре ли гиј ске иде о ло ги-
је и фе но мен свет ских раз ме ра ко ји се мо ра упо ре ђи ва ти у раз ли чи тим кон-
тек сти ма да би се ја сно раз у мео и об ја снио“ (Law ren ce, 1990:25). Фун да мен-
та ли зам, та ко ђе, мо же да бу де де фи ни сан као „про гла ше ње ауто ри те та све-
те тра ди ци је ко ји тре ба да бу де по но во ус по ста вљен у дру штву ко је се уда-
љи ло од осно ва сво је кул ту ре“ (Had den, Shu pe, 1999:10).

У ци љу при бли жа ва ња ве о ма раз ли чи тих по кре та, иде о ло ги ја и ста-
во ва ве ћи на ауто ра на во ди за јед нич ке иде о ло шке и ор га ни за ци о не ка рак те-
ри сти ке на осно ву ко јих од ре ђе не гру пе и иде је мо гу да се де фи ни шу као 
фун да мен та ли стич ке.

Мар ти и Еплби, раз ма тра ју ћи оп ште ка рак те ри сти ке овог фе но ме на, 
кон ста ту ју сле де ће:

1) Ре ли гиј ски иде а ли зам пред ста вља осно ву лич ног и за јед нич ког иден-
ти те та;

2) Фун да мен та ли сти сма тра ју „ап со лут ну исти ну“ у пот пу но сти от кри-
ве ном и је дин стве ном;

3) Кре а то ри јав них пре зен та ци ја фун да мен та ли стич ких иде о ло ги ја же-
ле да иза зо ву екс трем на осе ћа ња у циљ ној по пу ла ци ји, од но сно да на-
мер но учи не фун да мен та ли зам скан да ло зним;

4) Фун да мен та ли сти се бе за ми шља ју као јед ну од стра на у ко смич кој 
бор би;

5) Они се чвр сто осла ња ју на по је ди не исто риј ске до га ђа је, пред ста вље-
не у све тлу ове ко смич ке бор бе;

6) Фун да мен та ли сти су ре ак ци о нар не лич но сти ко је са та ни зу ју сво је 
про тив ни ке;

7) Они су се лек тив ни у из бо ру де ло ва тра ди ци је и кул тур ног на сле ђа 
чи је по што ва ње сма тра ју нео п ход ним;

8) Ли де ри ових по кре та су му шког по ла;
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9) Фун да мен та ли сти за ви де хе ге мо ној мо дер ни стич кој кул ту ри и по-
ку ша ва ју да про ме не ди стри бу ци ју мо ћи (Marty, Ap pleby, 1991:56).
У окви ру по след њег то ма ра да Pro ject Fun da men ta lism, на осно ву 

прет ход них ис тра жи ва ња, из два ја ју се иде о ло шке и ор га ни за ци о не ка рак те-
ри сти ке овог фе но ме на:

1) Фун да мен та ли сти су за бри ну ти због сма ње ња ути ца ја ре ли ги је и ње-
не од го ва ра ју ће уло ге у дру штву;

2) Они су се лек тив ни у на гла ша ва њу по је ди них де ло ва тра ди ци је, као и 
у то ме ко је де ло ве мо дер ни зма при хва та ју, а ко ји ма се про ти ве;

3) Фун да мен та ли сти у свом реч ни ку упо тре бља ва ју не ку вр сту ма ни-
хе и зма (ду а ли зма);

4) Они ста вља ју те жи ште на ап со лу ти зам сво јих из во ра от кро ве ња;

5) Фун да мен та ли сти у сво јим иде о ло ги ја ма за сту па ју не ку вр сту ми ле-
ни ја ли зма или ме си ја ни зма.
Иде о ло шке ка рак те ри сти ке укљу чу ју:

1) Члан ство пу тем из бо ра;

2) Оштре гра ни це по ста вље не око гру пе;

3) При су ство ха ри зма тич них, ауто ри тар них ли де ра;

4) Утвр ђе не нор ме по на ша ња (Marty, Ap pleby, 1995:22).
Брус Ло ренс та ко ђе за вр ша ва сво ју оп шту ана ли зу на во де ћи пет „по-

ро дич них слич но сти“, уоби чај них за фун да мен та ли зам:

1) Фун да мен та ли сти су за го вор ни ци ста во ва ма њин ског де ла дру штва 
ко ји се бе ви де као пре о ста ли део ’пра вих вер ни ка’. Чак и он да ка да су 
број ча но у ве ћи ни они се бе до жи вља ва ју као ма њи ну;

2) Они се не сла жу и кон фрон ти ра ју ка ко са се ку ла ри сти ма, та ко и са 
вер ни ци ма ’мо дер них’ схва та ња;

3) Фун да мен та ли сти су углав ном обра зо ва ни при пад ни ци сред ње кла се 
му шког по ла пред во ђе ни ха ри зма тич ним ли де ри ма ко ји су та ко ђе му-
шкар ци;

4) Они ко ри сте свој соп стве ни реч ник тер ми на и пој мо ва;

5) Фун да мен та ли зам има исто риј ске пред зна ке, али не и иде о ло шког 
прет ход ни ка (Law ren ce, 1990:30).
Оп ште слич но сти фун да мен та ли зма у раз ли чи тим ре ли ги ја ма и кул-

ту ра ма на во де и Вуд хед и Хилс, пре ма чи јем ми шље њу фун да мен та ли стич-
ке иде о ло ги је и по кре те увек ка рак те ри ше:
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1) Же ља за по врат ком фун да мен ти ма ре ли гиј ске тра ди ци је и ели ми ни-
са њем не по треб них (на кнад но до да тих) еле ме на та;

2) Агре сив но од би ја ње за пад ног се ку лар ног мо дер ни зма;

3) Опо зи ци о нар ни ма њин ски груп ни иден ти тет ус по ста вљен на екс клу-
зи ви стич ки и ми ли та ри стич ки на чин;

4) По ку ша ји да се ре ли гиј ска и мо рал на чи сто та вра те у окви ре дру-
штве ног си сте ма;

5) Ус по ста вља ње па три јар хал ног и хи је рар хиј ског од но са из ме ђу по-
ло ва (Wo od he ad, He e las, 2000:97).
На осно ву ана ли зе по ме ну тих де фи ни ци ја мо же мо да за кљу чи мо да 

се ауто ри углав ном сла жу око на во ђе ња ка рак те ри сти ка ко је од ре ђе не по-
кре те, иде о ло ги је и ста во ве де фи ни шу као фун да мен та ли стич ке. С об зи ром 
да се гру пе и по је дин ци чи је се по на ша ње и де ло ва ње об ја шња ва овим фе-
но ме ном на ла зе у раз ли чи тим де ло ви ма све та, из ме ђу њих по сто је ве ли ке 
ре ли гиј ске и кул тур не раз ли ке док су им, исто вре ме но, на чин раз ми шља ња, 
так ти ке и ци ље ви из у зет но слич ни. Дру гим ре чи ма, хри шћан ски, је вреј ски 
и ислам ски фун да мен та ли сти не де ле иста, спе ци фич на ве ро ва ња, али им је 
при ступ тим ве ро ва њи ма за јед нич ки.

Пр ву ка рак те ри сти ку фун да мен та ли ста пред ста вља ве ро ва ње у са
вр ше ност и не по гре ши вост фун да ме на та ре ли ги је ко ји су по ста вље ни као 
осно ва иде о ло ги је по кре та. С об зи ром да са вре ме ни (се ку лар ни) дру штве-
ни си сте ми, пре ма ми шље њу фун да мен та ли ста, угро жа ва ју њи хов ди стинк-
ти ван иден ти тет они на сто је да га за шти те „се лек тив ним пре у зи ма њем док-
три на, ве ро ва ња и оби ча ја из пр во бит не фор ме ре ли гиј ских тек сто ва и тра-
ди ци ја“ (Marty, Ap pleby, 1993:3). Ста во ви и тврд ње ко ји, на вод но, пред ста-
вља ју ап со лут ну исти ну за сно ва ни су ис кљу чи во на ре ли гиј ским тек сто ви-
ма ко ји су, по фун да мен та ли стич ком схва та њу, од раз бож је во ље. Ова ква ве-
ро ва ња про из и ла зе из вер ске док три не пре ма ко јој се бог ди рект но обра тио 
сво јим по сла ни ци ма пре нев ши им „ап со лут ну исти ну“ ко ја је, за тим, пре то-
че на у све те тек сто ве. С об зи ром да су на ве де ни тек сто ви бож је ре чи ни ко 
не ма пра во да их ме ња или да из ра зи сво је не сла га ње са њи ма, а по што ва ње 
пра ви ла и нор ми из не тих у овим за пи си ма стро го оба ве зу је све љу де под-
јед на ко; њи хо ва лич на ве ро ва ња, схва та ња и вред но сти у овом слу ча ју не-
ма ју ни ка кав зна чај и ути цај. Из ово га се мо же за кљу чи ти да је фун да мен та-
ли стич ки на чин раз ми шља ња уни вер зал но: ап со лу ти стич ки (исти на је ком-
плет на, са вр ше на и не про мен љи ва), ине ран ти стич ки (не по сто ји мо гућ ност 
по сто ја ња би ло ка квих гре ша ка у окви ру те исти не) и ду а ли стич ки (с об зи-
ром да је са мо исти на пра ва, све оста ло је по гре шно) (Ap pleby, 1998:2) Су-
шти на ова квог по гле да на свет ле жи у ње го вој пот пу ној јед но став но сти: 
Љу ди мо ра ју да ура де оно што им бог ка же да ура де.
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Сле де ћу ка рак те ри сти ку при пад ни ка ових по кре та пред ста вља се
лек тив ност. Фун да мен та ли сти су пр вен стве но се лек тив но тра ди ци о нал ни 
што се огле да у пре у зи ма њу од ре ђе них ре ли гиј ских тек сто ва из про шло сти, 
и ин си сти ра њу на то ме да сви „пра ви вер ни“’ мо ра ју да се „бо ре до смрт“’ 
(бу квал но или фи гу ра тив но) у ци љу за шти те ових фун да ме на та. Иако се 
увек по зи ва ју на са вр ше ност и не по гре ши вост све тих тек сто ва, фун да мен-
та ли сти по је ди не ре ли гиј ске кон цеп те пре ра ђу ју и до пу њу ју праг ма тич ним 
еле мен ти ма, а у са став сво је иде о ло ги је че сто укљу чу ју и пот пу но но ве док-
три не, као и зах те ве ко ји не ма ју осно ву у ре ли ги ји. Упра во ове ино ва ци је 
пру жа ју до пу ње ним фун да мен ти ма ја чи ну и ха ри зма ти чан ин тен зи тет, ка-
рак те ри стич не за за јед нич ки иден ти тет дру штва из вре ме на осни ва ња и до-
ми нант ног ути ца ја ре ли ги је. У овом сми слу фун да мен та ли зам је исто вре ме-
но из ве ден из већ по сто је ћих кон це па та и пот пу но ори ги на лан (Marty, Ap-
pleby, 1993:3) На овај на чин та ко ђе до ла зи до не из бе жне по ли ти за ци је ре-
ли ги је ко ја по ста је ин стру мент по ли тич ке иде о ло ги је. Тај циљ се по сти же 
на гла ша ва њем по је ди них де ло ва све тих тек сто ва и на мер ним за по ста вља-
њем или пот пу ним иг но ри са њем дру гих. На та кав на чин „ап со лут на исти-
на“ оста је „ап со лут на“ са мо у оним де ло ви ма ко ји од го ва ра ју ин те ре си ма 
фун да мен та ли ста. Дру гим ре чи ма, сви они фун да мен ти ко ји се укла па ју у 
иде о ло шке ци ље ве по кре та по ста ју не из о ста ван део фун да мен та ли стич ке 
ре то ри ке. Са дру ге стра не, они ре ли гиј ски тек сто ви чи је се по ру ке не сла-
жу у пот пу но сти са су шти ном иде о ло ги је, или је чак и не ги ра ју у по је ди-
ним слу ча је ви ма, јед но став но се не укљу чу ју у ње не окви ре. Осим то га што 
су се лек тив но тра ди ци о нал ни, фун да мен та ли сти су, та ко ђе, се лек тив но мо-
дер ни што се огле да у њи хо вом ко ри шће њу од ре ђе них мо дер них тех но ло ги-
ја као што су те ле ви зи ја, ком пју те ри и на о ру жа ње, и про це са као што су ор-
га ни зо ва ње у мо дер не по ли тич ке стран ке и уче ство ва ње на из бо ри ма. Ода-
би ра ју ћи тра ди ци о нал не и мо дер не еле мен те при пад ни ци фун да мен та ли-
стич ких по кре та же ле да пре о бли ку ју свет та ко што ће се успе шно су прот-
ста ви ти сво јим про тив ни ци ма ка ко би ул ти ма тив но вра ти ли ре ли ги ји цен-
трал но ме сто у дру штву.

Фун да мен та ли сти у сво јим иде о ло ги ја ма ко ри сте еле мен те ми ле ни
ја ли зма и ме си ја ни зма. При пад ни ци ових по кре та ве ру ју да жи ве у по себ-
ном исто риј ском пе ри о ду, мо жда чак и по след њим да ни ма, што у по је ди-
ним слу ча је ви ма ме ња пла но ве њи хо вих ак ци ја. Упра во ова иде ја по зна та 
као ми ле ни ја ли зам у хри шћан ству пру жа оправ да ње за на сил не ак ци је ко је 
су ина че, углав ном, за бра ње не ре ли ги јом. У по след њим да ни ма, ме ђу тим, 
ка да се „пра ви вер ни ци“ на ђу у ди рект ном окр ша ју са не при ја те љем, све-
та ду жност и сам бог зах те ва ју од њих да се по зо ву на она ре ли гиј ска уче-
ња ко ја оправ да ва ју упо тре бу на си ља у ци љу за шти те ве ре (Ap pleby, 1998:2) 
Фун да мен та ли стич ке иде о ло ги је та ко ђе са др же уто пи стич ке иде је о ре кон-
струк ци ји дру штва. Ове ме си јан ске и апо ка лип тич ке ви зи је укљу че не су у 
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иде ју по ли тич ке до ми на ци је др жа вом (или чак све том) од стра не при пад-
ни ка ових по кре та. Ве ли ки број њих ове ви зи је схва та ве о ма озбиљ но та ко 
да фан та зи ја о бу ду ћој ве ли чи ни и до ми на ци ји, у не ким слу ча је ви ма, пред-
ста вља ком пен за ци ју за тре нут ну мар ги на ли зо ва ну по зи ци ју. При пад ни ци 
фун да мен та ли стич ких по кре та се бе до жи вља ва ју као спа си о це дру штва и 
тај став им да је мо гућ ност да оправ да ју го то во би ло ка кву ак ци ју, без об зи-
ра ко ли ко екс трем ну, и би ло ка кву лич ну жр тву, без об зи ра ко ли ко ве ли ку, 
у ци љу по сти за ња „ви шег“ ци ља (Be e man, 2001:2). Сво је ме си јан ске ви зи је 
фун да мен та ли сти че сто пре тва ра ју у пла но ве за по ли тич ко де ло ва ње. Упра-
во та да фун да мен та ли зам по ста је по ли тич ка иде о ло ги ја оли че на у од ре ђе-
ном по кре ту ко ји се бо ри за ма сов ну по др шку и по ли тич ку моћ.

Фун да мен та ли сти су по је дин ци ко ји се осе ћа ју угро же ним од стра не 
плу ра ли зма, де мо кра ти је и мо дер них, се ку лар них вред но сти. У сво јој ана-
ли зи Ха ден и Шуп (Had den, Shu pe) на во де да фун да мен та ли сти увек опо-
вр га ва ју сва ку иде ју раз два ја ња све тог од се ку лар ног, што је ка рак те ри сти-
ка мо дер ни стич ких ста во ва, и же ле да вра те ре ли ги ји цен трал но ме сто при 
до но ше њу по ли тич ких од лу ка (Had den, Shu pe, 1999:77). Њихова ве ро ва ња 
су ти пич но ве за на за по ли тич ки кон зер ва ти ви зам, ауто ри та ри зам и раз ли-
чи те вр сте пред ра су да. Фун да мен та ли сти су увек ан ти плу ра ли сти и нај ве-
ћи про тив ни ци ли бе рал не де мо кра ти је за то што ве ру ју у ап со лут ну су пер-
и ор ност је ди не пра ве ре ли ги је (њи хо ве соп стве не) и због че га се про ти ве 
иде ји да др жа ва тре ба да пру жи јед на ку за кон ску за шти ту свим сво јим гра-
ђа ни ма, без об зи ра на ре ли гиј ску при пад ност. Пре ма њи хо вом ми шље њу, 
на че лу др жа ве мо гу да се на ла зе са мо ре ли гиј ски ли де ри или они ко ји ма 
су пред став ни ци вер ских ин сти ту ци ја да ли до зво лу да до ђу на ту по зи ци ју. 
Сви фун да мен та ли стич ки ре жи ми су по свом ка рак те ру ауто ри тар ни због 
то га што се ре ли гиј ска др жа ва за сни ва на ре ли гиј ском ауто ри те ту оли че ном 
у по је дин ци ма и гру па ма ко ји ин ди ви ду ал но ин тер пре ти ра ју све те тек сто-
ве. Они су, исто вре ме но, то та ли тар ни за то што се ре ли гиј ски за ко ни при ме-
њу ју у свим аспек ти ма жи во та по је дин ца и функ ци о ни са ња за јед ни це (Be-
it-Hal lah mi, 2000:1).

Фун да мен та ли сти су та ко ђе ан ти фе ми ни сти за то што по др жа ва
ју ста во ве о „при род ној ин фе ри ор ност“’ же на. Пре ма ова квим ста во ви ма, 
по кре ти за осло ба ђа ње же на из око ва па три јар хал ног дру штва у су прот но-
сти су са „бож јом во љом“ по ко јој су му шкар ци и же не „ство ре ни“ за раз-
ли чи те уло ге у дру штву, и где су же не под ре ђе не му шкар ци ма у дру штву и 
у по ро ди ци. Жен ско пи та ње се обич но на ла зи у цен тру иде о ло ги ја ра ди кал-
них ре ли гиј ских гру па, сим бо лич но и ма те ри јал но. Кон зер ва тив ни вер ски 
по кре ти у не ки ма од нај ра зви је ни јих де мо кра ти ја на За па ду за сту па ју дру-
штве не про гра ме па три јар хал них вред но сти и огра ни че ња пра ва же на ко ји 
су у пот пу ној су прот но сти са са вре ме ним кон цеп ти ма јед на ко сти и за шти те 
људ ских пра ва. У од бра ни „по ро дич них вред но сти“ па три јар хал на по ро ди-
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ца се из јед на ча ва са по ро ди цом ге не рал но. (Ne der veen Pi e ter sen, 1994:2–6) 
Не ги ра ње пра ва по је дин ца у ци љу на вод не за шти те и до бро би ти за јед ни це 
нај е ви дент ни је је упра во на при ме ру же на чи ја су пра ва стро го ли ми ти ра-
на, а у мно гим слу ча је ви ма го то во не по сто је ћа. Та ко се фун да мен та ли стич-
ки по кре ти ге не рал но про ти ве пра ви ма же на ве за ним за пла ни ра ње по ро ди-
це и раз вод бра ка. Др жа ве у ко ји ма су ови по кре ти на вла сти има ју по себ-
не за ко не ко ји се од но се на на чин обла че ња, се гре га ци ју по ло ва и чи тав низ 
аспе ка та сва ко днев ног жи во та ко ји су де таљ но ре гу ли са ни за кон ским нор-
ма ма. У овим др жа ва ма уче шће же на у јав ном и дру штве ном жи во ту је стро-
го ли ми ти ра но, њи хо ва сло бо да кре та ња огра ни че на, а пра ва ми ни ми зи ра-
на. Дру гим ре чи ма, му шка су пер и ор ност у фун да мен та ли стич ким ре жи ми-
ма не пре ста вља са мо тра ди ци ју, већ је и фор мал но при хва ће на у окви ру за-
кон ских ре гу ла ти ва.2

У фун да мен та ли стич кој иде о ло ги ји по сто ји тен ден ци ја ка упо тре
би на си ља. С об зи ром да фун да мен та ли сти за сту па ју ста во ве ко је сма тра-
ју уни вер зал ним и је ди ним ис прав ним, по све ће ни су ши ре њу сво јих иде ја. 
Не по сто ји мо гућ ност ком про ми са, при го во ра или су прот ног ми шље ња. С 
об зи ром да је „исти на“ ап со лут на и у це ло сти по зна та, она не мо же да бу-
де пред мет пре го ва ра ња. Сви они ко ји за сту па ју дру га чи је ста во ве и има-
ју дру га чи ја ми шље ња, са мим тим, не ги ра ју „ап со лут ну исти ну“ и, сто га, 
пред ста вља ју не при ја те ље. Да би се по сти гао циљ мо гу се ко ри сти ти раз-
ли чи те ме то де и од ре ђен број фун да мен та ли стич ких по кре та има ду гу тра-
ди ци ју упо тре бе ме то да си ле, од но сно ко ри шће ња на си ља у свр ху ши ре ња 
иде о ло ги је.

У ве ћи ни кул ту ра и ре ли ги ја фун да мен та ли сти су у ма њи ни у од но су 
на гра ђа не кон зер ва тив не, уме ре не или ли бе рал не ори јен та ци је, чи ја ре ли-
гиј ска убе ђе ња и ве ро ва ња не ути чу на фор ми ра ње не при ја тељ ских ста во-
ва пре ма дру ги ма. Ме ђу тим, упр кос ре ла тив но ма лој за сту пље но сти, фун-
да мен та ли сти че сто до спе ва ју у цен тар па жње јав но сти, и иза зи ва ју кон тро-
вер зе за хва љу ју ћи ак ци ја ма ко је и се ку ла ри сти и дру ги вер ни ци углав ном 
до жи вља ва ју као дра ма тич не и на мер но про во ка тив не. Фун да мен та ли сти, 
са дру ге стра не, сма тра ју да они са мо ис пу ња ва ју све те оба ве зе; пре ма њи-
хо вом ми шље њу, по све ће ност ор то док си ји (пра вил ном ре ли гиј ском ве ро ва-
њу) и ор то прак си ји (пра вил ном при др жа ва њу ре ли гиј ских пра ви ла у сва ко-
днев ном жи во ту) мо же да де лу је скан да ло зно са мо они ма ко ји су на пра ви ли 
ком про мис са сво јим ре ли гиј ским иден ти те том са ра ђу ју ћи са „не вер ни ци-
ма“ у свр ху по сти за ња по ли тич ких или еко ном ских ци ље ва.

2  По сто ји обим на ли те ра ту ра о по ло жа ју же на у др жа ва ма под фун да мен та ли стич-
ким ре жи ми ма или ја ким фун да мен та ли стич ким ути ца јем. По гле да ти: Le i la Ah med, 1992, 
Wo men and Gen der in Islam: Hi sto ri cal Ro ots of a Mo dern De ba te, New Ha wen, Yale Uni ver sity 
Press, Jan Go od win, 1996, Pri ce of Ho no ur, Lon don, War ner Bo oks, Ge ral di ne Bro oks, Ni ne Parts 
of De si re, 1996, New York, Pen guin Bo oks
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Фун да мен та ли зам – др жа ва и дру штво

Гло ба ли за ци ја фун да мен та ли зма до ве ла је у пи та ње кре ди би ли тет 
јед не од кључ них иде ја о дру штве ном раз во ју то ком два де се тог ве ка, пре-
ма ко јој мо дер ни за ци ју дру штве ног си сте ма оба ве зно пра ти се ку ла ри за ци-
ја истог.3 Опа да ње ути ца ја ре ли ги је и ин тен зив на се ку ла ри за ци ја др жа ва за-
пад не ци ви ли за ци је у пе ри о ду по сле Дру гог свет ског ра та у пот пу но сти су 
се укло пи ле у иде ју да ће тех но ло шки раз вој и при ме на на уч них ме то да, у 
ци љу пре ва зи ла же ња ви ше ве ков них дру штве них про бле ма као што су си-
ро ма штво, глад и бо ле сти, ре зул ти ра ти на прет ком чи та вог чо ве чан ства. Ре-
ли ги ја би, сма тра ло се, у овом про це су не из бе жно мо ра ла да бу де жр тво ва-
на (Cox, 1965).

Упра во исто риј ски про цес се ку ла ри за ци је пред ста вља по ла зну осно-
ву за све ди ску си је, ана ли зе и раз ма тра ња фун да мен та ли зма. Бр зи на про ме-
на, по себ но на кон Дру гог свет ског ра та, сна жно је ути ца ла на тра ди ци о нал-
не на ви ке, ве ро ва ња и кул ту ру, ко ји су се на шли под ве ли ким при ти ском мо-
дер ни за ци је пра ће не но вим си сте мом вред но сти. Дру штва и по је дин ци су 
се по сте пе но уда ља ва ли од до ми на ци је вер ских ин сти ту ци ја и иде ја, а одва-
ја ње ре ли ги је од др жа ве до ве ло је и до уки да ња за ко на и про хи би ци ја за сно-
ва них на ре ли гиј ским пра ви ли ма. У ма те ри ја ли стич ки ори јен ти са ном све-
ту вред ност по је дин ца по че ла је да се ме ри го то во ис кљу чи во пре ма стан-
дар ди ма бо гат ства и ста ту са, оста вља ју ћи по стра ни ре ли ги ју. Ове кул тур-
не и еко ном ске про ме не, пре ма ми шље њу фун да мен та ли ста, пред ста вља-
ју основ ни узрок ге не рал ног опа да ња ути ца ја ре ли ги је у дру штву, и упра во 
ова кав дру штве ни и еко ном ски раз вој до вео је до еска ла ци је ми ли тант ног 
фун да мен та ли зма у раз ли чи тим де ло ви ма све та. Гло ба ли за ци ја овог фе но-
ме на и ње го ве по ве за но сти са по ли ти ком учи ни ла је нео п ход ним укљу че ње 
но вих еле ме на та у по ли тич ке ана ли зе. Та ко се по ли тич ка кул ту ра фор ми ра-
на под ути ца јем раз ли чи тих ре ли гиј ских ве ро ва ња, вред но сти и нор ми вра-
ти ла у сам цен тар ана ли тич ких про це са ко ји ма по ку ша ва да се об ја сни све 
ве ћа уло га ре ли ги је у ве ли ком бро ју др жа ва и дру шта ва ши ром све та.4

3  Став да кроз про це се мо дер ни за ци је и ин ду стри ја ли за ци је дру штва не из о став но 
до ла зи до се ку ла ри за ци је пред ста вља је дан од основ них прин ци па мо дер ни стич ке те о ри је. 
Ути цај ове те о ри је еви ден тан је у ана ли за ма по ли тич ких ста во ва и про це са, на ро чи то у пе ри-
о ду ше зде се тих и се дам де се тих го ди на. Ове ана ли зе углав ном су се ба ви ле ути ца јем еко но-
ми је и кла сног си сте ма на по ли ти ку, док су, са дру ге стра не, го то во у пот пу но сти иг но ри са-
ле ре ли ги ју као фак тор фор ми ра ња по ли тич ких иде ја. По гле да ти: Max We ber, 1978, Eco nomy 
and So ci ety, Ca li for nia, Uni ver sity of Ca li for nia Press

4  Ути цај но вог фе но ме на мо же да се ви ди на при ме ри ма од ре ђе них те о ри ја. Та ко је 
и у ма те ри ја ли стич кој вр сти ана ли зе, Нео-марк си стич кој ми сли, до шло до при хва та ња ста ва 
да се по ли ти ка не на ла зи са мо под ути ца јем еко ном ских струк ту ра и про це са, већ да на ње-
но ства ра ње ути чу и нор ме и вред но сти фор ми ра не у скла ду са ре ли гиј ским уче њи ма. Дру-
гим ре чи ма, ана ли за за сно ва на на кла сним раз ли ка ма ви ше не пред ста вља вр сту по ли тич-
ке ана ли зе у ко јој не ма те ри ја ли стич ка пи та ња, као што је ре ли ги ја, не ма ју ни ка кву уло гу. На 
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На су прот се ку ла ри за ци ји ко ја се за ла же за одва ја ње ре ли ги је од др-
жа ве, фун да мен та ли зам, као што је већ ис так ну то, за сту па иде ју ре са кра ли-
за ци је по ли ти ке и по ли ти за ци је ре ли ги је. Ха ден и Шуп на во де да је ши ром 
све та у то ку „про цес се ку лар них дру штве них про ме на“ ко ји са др жи „су-
шти ну по кре та ко ји вра ћа ју ре ли ги ју у цен тар по ли тич ких зби ва ња. Се ку ла-
ри зам је … та ко ђе и раз лог ре са кра ли за ци је … ко ја че сто узи ма фор му фун-
да мен та ли зма“ (Had den, Shu pe, 1999:7). Ауто ри да ље твр де да фун да мен та-
ли зам пред ста вља по ку шај ко ри шће ња ре ли гиј ске тра ди ци је у ци љу пре о-
бли ко ва ња све та ко ји већ про ла зи кроз фа зу ве ли ких про ме на. Ту се по ста-
вља пи та ње де фи ни са ња про ме на чи је су раз ме ре то ли ко ве ли ке да се у сва-
ком де лу све та мо гу про на ћи фун да мен та ли стич ки по кре ти, а од го вор је, 
пре ма ми шље њу ауто ра, гло ба ли за ци ја, јер упра во ве ли ки број ре ли гиј ских 
од го во ра на гло ба ли за ци ју об ја шња ва гло бал но при су ство фун да мен та ли-
зма (Had den, Shu pe, 1999:6).

Пре ма ми шље њу фун да мен та ли ста, ре ли ги ју у са вре ме ном све ту 
угро жа ва тех но ло шки раз вој пра ћен со цио-еко ном ским про ме на ма, ко је не-
из о став но во де се ку ла ри за ци ји дру штва. При пад ни ци ових по кре та, као 
што је већ ис так ну то, су прот ста вља ју се чи ни о ци ма мар ги на ли за ци је ре ли-
ги је (се ку ла ри сти ма) у ци љу пре о бли ко ва ња по ли тич ких, дру штве них, кул-
тур них и еко ном ских од но са и ин сти ту ци ја у скла ду са тра ди ци о нал ним ре-
ли гиј ским кон цеп ти ма и нор ма ма (Ap pleby, 1998:2). Они, ме ђу тим, усва ја-
ју раз ли чи те при сту пе и при ме њу ју раз ли чи те ме то де у свр ху оства ри ва ња 
за јед нич ких ци ље ва. Та ко се не ки фун да мен та ли сти по сте пе но су прот ста-
вља ју се ку ла ри сти ма у раз ли чи тим дру штве ним сфе ра ма ути ца ја отва ра ју-
ћи шко ле, уни вер зи те те, бол ни це и дру ге уста но ве у ци љу вр ше ња иде о ло-
шког ути ца ја пре ко пру жа ња услу га и еду ка ци је ста нов ни штва. Дру ги при-
хва та ју уло гу у по ли тич ком жи во ту фор ми ра њем по ли тич ких пар ти ја и уче-
ство ва њем на из бо ри ма. На тај на чин, они по ку ша ва ју да спро ве ду те мељ-
ну ре фор му дру штва при то ме ко ри сте ћи кон вен ци о нал на, ле гал на и де мо-
крат ска сред ства. Тре ћа гру па, ме ђу тим, не при хва та за кон ске окви ре си-
сте ма у ко ме се на ла зи. Ови фун да мен та ли сти се бе сма тра ју уче сни ци ма у 
„све том ра ту“, и, у скла ду са тим, при ме њу ју на сил не, те ро ри стич ке ме то-
де у ци љу оства ри ва ња сво јих по ли тич ких ци ље ва. Упра во ова гру па у се би 
са др жи по себ не ка рак те ри сти ке ко је нај о штри је одва ја ју ве ћи ну фун да мен-
та ли стич ких по кре та од дру гих ор га ни за ци ја и по је ди на ца ко ји сво је ста во-
ве и де ло ва ње та ко ђе за сни ва ју на по што ва њу ре ли гиј ских прин ци па. Та-
ко се, на при мер, не ки мо дер ни вер ски ли де ри кон цен три шу на про па ги ра-

сли чан на чин, пред став ни ци дру ге вр сте по ли тич ке ана ли зе, Те о ри је ра ци о нал ног из бо ра, 
та ко ђе су мо ра ли да ускла де сво је ста во ве са но во на ста лом си ту а ци јом. Та ко је ана ли тич ки 
оквир ове те о ри је, са ста вљен од ра ци о нал них мо де ла лич ног ин те ре са, по ста вљен у ши рок 
кон текст за ко на, пра ви ла, иде ја, ве ро ва ња и вред но сти ко ји ма су ови мо де ли до пу ње ни. Из 
ово га се мо же за кљу чи ти да су оба ма те ри ја ли стич ка ана ли тич ка прав ца, Нео-марк си стич-
ки и Те о ри ја ра ци о нал ног из бо ра мо ра ли да укљу че ре ли гиј ске еле мен те у сво је прин ци пе.
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ње по врат ка вред но сти ма и на чи ну жи во та у скла ду са пра ви ли ма ре ли ги је 
у кру гу сво јих при ста ли ца, без оба ве зног по ли тич ког ан га жо ва ња. Ак тив но-
сти ових апо ли тич них ли де ра сва ка ко при па да ју трен ду „по врат ка ре ли ги-
ји“ али ни су оба ве зно и фун да мен та ли стич ке. Дру гим ре чи ма, фун да мен та-
ли ста ни је аде ква тан тер мин за опи си ва ње сва ке осо бе ко ја свој жи вот ор га-
ни зу је у скла ду са по што ва њем од ре ђе них ре ли гиј ских вред но сти. На сли-
чан на чин, ни су сви по кре ти и ор га ни за ци је чи је се де ло ва ње за сни ва на по-
што ва њу и про па ги ра њу ре ли гиј ских пра ви ла исто вре ме но и фун да мен та-
ли стич ки. На дру гом кра ју екс тре ма на ла зи се ве ли ки број те ро ри ста и та ко-
зва них „вер ских рат ни ка“ ко ји уоп ште ни су мо ти ви са ни „ду бо ком ре ли ги-
о зно шћу“. Њихове иде о ло ги је су, у су шти ни, „ве о ма се ку лар не“ и ре ли ги ја 
им слу жи са мо као ин стру мент за мо би ли за ци ју ши ро ке по др шке и ул ти ма-
тив но, по сти за ње у пот пу но сти „не ре ли гиј ских ци ље ва“ (Ap pleby, 1998:5).

Из на ве де ног се мо же за кљу чи ти да се у свом по ку ша ју да оја ча ју ути-
цај ре ли ги је у дру штву фун да мен та ли сти мо гу упо ре ди ти са оста лим пред-
став ни ци ма по кре та за по вра так ре ли ги ји, ко ји су се по ја вљи ва ли у од ре-
ђе ним исто риј ским пе ри о ди ма, а ко ји по сто је и у са вре ме ном све ту. На ме-
ра фун да мен та ли ста, ме ђу тим, ни је „ве штач ко на ме та ње ар ха ич них оби ча ја 
и на чи на жи во та, ни ти је то јед но ста ван по вра так у злат но до ба, све ту про-
шлост, вре ме на стан ка ци ви ли за ци је“, иако но стал ги ја за овим пе ри о дом 
пред ста вља срж фун да мен та ли стич ке ре то ри ке. Уме сто то га, об но вље ни ре-
ли гиј ски иден ти тет по ста је чвр ста осно ва за ства ра ње по ли тич ког и дру-
штве ног по рет ка окре ну тог ви ше ка бу дућ но сти не го ка про шло сти (Marty, 
Ap pleby, 1993:3). При пад ни ци фун да мен та ли стич ких по кре та же ле да про-
ме не ста во ве и по на ша ње не вер ни ка и ве ћи не вер ни ка исто вре ме но; сто-
га је њи хов циљ про ме на за ко на и струк ту ре дру штва ко је спре ча ва ми си ју 
су прот ста вља ња без бо жнич ком и пре о бра ћи ва ња не вер ни ка. Они су исто-
вре ме но ре ли ги о зни и по ли тич ни, што об ја шња ва њи хо ве, че сто ра ди кал не 
иде је и по ступ ке. Ако се фун да мен та ли зам де фи ни ше као мул ти кул тур ни, 
ре ли гиј ско-по ли тич ки на чин раз ми шља ња, пре не го спе ци фи чан скуп ве-
ро ва ња или ри ту а ла, по ста је ја сно да овај фе но мен мо же да се на ђе у окви-
ру сва ке исто риј ске ре ли ги је ко ја по се ду је све те тек сто ве и основ на ве ро ва-
ња. Његови пред став ни ци су, пре ма то ме, бра ни о ци ви ше ве ков не ре ли гиј-
ске тра ди ци је ко ји се у сво јој од бра ни ве ре осла ња ју на ње не сим бо лич ке и 
ор га ни за ци о не ре сур се. Фун да мен та ли сти су, та ко ђе, ми ли тант ни кон зер ва-
тив ци пре ма чи јем ви ђе њу свет пред ста вља бој но по ље из ме ђу ап со лут ног 
до бра и ап со лут ног зла. У ова квом, по де ље ном све ту они су ду хов ни и фи-
зич ки рат ни ци ко ји се су прот ста вља ју не вер ни ци ма али и чла но ви ма сво је 
за јед ни це ко ји из ра жа ва ју сум ње или спрем ност на ком про мис.

Фун да мен та ли стич ки иде о ло зи по све ћу ју ве ли ку па жњу ства ра њу 
и при ме ни ре ли гиј ско – за кон ских пра ви ла, као и мо рал них и дру штве них 
нор ми у ци љу ства ра ња, одр жа ва ња и за шти те ре ли гиј ске ен кла ве, сме ште-
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не у дру штву чи ји је си стем, пре ма ми шље њу ових иде о ло га, ин ва зи ван и 
пре те ћи. На пор да се ти ци ље ви по стиг ну зах те ва при су ство ха ри зма тич-
них, ауто ри тар них ли де ра, за ви си од ви со ког ни воа ди сци пли не чла но ва по-
кре та и про мо ви ше ри го ро зне со ци о мо рал не нор ме по на ша ња за све при-
ста ли це. При пад ни ци ових по кре та углав ном жи ве по шту ју ћи стрикт на пра-
ви ла; они се обла че, по на ша ју, је ду, пи ју и за сни ва ју брач не од но се у скла-
ду са пра ви ли ма ре ли ги је, че сто про пи са ним од стра не ли де ра по кре та ко ји 
су, по пра ви лу, увек ха ри зма тич не лич но сти и увек му шкар ци. Стрикт ним 
по што ва њем стро гих пра ви ла фун да мен та ли сти ства ра ју и одр жа ва ју оштре 
гра ни це из ме ђу сво је и свих дру гих за јед ни ца. Фун да мен та ли стич ке по кре-
те ка рак те ри ше по сто ја ње пот пу не са гла сно сти из ме ђу чла но ва гру пе. За-
јед нич ки ста во ви по свим пи та њи ма омо гу ћа ва ју чла но ви ма по кре та да де-
лу ју је дин стве но у од но су на спољ ни свет, по себ но у слу ча је ви ма ми ли тант-
них ак ци ја. По ста вља њем гра ни ца, иден ти фи ко ва њем не при ја те ља, ства ра-
њем ин сти ту ци ја и по тра гом за но вим след бе ни ци ма, фун да мен та ли сти се 
упу шта ју у бор бу за све о бу хват ну ре кон струк ци ју дру штва (Her ri ot, 2007).

Јед на од основ них ка рак те ри сти ка фун да мен та ли стич ке иде о ло ги је 
је по тре ба ње них при ста ли ца да по ста вља ју гра ни це из ме ђу се бе и дру гих 
сво јим аутен тич ним оби ча ји ма, на чи ном по на ша ња и обла че ња. Ме ђу тим, у 
ве ли ком бро ју слу ча је ва они по ка зу ју спрем ност да да ље ши ре сво је гра ни-
це при вла че њем но вих при ста ли ца ко је ће по што ва ти фун да мен та ли стич ке 
нор ме, као и зах те ви ма да се сви при пад ни ци од ре ђе ног дру штва, без об зи-
ра на лич ни став, при др жа ва ју фун да мен та ли стич ких пра ви ла. У ова квим 
слу ча је ви ма др жа ва по ста је вр хов ни ар би тар свих не раз ја шње них пи та ња 
у окви ру сво јих гра ни ца (Marty, Ap pleby, 1993:13). Та ко у др жа ва ма у ко ји-
ма су вер ски ре жи ми на вла сти, као што су Иран, Са у диј ска Ара би ја или Су-
дан, или где је ре ли гиј ски ути цај на дру штво и ин сти ту ци је ве ли ки, као што 
је Ни ге ри ја или Па ки стан, до ла зи до под сти ца ња или чак по ма га ња ини ци-
ја ти ва за ши ре ње фун да мен та ли зма ван гра ни ца ње го вог до ми нант ног ути-
ца ја. Са дру ге стра не, моћ фун да мен та ли стич ког ути ца ја на дру штве ни по-
ре дак ми ни ми зи ра на је у зе мља ма ко је успе шно кон тро ли шу ова кве по кре-
те у окви ри ма сво јих гра ни ца, што се мо же ви де ти на при ме ри ма Сје ди ње-
них Аме рич ких Др жа ва и Ја па на.

Фун да мен та ли зам, мо дер ни зам и по ли тич ко де ло ва ње

Ка рак тер и ути цај фун да мен та ли стич ких док три на углав ном се од но-
се на мо рал на и дру штве на пи та ња ко ја се у ве ли ком бро ју са вре ме них др-
жа ва ре ша ва ју на ре ла ци ји др жа ва -дру штво. Уло га ко ју овај фун да мен та ли-
зам има у др жав ном и дру штве ном по рет ку ујед но је и раз лог ње го вог про-
у ча ва ња у окви ру по ли тич ких на у ка. Ве ли ки број ауто ра ста вља те жи ште 
на по ли тич ку ди мен зи ју фун да мен та ли зма (Ti bi, 1998; Ca plan, 1987), а не-
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ки га опи су ју као „по ли тич ку иде о ло ги ју за сно ва ну на по ли ти за ци ји ве ре из 
со ци о по ли тич ких и еко ном ских раз ло га у ци љу ус по ста вља ња ре ли гиј ског 
по рет ка“ (Don-Yehi ua, 1999:77). Уче шће фун да мен та ли ста у по ли ти ци др-
жа ва са чи јим се уре ђе њем они не сла жу че сто до во ди до по ли тич ке офан-
зи ве у ци љу про ме не по сто је ћих дру штве них и по ли тич ких си сте ма од но-
са из ме ђу др жа ве и дру штва. По ли тич ко де ло ва ње при пад ни ка ових по кре-
та мо же да се об ја сни раз ли чи тим ни во и ма ко мро ми са. На и ме, ка да се од лу-
че за по ли тич ко де ло ва ње у ци љу про ме не за ко на др жа ве у ко јој се на ла зе, 
фун да мен та ли сти не из бе жно при ста ју на не ку вр сту ком про ми са и при ла-
го ђа ва ња. Са дру ге стра не, у по ку ша ји ма да ство ре ал тер на тив не дру штве-
не и обра зов не ин сти ту ци је њи хо во де ло ва ње је окре ну то ка по сти за њу мак-
си мал них ефе ка та уз ми ни мум ком про ми са са вла да ју ћим си сте мом (Marty, 
Ap pleby, 1993:45).

Оправ да ње за сво је ак ци је фун да мен та ли сти углав ном на ла зе у по ве-
зи ва њу са вре ме них до га ђа ја са ин тер пре та ци јом ре ли гиј ских тек сто ва. Они 
ова кве тек сто ве ко ри сте у свр ху су прот ста вља ња се ку лар ним ли де ри ма и 
пред ла га ња про гра ма ра ди кал них ре фор ми. Пре ма ми шље њу чла но ва фун-
да мен та ли стич ких по кре та, се ку лар не дру штве не си сте ме ка рак те ри шу не-
јед на кост и ко руп ци ја ко је се ја вља ју упра во као по сле ди ца од су ства ре ли-
ги је у ин сти ту ци ја ма вла сти. Пред став ни ци ових се ку лар них си сте ма опи-
су ју се као се бич ни, ко рум пи ра ни и оту ђе ни по је дин ци, оку пи ра ни оп се-
сив ном же љом за мак си ми зи ра њем лич не мо ћи без ика квог узи ма ња у об-
зир по тре ба и пра ва дру гих. Ова кво по на ша ње са вре ме них по ли тич ких ли-
де ра ве зу је се за не га тив не ефек те мо дер ни за ци је ко ја про мо ви ше по гре шне 
си сте ме вред но сти.

Па ра докс фун да мен та ли зма као мо дер ног фе но ме на упра во ле жи у 
кон стант ном од би ја њу мо дер ни за ци је од стра не при пад ни ка ових по кре та, 
с об зи ром да се у осно ви фун да мен та ли зма као иде о ло ги је на ла зи же ља за 
„очу ва њем ин те гри те та ре ли гиј ских вред но сти су о че них са иза зо ви ма мо-
дер ни за ци је и се ку ла ри за ци је“ (Don-Yehiya, 1999:23). У сво јој ана ли зи Џо-
на тан Фокс (Jo nat han Fox) да је де таљ ни ји опис овог па ра док са. Он на во-
ди да ре ли гиј ски фун да мен та ли зам пред ста вља упра во ре ак ци ју на не у спех 
мо дер ни за ци је. Осим то га, за пад не се ку лар не иде о ло ги је као што су ли бе ра-
ли зам, ко му ни зам и со ци ја ли зам су у не ким де ло ви ма све та при мље не као 
стра не и асо ци ра не са ко ло ни ја ли змом (Fox, 2002:123). Ка план опи су је фун-
да мен та ли зам као „по глед на свет ко ји ста вља те жи ште на по себ не нео п ход-
не „исти не“ тра ди ци о нал них ре ли ги ја и при ме њу је их са озбиљ но шћу и ен-
ту зи ја змом на ре ал но сти два де се тог ве ка“. Ди хо то ман по глед на мо дер ни-
зам и тра ди ци ју, ме ђу тим, во ди нас у по гре шном прав цу, и при хва тљи ви ја 
тврд ња би гла си ла да је не мо гу ће до ка за ти по сто ја ње пра ве раз ли ке из ме ђу 
фун да мен та ли зма и мо дер ни зма, с об зи ром да оба фе но ме на има ју ка рак те-
ри сти ке „ет но граф ске про мен љи во сти“. Дру гим ре чи ма, гра ни це су про пу-
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стљи ве (Ca plan, 1987:40). У сво јој ана ли зи овог фе но ме на Брус Ло ренс при-
ме ћу је да је фун да мен та ли зам ан ти мо де ран, али не и ан ти мо дер ни стич ки. 
Нај кон зи стент ни ји де но ми на тор овог по кре та је су прот ста вља ње вред но-
сти ма Про све ти тељ ског пе ри о да ко је су у су прот но сти са иде јом иде а ли зо-
ва ног ре ли гиј ског дру штва (Law ren ce, 1990:29). Ме ђу тим, док се фун да мен-
та ли зам про ти ви фи ло зоф ском ра ци о на ли зму и ин ди ви ду а ли зму ко ји ка рак-
те ри шу мо дер ни зам, он, исто вре ме но, при хва та тех но ло шка до стиг ну ћа ве-
за на за мо дер но дру штво. Пре ма то ме, иако се фун да мен та ли сти опи ру хе-
до ни стич ким, се ку лар ним и ма те ри ја ли стич ким вред но сти ма мо дер ни зма, 
и они са ми су мо дер ни сти за хва љу ју ћи свом ко ри шће њу са вре ме них тех но-
ло ги ја и ин сти ту ци о нал них фор ми по ли тич ког си сте ма.

Све фун да мен та ли стич ке иде о ло ги је је дин стве не су у сво јим кри ти-
ка ма мо дер ни за ци је и ње них по сле ди ца као што су ма те ри ја ли зам, ин ди ви-
ду а ли зам, по раст сто пе кри ми на ла и про ме не тра ди ци о нал них по ро дич них 
струк ту ра. Упра во ова кви ста во ви до при но се гло ба ли за ци ји по пу лар но сти 
фун да мен та ли зма пру жа ју ћи нео п ход ну те жи ну овим иде о ло ги ја ма ко је на 
тај на чин по ста ју ва жни чи ни о ци на по ли тич кој сце ни. Не га тив ни ефек ти 
мо дер ни за ци је, без об зи ра да ли су дру штве не, еко ном ске, пси хо ло шке или 
кул тур не при ро де, од го ва ра ју фун да мен та ли стич ким по кре ти ма с об зи ром 
да се кри за гло бал ног ка пи та ли зма пре ла ма у сре ди шту на ци о нал них др жа-
ва. У та квим усло ви ма фун да мен та ли стич ка док три на до би ја по др шку оних 
ко ји ве ру ју да се дру штве ни раз вој не од ви ја у скла ду са ре ли гиј ским нор-
ма ма, али и оних ко ји су јед но став но раз о ча ра ни дру штве ним и еко ном ским 
ефек ти ма мо дер ни за ци је. Дру гим ре чи ма, са вре ме ни ре ли гиј ски фун да мен-
та ли зам пред ста вља ре ак ци ју на ефек те мо дер ни за ци је ко ји, са јед не стра не, 
мо гу да бу ду ве за ни за ре ли ги ју и кул ту ру, док, исто вре ме но, са дру ге, мо гу 
да има ју чи сто еко ном ску при ро ду.

Фун да мен та ли стич ки по кре ти упра во и по сти жу нај ве ће успе хе у 
усло ви ма дру штве не и еко ном ске кри зе. Та ко се у зе мља ма тзв. тре ћег све-
та успон ових по кре та углав ном ве зу је за не у спех се ку лар них, ауто ри тар-
них ре жи ма. У та квим окол но сти ма фун да мен та ли зам се по ја вљу је као ал-
тер на тив но ре ше ње, а ње го ва ан ти-мо дер на иде о ло ги ја до би ја ши ро ку по-
пу лар ност за хва љу ју ћи сво јој слич но сти са иде о ло ги јом ан ти-им пе ри ја ли-
зма и от по ра за пад ној до ми на ци ји.

Као ре ше ње за са вре ме не про бле ме иза зва не не у кла па њем у се ку лар-
ни си стем фун да мен та ли зам пру жа иде ју по врат ка на „тра ди ци о нал не вред-
но сти“, оли че не у стро гом де фи ни са њу од но са ме ђу по ло ви ма, у окви ру по-
ро ди це и дру штве не за јед ни це. Упра во ре то ри ка „по ро дич них вред но сти“ 
и „па три јар хал ног ауто ри те та“ за јед нич ка је свим фун да мен та ли сти ма, без 
об зи ра на то ко јој ре ли ги ји при па да ју. Ове иде о ло ги је увек ка рак те ри шу ко-
лек ти ви стич ке иде је пре ма ко ји ма су пра ва и ин те ре си по је дин ца се кун дар-
ни у од но су на пра ва и ин те ре се за јед ни це (Marty, Ap pleby, 1993:122).
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На су прот ши ро ко рас про стра ње ном ми шље њу, ве ћи на фун да мен та-
ли ста ни су нео бра зо ва ни, за о ста ли љу ди чи је сле по ве ро ва ње про из и сти че 
из њи хо ве на ив но сти и огра ни че но сти, пре не го из ствар них убе ђе ња. На-
про тив. Они су че сто ин те лек ту ал ци раз ли чи тих про фи ла, успе шни у сво-
јим про фе си ја ма и да ле ко од дру штве них мар ги на. У скла ду са тим, они 
при хва та ју ко ри шће ње тех но ло ги је, ма сов них ко му ни ка ци ја и мо дер них на-
у ка, из ме ђу оста лог и у свр ху оства ри ва ња сво јих ре ли гиј ских ци ље ва. Са 
дру ге стра не, при пад ни ци ових по кре та су, без об зи ра на лич ни ста тус, ду-
бо ко по го ђе ни чи ње ни цом да су са вре ме на дру штва уве ла се ку лар не по ли-
тич ке прин ци пе као осно ву за за кон ски и дру штве ни по ре дак, ти ме по ти ску-
ју ћи ре ли ги ју са нај ва жни јих др жав них по зи ци ја. Пре ма схва та њи ма фун да-
мен та ли ста, мо рал ни прин ци пи про из и шли из ре ли ги је пред ста вља ју је ди-
ни при хва тљив оквир за рас по зна ва ње ин те ре са за јед ни це, ева лу а ци ју по-
на ша ња љу ди и упра вља ње дру штвом. У скла ду са тим, они се про ти ве иде-
ја ма и по кре ти ма ко ји про па ги ра ју се ку лар не вред но сти и ко ји се за ла жу за 
пот пу но одва ја ње ре ли ги је од др жа ве.

Фун да мен та ли зам и на си ље

Ми ли тант ност фун да мен та ли зма пред ста вља ње го ву основ ну раз ли-
ку у од но су на тра ди ци о на ли зам или кон зер ва ти ви зам. Фун да мен та ли сти 
се бе не до жи вља ва ју као па сив не по сма тра че ефе ка та се ку лар ног жи во та, 
већ, на про тив, сво ју уло гу у дру штву ви де као ре ак ци о нар ну. Дру гим ре чи-
ма, они се бе сма тра ју ак тив ним бор ци ма про тив си сте ма са чи јим се вред-
но сти ма не сла жу.5

Пре ма ми шљен ју Мар ти на Е. Мар ти ја, по тен ци јал за агре сив но де ло-
ва ње по сто ји у сва ком фун да мен та ли зму. Аутор на во ди да „фун да мен та ли-
сте вре ђа ју осе ћа ња од ба че но сти, ус кра ће но сти, по ти сну то сти, пре зре но-
сти, мар ги на ли зо ва но сти. Они осе ћа ју опа сност од ин ва зи је спољ њег све-
та на њи хо ву кул ту ру, и по тре бу за пред у зи ма њем ак ци је про тив не вер ни-

5  Ве ли ки број ауто ра сма тра да је скло ност ка на си љу јед на од основ них ка рак те ри-
сти ка фун да мен та ли стич ких по кре та ко ја „по инер ци ји“ про из и ла зи из са ме при ро де фун да-
мен та ли стич ке иде о ло ги је, од но сно из ње ног ап со лу ти зма и ду а ли зма. Ис кљу чи вост фун да-
мен та ли зма, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва чи ни ком про ми се не мо гу ћим та ко да на си ље, у све-
сти фун да мен та ли ста, по ста је „је ди на пре о ста ла оп ци ја“. По гле да ти: Bru ce Lin coln, 2002, 
Holy Ter rors: Thin king abo ut Re li gion af ter 11 Sep tem ber, Chi ca go, Uni ver sity of Chi ca go Press; 
Mark Ju er gen smeyer, 2002, Ter ror in the Mind of God: The Glo bal Ri se of Re li gi o us Vi o len ce, Ber-
ke ley, Uni ver sity of Ca li for nia Press; Mark Ju er gen smeyer, 1992, “Sac ri fi ce and Co smic War”, in: 
Mark Ju er gen smeyer (ed.), Vi o len ce and the Sac red in the World, Lon don, Frank Cass; Wal ter Re-
ich (ed.), 1998, Ori gins of Ter ro rism: Psycho lo gi es, Ide o lo gi es, The o lo gi es, Sta tes of Mind, Was-
hing ton D.C., Wo o drow Wil son Cen ter Press; Jo nat han Fox, 2002, Et hno re li gi o us Con flict in the 
La te 20th Cen tury Lan ham MD, Le xing ton Bo oks; Ber nard Le wis, 2003, The Cri sis of Islam: Holy 
War and Un holy Ter ror, New York, Mo dern Li brary; Bas sam Ti bi, 2002, The Chal len ge of Fun da
men ta lism: Po li ti cal Islam and the New World Di sor der, Ber ke ley, Uni ver sity of Ca li for nia Press, 
Pe ter Her ri ot, 2009, Re li gi o us Fun da men ta lism: Glo bal, Lo cal and Per so nal, New York, Ro u tled ge
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ка“ (Marty, Ap pleby, 1991:10). На сли чан на чин, Фокс сма тра да је фун да-
мен та ли стич ко на си ље, у све сти са мих фун да мен та ли ста, увек де фан зив-
но. Он да ље твр ди да је ова ква вр ста на си ља де струк тив ни ја не го све дру-
ге за то што ње ни по чи ни о ци се бе не ви де као део си сте ма. У не ким слу ча-
је ви ма по крет ка ак ти ви зму и агре си ји мо же да бу де из у зет но брз, јер сва ки 
чин ко ји се сма тра прет њом би ло ком сег мен ту жи во та мо же да иза зо ве на-
си ље (Fox, 2002:43).

Ка да се при пад ни ци фун да мен та ли стич ких по кре та су прот ста вља-
ју све ту око се бе они то ра де на ви ше раз ли чи тих на чи на и ни воа. Бор ба 
за ком плет ну ре кон струк ци ју дру штва мо ра да бу де те мељ на и ком плек сна. 
Она об у хва та сва ки сег мент си сте ма, мо би ли ше све ре сур се гру пе и во ди се 
за ус по ста вља ње свих фун да мен та ли стич ких вред но сти и про тив свих за ко-
на, пра ви ла и стан дар да мо дер ног дру штва ко је фун да мен та ли сти не при-
хва та ју.

Мар ти и Еплби ис ти чу упра во ми ли тант ност фун да мен та ли зма као 
ње го ву глав ну ка рак те ри сти ку и, у скла ду са тим, на во де пет об ли ка бор бе 
ко ја де фи ни ше фун да мен та ли стич ке по кре те и иде о ло ги је.

Та ко се при пад ни ци ових по кре та:

1) Бо ре у окви ру свих ни воа др жав ног и дру штве ног си сте ма. Фун да-
мен та ли сти тер мин ми ли тант ност, ко јим их дру ги че сто опи су ју, не 
до жи вља ва ју као увре ду, без об зи ра на то да ли се он од но си на су-
прот ста вља ње не ис то ми шље ни ци ма ре чи ма, иде ја ма или оруж јем. 
На про тив. При пад ни ци фун да мен та ли стич ких по кре та са ми се бе до-
жи вља ва ју као ми ли тант не. Они су на по чет ку са мо тра ди ци о на ли сти 
ко ји сма тра ју да је њи хов лич ни и дру штве ни иден ти тет из ло жен иза-
зо ву и прет њи, али вре ме ном бор ба за очу ва ње вред но сти по чи ње да 
за у зи ма цен трал но ме сто у њи хо вом жи во ту. Фун да мен та ли сти ве ру-
ју да ако из гу бе бит ку око цен трал них пи та ња сво је иде о ло ги је, гу бе 
све, и та да по чи њу да се бо ре про тив дру штве ног си сте ма свим рас-
по ло жи вим сред стви ма.

2) Бо ре за сво ју иде о ло ги ју. Бор ба за ус по ста вља ње, за шти ту и очу ва ње 
од ре ђе ног си сте ма вред но сти има по ла зне осно ве у аутен тич ном по-
гле ду на свет. Ако се у пер цеп ци ји фун да мен та ли ста по ја ви прет ња 
дру штве ног си сте ма нај ин тим ни јим зо на ма жи во та, као што је по ро-
ди ца, они од го ва ра ју кон тра ре ак ци јом у ци љу за шти те та кве ин сти ту-
ци је. При пад ни ци ових по кре та се бо ре за сво је кон цеп ци је ор га ни за-
ци је по је ди них сег ме на та жи во та као што су од но си ме ђу по ло ви ма, 
вас пи та ње и обра зо ва ње де це, по ло жај же на у дру штву. Иако не ки од 
њих мо гу да бу ду па сив ни од ре ђе но вре ме, ка да „прет ња“ по ста не до-
вољ но ин тен зив на, они за по чи њу бит ку за про ме ну дру штве ног уре-
ђе ња. Ако ни шта дру го не до не се ре зул та те, фун да мен та ли сти кре ћу 



Religija i tolerancija, Vol. XI, № 20, Jul – Decembar, 2013. 295

у бор бу за те ри то ри ју или ин те гри тет сво је дру штве не гру пе ко ри сте-
ћи ин стру мен те ра та.

3) Фун да мен та ли сти се бо ре са па жљи во иза бра ним ар се на лом сред ста-
ва у ци љу по сти за ња мак си мал них ефе ка та. Кључ на реч ов де је из бор. 
Ови по кре ти су, на и ме, до би ли и сво је име из из бо ра: они су по сег ну-
ли за ствар ном или прет по ста вље ном про шло шћу, за пра вим или за-
ми шље ним ори ги нал ним усло ви ма и кон цеп ти ма, и ода бра ли оно што 
су сма тра ли фун да мен тал ним. Из ово га про из и ла зи јед на од њи хо вих 
основ них ка рак те ри сти ка: фун да мен та ли сти су се лек тив ни. Они мо гу 
да до не су од лу ку и о при хва та њу це ло куп не „чи сте про шло сти“, али 
ће њи хо ва енер ги ја би ти уло же на у про па ги ра ње оних вред но сти ко је 
ће на нај бо љи на чин оја ча ти њи хов иден ти тет, одр жа ти је дин ство по-
кре та, из гра ди ти од брам бе ни по јас око ње га и за др жа ти дру ге на до-
вољ ном ра сто ја њу. Ови ода бра ни прак тич ни или док три нар ни фун да-
мен ти че сто по ста ју ико не, фе ти ши и то те ми у ри ту а ли ма оних ко ји 
их ко ри сте.

4) Фун да мен та ли сти се бо ре про тив дру гих. То мо гу да бу ду ге не ра ли-
зо ва ни или спе ци фич ни не при ја те љи, али у свим слу ча је ви ма, без об-
зи ра на то да ли до ла зе спо ља или из ну тра, они се сма тра ју из вр ши о-
ци ма на па да на фун да мен та ли стич ке вред но сти. Не при ја тељ из спољ-
не сре ди не мо же да бу де „не вер ник“, при пад ник дру ге ре ли ги је или 
мо дер ни ста, али, та ко ђе, мо же да бу де при ја тељ ски на стро јен по сред-
ник ко ји же ли ком про мис, за јед нич ко ре ше ње или ци ви ли зо ва ну рас-
пра ву. Не при ја тељ уну тар гру пе је нај ве ро ват ни је не ко ко је уме рен, 
спре ман на при хва та ње од ре ђе них сег ме на та мо дер ни зма и при ла го-
ђа ва ње по кре та у скла ду са њи ма.

5) Фун да мен та ли сти се бо ре под бож јим су ве ре ни те том и у скла ду са 
ре ли гиј ским иде а ли ма. Нај ви ши сте пен сна ге и од луч но сти по ка зу ју 
упра во они по кре ти чи ји су при пад ни ци убе ђе ни у уз ви ше ност сво је 
ми си је ко ја тре ба да шти ти ин те ре се бо га на зе мљи (Marty, Ap pleby, 
1991:243).
На сил ни те ро ри стич ки ак ти по чи ње ни од стра не фун да мен та ли ста 

пред ста вља ју сим бо лич не ман фе ста ци је има ги нар ног ра та из ме ђу раз ли-
чи тих по гле да на свет. Брус Лин колн, у сво јој ана ли зи на па да по чи ње них 
11.09.2001. го ди не на САД, опи су је ово на си ље као део фун да мен та ли стич-
ке ви зи је су ко ба из ме ђу „две раз ли чи те вр сте дру штва и две раз ли чи те вр-
сте мо ћи“ (Lin coln, 2002:24). У фун да мен та ли стич кој иде о ло ги ји вр ста дру-
штва и вр ста мо ћи ко ју су, у на па ди ма на Њујорк и Ва шинг тон, пред ста-
вља ли те ро ри сти, је она у ко јој ре ли гиј ске иде је, за ко ни и ими џи до ми ни ра-
ју свим аспек ти ма дру штве ног по рет ка. Са дру ге стра не, гра ђа ни мо дер ног, 
се ку лар ног За па да и дру гих се ку лар них дру шта ва, као и по ли ти ка и кул ту ра 
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са ко ји ма се они асо ци ра ју, пред ста вља ју дру гу вр сту дру штва и дру гу вр-
сту мо ћи у овом ди хо том ном по гле ду на свет. Ауто ри тет ре ли ги је да је фун-
да мен та ли стич ким те ро ри сти ма мо рал ни ле ги ти ми тет за упо тре бу на си ља 
ра ди „за шти те ве ре“ и оства ри ва ња „ви ших ци ље ва“. Он, та ко ђе, пру жа ме-
та фо ру „ко смич ког ра та“, од но сно сли ку спи ри ту ал не бор бе ко ју по се ду је 
сва ка ре ли ги ја у окви ру сво је гру пе сим бо ла – бит ке из ме ђу до брог и ло шег, 
прав де и не прав де, исти не и ла жи (Jür gen smayer, 2002). Из овог кон тек ста се 
за кљу чу је да је ре ли ги ја пред ста вља ла основ ни мо ти ва тор за пла ни ра ње и 
из вр ше ње на па да на Свет ски тр го вин ски цен тар и Пен та гон. Ти на па ди су 
из вр ше ни са на ме ром да бу ду ка та стро фич ни, од но сно да пред ста вља ју чин 
огром них раз ме ра ко ји ће се укло пи ти у ви зи ју „гло бал ног, ко смич ког ра та“ 
из ме ђу си ла до бра и зла.

У сво јој ком па ра тив ној ана ли зи раз ли чи тих при ме ра ре ли гиј ског, 
фун да мен та ли стич ког те ро ри зма Јур ген сме јер на во ди не ве ро ват не слич но-
сти у на чи ну де ло ва ња те ро ри ста. У свим на ве де ним слу ча је ви ма, кон цеп-
ти ко смич ког ра та пра ће ни су чвр стим тврд ња ма о мо рал ној оправ да но сти 
и ис трај ним ап со лу ти змом ко ји ма се кла сич не бит ке тран сфор ми шу у „све-
те ра то ве“. На тај на чин до ла зи до ре ли ги за ци је по ли ти ке ви ше не го до по-
ли ти за ци је ре ли ги је. (Jür gen smayer, 2002:30). Упра во из ових раз ло га сва ко 
су прот ста вља ње фун да мен та ли стич ком на си љу је из у зет но те шко. У чи сто 
вер ској бор би ко ја се во ди у „по себ ном“ ре ли гиј ском вре ме ну и за на гра де 
ко је вер ни ци оче ку ју тек по сле смр ти, не ма ни ка кве по тре бе за ком про ми-
си ма. Осим то га, у овој вр сти су ко ба не по сто ји по тре ба ни за по што ва њем 
дру штве них за ко на и нор ми, с об зи ром да се фун да мен та ли сти по зи ва ју на 
„ви ши“ ауто ри тет, од но сно ауто ри тет ре ли ги је ко ји је, пре ма њи хо вом схва-
та њу, да ле ко су пер и ор ни ји од свих се ку лар них ауто ри те та.

Очи глед но је да спи ри ту а ли за ци јом бор бе ре ли ги ја пру жа не ве ро ват-
ну моћ ре сур си ма на си ља. С об зи ром на ду а ли стич ку при ро ду фун да мен та-
ли стич ке иде о ло ги је, не при ја те љи се у пот пу но сти са та ни зу ју и де ху ма ни-
зу ју, што ми ни зи ра мо гућ но сти пре го во ра и спо ра зу ма. Вре мен ски фак тор 
та ко ђе има зна чај ну уло гу у де фи ни са њу спе ци фич но сти ове вр сте на си ља. 
На и ме, ве ли ки број дру штве них и по ли тич ких су ко ба по ста вљен је у од ре-
ђе не вре мен ске окви ре у ко ји ма њи хо ви уче сни ци по ку ша ва ју да по стиг ну 
ко нач но ре ше ње. Са дру ге стра не, вре мен ска огра ни че ња не ма ју го то во ни-
ка кву уло гу у ре ли гиј ским бор ба ма; ове бор бе се во де за „уз ви ше не ци ље-
ве“ ко ји мо ра ју да се по стиг ну, та ко да фун да мен та ли сти не од у ста ју без об-
зи ра на то ко ли ко ће го ди на, де це ни ја или ве ко ва би ти по треб но за оства ре-
ње њи хо вог ци ља. Јур ген сме јер при ме ћу је да не ки са вре ме ни фун да мен та-
ли стич ки по кре ти пред ста вља ју ан ти гло ба ли стич ке ор га ни за ци је чи је је по-
ље ак ци је на гло бал ном ни воу, а про тив ник им је са ма гло ба ли за ци ја. Исто-
вре ме но, ме ђу тим, тран сна ци о нал на мре жа њи хо вих по кре та и гло бал на ви-
зи ја су ко ба чи јим се уче сни ци ма они сма тра ју, има ју свој соп стве ни, гло-
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бал ни пра вац. Дру штве ни по ре дак за сно ван на ре ли ги ји ко ји ови фун да мен-
та ли сти же ле да ство ре ни је тра ди ци о нал на за јед ни ца из про шло сти, већ 
но во, ал тер на тив но мо дер но дру штво гло бал них ди мен зи ја (Jür gen smayer, 
2002:77).

За кљу чак

Ути цај фун да мен та ли стич ких по кре та на дру штво и успех њи хо вих 
иде о ло ги ја дра стич но се раз ли ку ју у за ви сно сти од ре ли ги ја, кул ту ра и де-
ло ва све та у ко ји ма се ови по кре ти на ла зе. Та ко су у не ким др жа ва ма као 
што су Са у диј ска Ара би ја, Иран и Су дан фун да мен та ли стич ки ре жи ми на 
вла сти, а це ло ку пан дру штве ни и прав ни си стем уокви рен у њи хо ву иде о-
ло ги ју. У зе мља ма као што су Ни ге ри ја и Па ки стан, фун да мен та ли сти, ма-
да ни су фор мал но на вла сти, има ју ве ли ки ути цај на по ли тич ки и дру штве-
ни жи вот. Са дру ге стра не, фун да мен та ли стич ки по кре ти, иако са мно го ма-
ње по др шке и успе ха, по сто је и де лу ју и у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва-
ма, Ја па ну, као и у не ким дру гим зе мља ма чи ји су си сте ми у осно ви су прот-
ста вље ни иде ја ма ре ли ги за ци је по ли ти ке.

Но ви, гло ба ли зо ва ни свет ски по ре дак пру жа све нео п ход не усло ве ко-
ји су по треб ни фун да мен та ли зму ка ко би на ста вио да бу де зна ча јан ре ли гиј-
ски, дру штве ни и по ли тич ки фе но мен. У све ту ис пу ње ном не си гур но шћу 
и под стал ним ути ца јем ве ли ких про ме на ми ли о ни љу ди се окре ћу фун да-
мен та ли стич ким по кре ти ма у по тра зи за без бед ни јим, мо рал но уте ме ље ним 
дру штвом. Упра во у та квим усло ви ма ре ли гиј ски фун да мен та ли зам по ста-
је опа сност за све оне вред но сти ко је мо дер но, се ку лар но дру штво за сту па, 
шти ти и про мо ви ше. Екс пан зи ја иде о ло ги је у ве ли ком бро ју слу ча је ва до-
во ди до еска ла ци је ре ли гиј ски мо ти ви са ног на си ља ко јим фун да мен та ли сти 
же ле да убр за ју три јумф сво јих вред но сти. У раз ли чи тим де ло ви ма све та у 
ко ји ма су при пад ни ци фун да мен та ли стич ких по кре та по ку ша ва ли да пре-
у зму власт, ре ли гиј ски те ро ри зам је углав ном био ин те грал ни део тих по-
ку ша ја, а у ве ли ком бро ју слу ча је ва те ро ри стич ко на си ље је пред ста вља ло 
основ ну так ти ку фун да мен та ли ста у њи хо вој по ли тич кој бор би.

Ка ко на во ди Марк Јур ген сме јер, и на си ље и ре ли ги ја су се углав ном 
по ја вљи ва ли у вре ме кри зе вла сти, с об зи ром да и јед но и дру го пред ста-
вља ју на чи не иза зи ва ња и сме не ре жи ма. Он да ље об ја шња ва да моћ на си ља 
про из и ла зи из са ме си ле, док моћ ре ли ги је про из и ла зи из ње них пре тен зи ја 
на ус по ста вља ње ул ти ма тив ног по рет ка (Jür gen smayer, 2002). Ком би на ци ја 
ова два фак то ра пред ста вља моћ но по ли тич ко оруж је. На и ме, без об зи ра на 
то да ли по чи ни о ци те ро ри стич ких на па да же ле да по ли ти зу ју сво је ак ци је, 
сви јав ни ак ти на си ља има ју по ли тич ке по сле ди це. Осим што пред ста вља 
по ку шај пре о бли ко ва ња дру штве ног по рет ка, ова вр ста те ро ри зма је та ко ђе 
и при мер фе но ме на ко ји Хо се Ка за но ва на зи ва „де при ва ти за ци јом ре ли ги-



298 Јелена Вукоичић: Фе но мен ре ли гиј ског фун да мен та ли зма

је“ (Ca sa no va, 1994:2011). Овај фе но мен, ко ји пред ста вља јед ну од ка рак те-
ри сти ка ре ли гиј ског фун да мен та ли зма, ујед но је нај ве ћи иза зов мо дер ном, 
се ку лар ном си сте му на ци ја-др жа ва на ко ме по чи ва но ви свет ски по ре дак.

Ло ги ка фун да мен та ли стич ких иде о ло ги ја че сто је те шко ра зу мљи ва 
они ма ко ји до ла зе „са стра не“, али са ми фун да мен та ли сти у њој про на ла зе 
не ис црп не мо рал не ре сур се ко ји им по ма жу да ис тра ју у сво јој бор би. С об-
зи ром на то да вре ме не игра зна чај ну уло гу у све том ра ту, сви евен ту ал ни 
тре нут ни не у спе си и по ра зи су упра во са мо то – тре нут ни, и у све сти при-
пад ни ка фун да мен та ли стич ких по кре та не ма ју зна чај ни ји ути цај на ко нач-
ни ис ход бор бе. На про тив. Фун да мен та ли сти су убе ђе ни у то да ће ве ли ка 
по бе да ул ти ма тив но би ти оства ре на због то га што је, на кон све га, то бож-
ји рат, не њи хов.
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THE PHENOMENON 
OF RELIGIOUS FUNDAMENTALISM

Resume

In this article the author analyses the key characteristics of the religious phenome
non known as a fundamentalism. It is emphasized that fundamentalism represents a glob
al phenomenon that has an important role and influence in the sphere of international re
lations and security. Fundamentalist ideology belongs to the global trend of „the return 
to religion“, which has spread across many countries all over the world in the second 
part of the twentieth century, but its uniqueness lies in the fact that this ideology is, at the 
same time, religious and political, because of which it is reactionary and prone to the use 
of the methods of political violence in order to achieve ideological goals. The militancy 
of fundamentalism represents its main difference in relation to traditionalism and conser
vationism. Fundamentalists do not envision themselves as the passive viewers of secular 
life, but, on the contrary, as active fighters against the system with whose values they dis
agree, which sometimes leads to the political action in order to change state and society 
policies on all levels.

Key words: fundamentalism, religion, movement, ideology, political activism, 
secularism
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АЛЕВИЗАМ КАО ФЕНОМЕН 
У ОКВИРУ ШИ’ИТСКОГ ИСЛАМА

Резиме

У окви ру исла ма по сто је мно ге гру пе и прав ци, та ко и але ви зам чи ни јед ну 
од њих. Са со ци о ло шког и те о ло шког аспек та, але ви зам у окви ру ши ит ског исла
ма пр де ста вља ве о ма за ни мљив ре ли гиј ски фе но мен. На стао је у пла ни на ма Ана
до ли је, под не раз ја шње ним окол но сти ма и као та кав ве ко ви ма пред ста вља пред
мет сум њи, прет по став ки и из у ча ва ња. Але ви зам се са сто ји од мно гих ре ли гиј ских 
и фи ло соф ских син кре ти стич ких иде ја, па се исто вре ме но мо гу сре сти ша ма ни
зам, не сто ри јан ско хри шћан ство, бу ди зам, ма ни хеј ство, су фи зам, те иде је ши ит
ског исла ма. Са со ци о ло шке тач ке гле ди шта, але ви зам пред ста вља по се бан хе те
ро док сан пра вац у окви ру ши ит ског исла ма. Пет сту бо ва исла ма, као и шест сту
бо ва ве ре, але ви ти ту ма че на свој ствен на чин. Због ова квих по гле да на свет, але
ви ти су ве ко ви ма пред ста вља ли пред мет мар ги на ли за ци је и про го на, по чев од сво
га на стан ка у ХIII ве ку, па све до по чет ка ХХ ве ка, ка да су до жи ве ли пре по род, за 
вре ме Ке ма ла Ата тур ка. И да нас, на жа лост, у Тур ској вла да ју пред ра су де пре ма 
Але ви ти ма. Але ви зам као пра вац је ве о ма за ни мљив за из у ча ва ње, упра во због то
га што је у ду хов ном срод ству са бек та шиј ским дер ви шким ре до ви ма, ко ји су од и
гра ли кључ ну уло гу у ши ре њу исла ма на Бал ка ну, а ко ји су и да нас при сут ни у Ал ба
ни ји, на Ко со ву и Ме то хи ји и у Ма ке до ни ји. Але ви зам бро ји око 20% ста нов ни штва 
у Тур ској, то јест око 2024 ми ли о на, од укуп них 78 ми ли о на љу ди. Ве ли ки број але
ви та жи ви да нас и у Не мач кој.

Кључ не ре чи: але ви зам, але ви ти, Ата турк, бек та ши је, дер ви ши, ислам, 
Осман ли је, син кре ти зам, су ни ти, Тур ска, ши’ити,

Ве ћи на љу ди је убе ђе на да Тур ску на ста њу ју углав ном су нит ски му-
сли ма ни. Ме ђу тим, у Тур ској жи ве и дру ге ет нич ке и вер ске гру па ци је. По-
вр ши ну од 783.562 ква драт них ки ло ме та ра, на се ља ва 75 ми ли о на ста нов ни-
ка (http://en.wi ki pe dia. org/wi ki/Tur key), од ко јих су 98% му сли ма ни (http://
www.al la bo ut tur key.com/hri stiyan. html). За не у пу ће ног чо ве ка је за ни мљи-
во от кри ће да у Тур ској жи ве и але ви ти1, ко ји су по број но сти од мах иза су-

1 Але ви те не тре ба ме ша ти са си риј ским Ала ви ти ма, ко ји су у Тур ској по зна ти као 
Ну сај ри је. Иако тур ски але ви ти и арап ски ала ви ти има ју исто вет на име на, због за јед нич ког 
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нит ских му сли ма на. На и ме, узи ма се да але ви ти бро је око 15–20% це ло куп-
ног становништв a (Yavuz, 2003:65), то јест 20–24 ми ло на чи не але ви ти, док 
са ми але ви ти пак твр де да они са ми чи не око 30–40% це ло куп ног ста нов-
ни штва (Ze i dan,1995:1). Ве ћи на але ви та су ет нич ки Тур ци, углав ном турк-
мен ског по ре кла, из цен трал не и ис точ не Ана до ли је (Ze i dan,1995:1). Око 
20% или 3.000.000 але ви та су Кур ди, иако су ве ћи на Кур да су ни ти (Ka ri-
mo va&De ve rell, 2001:9). Але ви ти већ пет-шест сто ле ћа тра ди ци о нал но на-
ста њу ју цен трал ну и ис точ ну Ана до ли ју, по себ но гра до ве Кај се ри (Це за ре-
ју), Си вас и Ди вир ги. Курд ски але ви ти углав ном жи ве у гра до ви ма Тун че-
ли, Ела зиг и Мус. На оба ла ма Сре до зем ног мо ра по сто је гра до ви (Тах та чи 
и Чеп ни) у ко ји ма жи ве але вит ска пле ме на. С об зи ром да але ви ти жи ве у 
ру рал ним и не раз ви је ним обла сти ма Тур ске, мно ги од њих су се исе ли ли у 
град ске обла сти за пад не Тур ске и Евро пе (Ze i dan,1995:1).

1. По ја ва але ви та

По ре кло але ви та је не по зна то, али се углав ном ве зу је за ис точ ну Ана-
до ли ју, као и упа де Мон го ла у 13. ве ку (Gar dom, 2010: 36). Мо же се прет-
по ста ви ти да по ти чу од турк мен ских пле ме на ко ја су пру жи ла по др шку са-
фа вид ској ди на сти ји. У Пер си ји је 1490. го ди не из био гра ђан ски рат, по-
сле ко га је на власт до шао шах Исма ил, ко ји је по сле не ко ли ко го ди на за го-
спо да рио Пер си јом. Са фа ви ди – (вла да ли Пер си јом од 1501–1736. го ди не) 
во де по ре кло из Ар да би ла, се ве ро за пад ног Ира на. Ова ди на сти ја је при па-
да ла ми стич ној су фиј ској стру ји и ни је се мо гла свр ста ти ни у су ни те ни у 
ши’ите2, с об зи ром да су на ги ња ли хе те ро док сним и син кре ти стич ким вер-
ским схва та њи ма (Ман тран, 2002:34). Са фа ви ди су при хва та ли чу дан спој 
иде ја, сје ди њу ју ћи ло кал на пре и слам ска ве ро ва ња са степ ским ша ма ни змом 
у фор ми ши’ит ског исла ма (Ман тран,2002:34). Ова кво уче ње се ра ши ри ло 

по што ва ња пре ма Али ју (че твр том ха ли фи, на след ни ку про ро ка Му ха ме да, ње го вом ро ђа ку 
и зе ту), раз ли чи та су им исто ри ја и те о ло шка уче ња. Ала ви ти су вер ска по пу ла ци ја, сме ште-
на у сре ди шту Си ри је, ко ја го во ри арап ски и прак ти ку је вер зи ју исла ма бли ску исма и ли зму, 
као езо те рич но ту ма че ње Ку ра на. Ала ви ти та ко ђе сма тра ју Али ја свр хом жи во та и оли че-
њем бо жан ског зна ња про ро ка Му ха ме да. За ви ше ин фор ма ци ја о раз ли ка ма из ме ђу але ви та 
и ала ви та по гле да ти: Of fi ce of the Uni ted Na ti ons High Com mis si o ner for Re fu ge es re port, „Tur-
key: The Ale vi Fa ith, Prin ci ples, Be li efs, Ri tu als and Prac ti ces (1995–2005).“

2 На арап ском је зи ку из раз ши’а, озна ча ва гру пу при ста ли ца, по бор ни ка, у овом слу-
ча ју по бор ни ке Му ха ме до вог ро ђа ка, зе та, на след ни ка и че твр тог ха ли фе Али ја. На сле ђе 
про ро ка Му ха ме да је од ре ђе но Бо жи јом во љом, а са мим тим Му ха ме дов на след ник тре ба да 
бу де иза бран од Бо га и да сле ди ње гов пут. Ши’ити ве ру ју да је Али ја иза брао Му ха мед за 
свог ди рект ног на след ни ка, ко ји тре ба да вла да и во ди вер ни ке на њи хо вом ду хов ном пу ту и 
за њих је он пр ви ха лиф и имам. За раз ли ку ши’ита, су ни ти (од арап ске ре чи сун на, ко ја озна-
ча ва ис прав но по на ша ње, на чин жи во та), ве ћин ски му сли ма ни сма тра ју да про ро ков на след-
ник не мо ра да бу де из Му ха ме до ве ло зе, већ мо же да бу де нај спо соб ни ји и нај у че ни ји чо век 
у за јед ни ци. Да кле, нај бит ни је раз ли ке из ме ђу ве ћин ских су ни та и ма њин ских ши’ита ни су 
те о ло шке, већ по ли тич ке при ро де (Ша мић, 2010:16–17)
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по Ана до ли ји ода кле су че сто за по чи ња ле по бу не про тив цен трал не осман-
ске вла сти. На стан ку и учвр шћи ва њу са фа вид ске ди на сти је на ро чи то су до-
при не ли Турк ме ни – ки зил ба ше, цр ве не гла ве, на зва ни по цр ве ним чал ма ма 
(Ze i dan,1995:3). Фа на тич но су би ли ода ни по себ ној лич но сти ша ха Исма-
и ла, по ма жу ћи га нов ча но и вој но али и као не у стра ши ва око сни ца ње го-
ве вој ске (Ман тран,2002:134). Ина че ки зил ба ше су би ли при пад ни ци су фиј-
ског ре да чи ји су ду хов ни ауто ри те ти твр ди ли да во де по ре кло од Али ја (Ze-
i dan,1995:3). Да кле шах Исма ил (ко га але ви ти сма тра ју Ме си јом) и ки зил-
ба ше су се не пре кид но бо ри ли про тив Осман ског цар ства па ће Ана до ли-
ја по ста ти по при ште ду го трај них ра то ва ња из ме ђу Осман ли ја и Са фа ви да 
(Ze i dan,1995:3) . Из са чу ва них тур ских до ку ме на та се ви ди да су осман ске 
вла сти вр ши ле пре тре се тра га ју ћи за за бра ње ним књи га ма и спи си ма ко ји 
су до ла зи ли из Ира на. Из до ку ме на та се та ко ђе ви ди да су Осман ли је сла-
ли сво је ухо де ме ђу ки зил ба ше са на ме ром да про на ђу све оне ко ји су одр-
жа ва ли ве зе са Ира ном. Та кви пре ступ ни ци су ка жња ва ни по гу бље њем или 
прогнством (Inal džik, 2003:308).

Из ве сно је да је на але вит ска те о ло шка уче ња и опре де ље ња ве ли ки 
ути цај из вр шио бек та шиј ски дер ви шки ред. Осни вач бек та шиј ског дер ви-
шког ре да био је Ха џи-Бек таш Ве ли (1210–1270), ко га але ви ти и да нас сма-
тра ју јед ним од нај е ћих све та ца-за штит ни ка. Ха џи Бек таш, ина че из Ира-
на, про по ве дао је сво ја схва та ња Ана до ли јом као и дуж зна чај ног тр го вач-
ког пу та из ме ђу Ан ка ре и Це за ре је (Inal džik, 2003:308). На ве шће мо не ко ли-
ко из ре ка фи ло со фи је и уче ња ко ја је за сту пао ха џи Бек таш:

„Пут ко ји не пра ти на у ку, за вр ша ва се у мра ку. До зво ли те же на ма 
да се шко лу ју. Су здр жа вај сво ју ру ку, је зик и сто мак. Пра во ис тра жи ва ње 
је отво ре но про у ча ва ње. Шта год да тра жиш, тра жи у се би. Не за бо ра
ви да је и твој не при ја тељ чо век“ (http://www.po se ti tur sku.com/2009/05/ha ci-
bek tas-cap pa do cia-re gion).

По пла ни на ма и на ви со ким лет њим ис па ша ма Ана до ли је, а осо би то 
у по гра нич ним обла сти ма, би ло је те шко на гна ти по лу но мад ске Турк ме не 
да по шту ју ор то док сне об ли ке му сли ман ског жи во та и бо го слу же ња (Inal-
džik, 2003:294). Древ на тур ска тра ди ци ја ри ту ал ног об ре да и оста ци ша ма-
ни стич ког кул та ка ме на и др ве та, на ста ви ли су да жи ве и у бек та шиј ским 
об ре ди ма. Же не су за др жа ле сло бо ду и јед на кост са му шкар ци ма ко ју су 
ужи ва ле и у пре и слам ском тур ском дру штву (Inal džik, 2003:309). Бек та ши-
зам је од и грао кључ ну уло гу у ши ре њу исла ма ме ђу ста ро се де лач ким хри-
шћан ским ста нов ни штвом на Бал кан ском по лу о стр ву. Бек та ши је су се тр-
пе љи во од но си ле пре ма свим ве ра ма и при да ва ле ве ћи зна чај скри ве ним 
вред но сти ма, не го спољ ним обе ле жи ји ма. Они, та ко ђе, ни су зах те ва ли по-
што ва ње ислам ских об ре да, као што су ри ту а ли, мо ли тве и пост (Inal džik, 
2003:308–309). До кра ја че тр на е стог ве ка, бек та ши зам се учвр стио и ме ђу 
ја ни ча ри ма, а кра јем ше сна е стог ве ка ја ни ча ри су зва нич но при зна ли ха џи 
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Бек та ша за свог за штит ни ка. Од та да је је дан бек та шиј ски ду хов ни отац (ба
ба) стал но оби та вао у њи хо вом кор пу су (Inal džik, 2003:304). Чи ње ни ца је да 
су ја ни ча ри углав ном би ла хри шћан ска де ца, ра за сла на у тур ска се ла у Ана-
до ли ји, ка ко би на у чи ла тур ски је зик и ислам ску ве ро на у ку, па су као та ква 
би ла на кло ње ни ја на род ним об ли ци ма ре ли ги је не го су нит ском исла му. У 
ше сна е стом ве ку, це ли бат је по стао оба ве зан за дер ви ше ко ји су жи ве ли у 
те ки ја ма, а са ме бек та шиј ске те ки је и по не ким дру гим од ли ка ма под се ћа-
ју на хри шћан ске ма на сти ре (Inal džik, 2003:310). Пре ма Ха ли лу Инал џи ку – 
бек та ши ја је оли чен као осо бен тип, као не ко ко га не за ни ма ју лу до сти ово-
га све та, ко се бла го под сме ва вер ском фа на ти зму и га ји тр пе љив став пре ма 
свим ово зе маљ ским про ла зно сти ма и ре ла тив но сти ма (Inal džik, 2003:312). 
Бек та шиј ски дер ви шки ре до ви и да нас су при сут ни у Ал ба ни ји, Ма ке до ни-
ји и на Ко со ву и Ме то хи ји, а але ви ти су у ду хов ној ве зи са овим ре до ви ма 
(Dej zings, 2005:158). На и ме, иако су Ал бан ци ве ћин ски су нит ски му сли ма-
ни, око 15–20% чи не бек та ши је. Ал бан ски на ци о нал ни пе сник На им Фра-
ше ри (1846–1900.) же лео је да ује ди ни по де ље не Ал бан це упра во пре ко бек-
та шиј ског ре да. На дао се да ће хе те ро док сне и син кре ти стич ки на стро је не 
бек та ши је мо ћи да пре ва зи ђу вер ске по де ле и ко нач но пре мо сте раз ли ке из-
ме ђу исла ма и хри шћан ства, јер јед на ал бан ска по сло ви ца ка же: Без ве ре не
ма отаџ би не. Фра ше ри је то ком чи та вог свог жи во та ис по ља вао на кло ност 
пре ма бек та ши ја ма, а у мла до сти је че сто по се ћи вао бек та шиј ску те ки ју, ко-
ја је то ком пе ри о да При зрен ске ли ге би ла глав но се ди ште на ци о на ли стич ке 
ак тив но сти (Dej zings, 2005: 213–223).

2. По јам але вит

Нео п ход но је раз ја сни ти ода кле по ти че реч але вит. Реч але вит до-
ла зи од Али ја (600–661.), Му ха ме до вог на след ни ка, зе та и ро ђа ка, че твр тог 
ха ли фе. Але вит се мо же де фи ни са ти као осо ба ко ја „во ли по ро ди цу про ро-
ка Му ха ме да“ (Shin del dec ker, 1998:3.), то јест Али ја као ње го вог на след ни-
ка. Име але вит се укла па у ша блон тур ског је зи ка као и у име на дру гих ве-
ћин ских вер ских гру па. На при мер, Му се ви од Му са (след бе ни ци Мој си ја-
Је вре ји) и Исе ви (след бе ни ци Исе-Ису са, хри шћа ни). По сто ји мно го рас пра-
ва о то ме ка да је мно го број на по пу ла ци ја Ана до ли је, ко ја се бе да нас на зи-
ва aлевитима, узе ла то име. Али је ва сли ка је ис так ну та као пред мет обо жа-
ва ња, и че сто се по ја вљу је на на слов ној стра ни але вит ских ча со пи са и књи-
га. Мно ге по ро ди це ка че Али је ве сли ке у сво јим до мо ви ма. Ма ле злат не ко-
пи је Али је вог ма ча (зул фи кар – ле ген дар ни Али јев мач), по себ но но се не ки 
мла ди љу ди, на лан чи ћи ма око вратa (Shin del dec ker, 1998:12). Пр вом сту бу 
исла ма, то јест ис по ве да њу ве ре-ше ха ди „не ма дру гог Бо га осим Бо га и Му
ха мед je ње гов про рок“ aлевити че сто до да ју још и „Али је Бо жи ја ма ни фе
ста ци ја“ и „Али је Бо жи ји за ме ник и про ро ков по ве ре ник“ (Shin del dec ker, 
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1998:7). Але ви ти на сле де ћи на чин об ја шња ва ју обо жа ва ње Али ја и ње го ву 
ле ги тим ност: „Али је био Му ха ме дов ро ђак, зет, су пруг ње го ве ћер ке Фа ти-
ме; пр ви је по ве ро вао у Му ха ме до во про ро штво и та ко по стао пр ви му сли-
ман. Био је нај бли жи про ро ку Му ха ме ду и тре ба ло је да по ста не пр ви ха ли-
фа, али су га на ме тљив ци пред у хи три ли и оте ли му ме сто. Му ха мед је био 
пред о дре ђен за во ђу му сли ма на, али и ње го ви срод ни ци, по пут Али ја и ње-
го вих си но ва Ху се и на и Ха са на, ко ји су по але ви ти ма пр ва три истин ска 
има ма. Ме ђу оста лих де вет има ма је и по след њи имам, Мах ди, ко ји је не-
стао као де те и ко ји ће опет до ћи на кра ју вре ме на, ка ко би чо ве чан ство из-
ба вио од Де џа ла ан ти хри ста“ (Shin del dec ker, 1998:13).

„Ако је Му ха мед град ду хов но га зна ња, Али за але ви те сим бо ли ше 
вра та то га гра да. Да кле, але ви зам чи ни: из вор ну, пра ву су шти ну исла ма, чи
сти су фи зам и чи сти ши’изам“ (Shin del dec ker, 1998:2). За вре ме осман ско-
са фа вид ских ра то ва пе сник, ки зил ба ша и бек та ши ја Пир Сул тан Аб дал је 
по ет ским је зи ком из ра зио осе ћа ња и по ли тич ка стре мље ња овог по кре та. 
У сво јим сти хо ви ма он ја ди ку је због не прав де и про га ња ња: „По кло них ср
це и ве ру да дох Али ји, Оста јем по сто јан, ма кар ме рас ко ма да ли. На зва ше 
ме је ре ти ком и обе си ше. Чуд но, јер, у ње му је мој грех?“ С вре ме на на вре ме 
обра ћао се иран ском ша ху, ко га је сма трао Мах ди јем и по том ком ло зе Али-
је ве: „Мој све ти Мах ди мо ра до ћи, мо ра са зва ти ви со ко ве ће, мо ра уни шти
ти не прав ду и осве ти ти ме јед ног да на“ (Inal džik, 2003:306–307).

2.1 Але вист ка ре ли гиј ска на че ла

По све му су де ћи, але ви ти пред ста вља ју нео бич ни пра вац исла ма уну-
тар исто риј ских до га ђа ја и кул тур не сло же но сти ге о граф ског про сто ра Ана-
до ли је. Већ је ре че но да се у Ана до ли ји мо гу на ћи тра го ви раз ли чи тих ре-
ли гиј ских и кул тур них тра ди ци ја: на пр вом ме сту, еле мен ти по ве за ни са ма-
гиј ско-ша ман ском тра ди ци јом тур ских но ма да Сред ње Ази је, а за тим и ма-
ни хеј ство, не сто ри јан ство, бу ди зам, па чак и хри шћан ство. Из гле да да је хе-
те ро док си ја глав на осо би на тур ског але ви зма. Са мо свој ност на док три нар-
ном, об ред ном и со ци о ло шком пла ну, очи глед на је у по ре ђе њу са су нит-
ском и ши’ит ском ор то док си јом. Але ви ти, на и ме, на свој ствен на чин ту ма-
че ислам ско ве ро ва ње – иман: Ве ра у Бо га, Ан ђе ле, Све те књи ге, Про ро ке, 
Суд њи дан, Пред о дре ђе ње.

1) Але вит ско од ре ђе ње Бо га је при лич но сло же но. Бог је схва ћен као 
онај ко ји об у хва та све у Уни вер зу му. Бог пред ста вља це ло чо ве чан-
ство, сви љу ди су Бог, а Бог је у сви ма на ма. Бог је при су тан у сва ком 
чо ве ку и сва ки чо век мо ра да тра жи „чи сто ту ср ца“ и са мо спо зна је, а 
„по бо жност се ме ри на чи ном жи во та“ (Shin del dec ker, 1998:2). Бог је 
исти на, љу бав и зна ње. У овој тач ки по ста ју очи глед ни ути ца ји хри-
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шћан ских и пан те и стич ких иде ја. Але ви ти ви ше во ле да рас пра вља-
ју о оно ме што Бог ни је, не го о оно ме што Бог је сте. Ве ћи на але ви та 
сма тра да, ко год да је ина че Бог, он ни је љу ти ти тво рац све та, ни ти је 
го спо дар ко ји ка жња ва гре шни ке пла ме ном у веч но сти због не по што-
ва ња пра ви ла ко ја је уста но вио. Он ни је ни би ће ко је на гра ђу је веч ним 
не бе ским за до вољ стви ма оне ко ји сле де ње го ве за ко не (Shin del dec-
ker, 1998:2). Ова кве иде је су у пот пу ној су прот но сти са ор то док сним 
исла мом, ко ји учи да је Бог је дан је ди ни и да се ни ти мо же иса чим по-
ре ди ти, ни ти му се мо гу при пи са ти људ ске осо би не. Ње го ва су шти на 
је пот пу но не појм љи ва, а већ и сва ко при пи си ва ње свој ста ва, пред ста-
вља грех. Бог је пот пу но тран сцен ден тан, има 99 име на, а ње го во де-
ло ва ње се мо же спо зна ти тек у зна ко ви ма – аје ти ма, ку ран ским сти хо-
ви ма као веч ној ре чи ко ја је пре не та про ро ку Му ха ме ду.

2) Ка да је реч о ан ђе о ском све ту, але ви ти твр де да је чо век уз ви ше ни ји 
од ан ђе ла, иако су ан ђе ли ство ре ни од све тло сти. Ка да је Бог ство рио 
чо ве ка, за по ве дио је ан ђе ли ма да му се по кло не. То су учи ни ли сви 
осим Ибли са (со то не), ко ји је осу ђен на про паст. Мно ги але ви ти твр-
де да је ар хан ђел Га ври ло глав на спо на из ме ђу Бо га и Му ха ме да, с об-
зи ром да је он Му ха ме ду дик ти рао Ку ран. Але ви ти до слов но ве ру ју у 
до бре и ло ше ан ђе ле: пр ве пре по зна ју по то ме што од њих има ју ко-
ри сти, а дру ге из бе га ва ју. Та ко ђе сма тра ју да је со то на плод се бич них 
же ља у са мом чо ве ку (Shin del dec ker, 1998:4).

3) „Као и зва нич ни ислам, але ви ти при зна ју че ти ри све те књи ге: пр-
вих пет Мој си је вих књи га (То ру), Да ви до ве псал ме, Је ван ђе ље и Ку-
ран. Ове књи ге при па да ју мо но те и стич ким ре ли ги ја ма: ју да и зму, хри-
шћан ству и исла му. Але ви ти с по уз да њем твр де да су ове све те књи ге 
„си шле са не ба“, и то сва ка од ре ђе ном про ро ку: То ра Мој си ју, Псал-
тир Да ви ду, Је ван ђе ље Ису су, а Ку ран Му ха ме ду. Ве ћи на але ви та сма-
тра да су све ове књи ге Бо жи ја пи са на от кро ве ња, а да је Ку ран по-
след ње от кро ве ње. Све што се на ла зи у књи га ма, пре ма але вит ском 
схва та њу, у осно ви је исто“ (Shin del dec ker, 1998:5). Зва нич но ислам-
ско бо го сло вље, ме ђу тим, за сту па став да су пр ве три књи ге по ре-
ме ти ле уче ње о чи стом мо но те и зму, те да је чо ве чан ству по слат Ку-
ран упра во да би ис пра вио и до пу нио прет ход не књи ге. И але вит ска 
и зва нич на те о ло ги ја твр де да пр ве три књи ге на го ве шта ва ју Му ха-
ме дов до ла зак. „Але ви ти, ме ђу тим, и пре ко то га твр де да је из вор ни 
Ку ран ја сно на зна чио да је за Бо жи јег за ме ни ка и ха ли фу био пред о-
дре ђен Али. Ве ћи ну сти хо ва из вор ног Ку ра на, ко ји се од но се на Али-
ја, по але ви ти ма, ис тр гли су ње го ви про тив ни ци. Ку ран, пре ма але-
вит ском схва та њу, тре ба ту ма чи ти на езо те рич ки, та јин ски и але го-
риј ски на чин, а не до слов но“ (Shin del dec ker, 1998:5). Ве ћи на але вит-
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ских пи са ца се, ипак, не ли би да на во ди по је ди не сти хо ве Ку ра на, ди-
рект но по зи ва ју ћи вла сти да по др же њи хо во ми шље ње на да ту те му 
или да оправ да ју але вит ску ре ли гиј ску тра ди ци ју. Але ви ти углав ном 
про па ги ра ју чи та ње Ку ра на на тур ском, ра ди је не го на арап ском је-
зи ку (Ca gap tay, 2007:15), (ина че, пре ма зва нич ној ислам ској те о ло ги-
ји арап ски је онај све ти је зик, ко јим се Бог обра тио љу ди ма) сма тра-
ју ћи да је ве о ма ва жно да вер ник ко ји чи та Ку ран раз у ме ње гов са др-
жај. Але ви ти та ко ђе има ју мно ге ли тур гиј ске хим не на зва не – Не феш, 
ко је се при пи су ју ша ху Исма и лу и Пир-Сул тан Аб да лу. Тре ба, ме ђу-
тим, ре ћи и да мно ги але ви ти не чи та ју ни јед ну од ових све тих књи га, 
ни ти за сни ва ју и прак ти ку ју сво ја ве ро ва ња на њи ма. Уз че ти ри на ве-
де не књи ге, але ви ти сто га на во де и не ке дру ге књи ге, на ко ји ма те ме-
ље сво ја ве ро ва ња:

1. Ха ди се – из ре ке и де ла про ро ка Му ха ме да (Ку ран не из но си ни шта 
о Му ха ме до вом жи во ту).

2. Нах џул Ба лан гу – Али је ве из ре ке и де ла

3. Буј рук се – збир ку уче ња и прак ти ко ва ња не ких од 12 има ма, по себ-
но има ма Ка фи ра (те ме у овој књи зи об у хва та ју ду хов но брат ство, 
ши ро ки спек тар але вит ских при ча и пе са ма)

4. Ви ла јет На ме лер – књи га ко ја опи су је до га ђа је из жи во та нај по-
зна ти јих але ви та кроз исто ри ју, као на при мер Ха џи Бек таш Ве ли-
ја (Shin del dec ker, 1998:5).

Ве ли ки број усме них але вит ских уче ња и ле ген ди при пи су ју се Али ју, 
Му ха ме ду, Ха џи Бек та шу и дру ги ма. Але ви ти ма је ва жни је људ ско от кро-
ве ње не го Ку ран и дру ге пи са не књи ге. У том сми слу они че сто на во де да је 
„Али је Ку ран ко ји го во ри“ и да је „Нај ва жа ни ја књи га ко ју тре ба чи та ти 
чо век“. Ва жан из вор але вит ских ве ро ва ња су та ко ђе и ми стич не пе сме као и 
му зич ке ба ла де ко је се усме но пре но се до да нас. Ме ђу нај ве ће пе сни ке спа-
да ју ха џи Бек таш Ва ли (1210–1270), Ју нус Емре (ХIII век), Кај гу суз Аб дал 
(XV век) и Пир Сул тан (XVI век) (Shin del dec ker, 1998:5–6).

4) Але ви ти углав ном ве ру ју у све про ро ке ко ји су на ве де ни у Ку ра ну. 
Пре ма але вит ском по и ма њу, про ро ци су би ли љу ди ко је је Бог иза-
брао у од ре ђе ном тре нут ку за од ре ђе не при ли ке, као што су Мој си је, 
Да вид, Исус и Му ха мед. Про ро ци по пут Авра ма и Но ја при ми ли су 
ма ња пи са на от кро ве ња од Бо га. Сви про ро ци су без гре шни и људ ске 
су пред ста ве Бо га. Као и ор то док сни му сли ма ни, але ви ти твр де да су 
Исус и Му ха мед по след њи про ро ци. Они сма тра ју да је Исус у рав-
ни са дру гим про ро ци ма и да је по знат као хри шћан ски про рок, ко-
ме је Је ван ђе ље „си шло од о зго“. По себ но ува жа ва ју Ису со во су прот-
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ста вља ње је вреј ским вер ским во ђа ма – фа ри се ји ма, ко ји су си но ним 
за ли це ме ре (Shin del dec ker, 1998:5). Вер ски фа на ти ци, ко ји се сле по 
др же ису ња ва ња за ко на, та ко ђе ни су „по во љи“ але ви ти ма. Због то га 
они ис ти чу ка ко је Исус по ру ке То ре и Пса ла ма свео на две јед но став-
не за по ве сти: „Љу би Го спо да Бо га свог свим ср цем сво јим и свом ду
шом сво јом и свом ми сли сво јом“ и „Љу би бли жње га сво га као са мог 
се бе“ (Мт 22: 35–40), из че га се ви ди да је су шти на Ису со вог уче ња у 
љу ба ви пре ма Бо гу и љу ди ма. Не ки але ви ти оче ку ју дру ги Ису сов до-
ла зак на Зе мљу и по и сто ве ћу ју га са два на е стим има мом, Мах ди јем, 
ко ји ће до ћи на кра ју вре ме на. За але ви те, као и за ор то док сне му сли-
ма не, Му ха мед је по след њи про рок и пе чат про ро ка. Као Али јев ро-
ђак и таст, Му ха мед за у зи ма по себ но ме сто и код ор то док сних му сли-
ма на и код але ви та. Пре ма њи хо вом уче њу, Му ха мед је по след њи про-
рок ко га су на ја вљи ва ли Ста ри и Но ви за вет; ње му је Бог от крио Ку-
ран, веч ну реч Бо жи ју, он је пе чат свих про ро ка. За ни мљи во је и то да 
су, пре ма але ви ти ма, Му ха мед и Али иста лич ност, а по не кад и про ро-
ка Или ју по и сто ве ћу ју са Али јем (Shin del dec ker, 1998:6). За про ро ке 
при зна ју Али ја, ње го ве си но ве Ху се и на и Ха са на, оста лих де вет има-
ма, као и ха џи Бек та ша, ко ји је пред ста вљен као све тац, му драц, ју-
нак и чу до тво рац, за тим ша ха Исма и ла, за пра во глав ну лич ност са ко-
јом се але ви ти иден ти фи ку ју. Шах Исма ил се, на и ме, хра бро су прот-
ста вио сул та ну Се ли му I Гро зном (1465–1520) ко ји их је не ми ло срд-
но про га њао. Шах Исма ил је пред ста вљен као све тац и при ја тељ си-
ро ма шних, а Пир Сул тан Аб дал (1480–1550) као ми стик, пе сник, бун-
тов ник, ро до на чел ник на род них пе сни ка, ко ји се иден ти фи ко вао са 
по тла че ним ма са ма. Сул тан Аб дал је пред во дио се љач ки уста нак про-
тив Осман ли ја и пла тио тај под виг соп стве ним жи во том. Ње го ви сти-
хо ви: „До ђи те О љу ди, да бу де мо јед но, да бу де мо жи ви да бу де мо ве
ли ки“ на дах ну ли су мно ге мла де але вит ске ре во лу ци о на ре то ком се-
дам де се тих го ди на ХХ ве ка. Ови сти хо ви су по ста ли и њи хов сло ган. 
Про ро ци але ви та су, та ко ђе, и Ба лим Сул тан, ко ји је си сте ма ти зо вао 
пра ви ла бек та шиј ског ре да, те Ке мал Ата турк, оте ло тво ре ње Мах ди-
ја и њи хов осло бо ди лац од ве ков не дис кри ми на ци је и про гон ства (Ze-
i dan., 1995:4–5).

5) Але ви ти, да кле, не при хва та ју иде ју о хлад но крв ном Бо гу ко ји су ди о 
чо ве ку на осно ву ре ли гиј ских ду жно сти ко је је из вр ша вао то ком жи-
во та на зе мљи. За раз ли ку од зва нич ног исла ма але ви ти не ве ру ју бу-
квал но ни у па као у ко јем ће ду ше веч но го ре ти ни ти пак ве ру ју у чул-
ни рај, у ко јем ће љу ди ужи ва ти у де ви ца ма, је сти мед из ре ка и пи ти 
ви но ка ко то та ко ђе ве ру је зва нич ни ислам. Але ви ти че сто на во де Ју-
ну са Емреа, пе сни ка из XIV ве ка ко ји ова ко опи су је уну тра шњу љу-



Religija i tolerancija, Vol. XI, № 20, Jul – Decembar, 2013. 309

бав пре ма Бо гу, од ба цу ју ћи чул ни рај: Ка жу да су рај па ла те и де ви
це, дај их они ма ко ји то же ле, све што ми тре ба си Ти, Ти (Shin del-
dec ker, 1998:6). Ес ха то ло ги ја се са сто ји у иш че ки ва њу Мах ди ја (Спа-
си те ља), два на е стог има ма, Али је вог по том ка ко ји је још као де те не-
стао и ко ји ће до ћи да ус по ста ви прав ду ка да се вре ме бу де ис пу ни ло.

6) Ка да се го во ри о пред о дре ђе њу, Бог не ће су ди ти чо ве чан ству на осно-
ву то га ка ко је ко из вр ша вао вер ске про пи се, већ ка ко се ко од но си 
пре ма бли жњем и пре ма сви ма. Але ви ти твр де да је Бог уста но вио за-
по вест: „Не мој до ла зи ти к ме ни ако си на ру шио пра ва дру го га“. Уче-
ње да Бог упра вља свим ства ри ма, да пред о дре ђу је све и да је из вор 
и до бра и зла, ни је за сту пље но у але вит ском на чи ну ми шље ња. Але-
ви ти ко ји за ми шља ју Бо га као љу бав, од ба цу ју сва ку иде ју да је Бог 
исто вре ме но и из вор зла. Мно ги але ви ти за и ста и жи ве као осо бе ко је 
мо гу да про ме не љу де кроз рад, са рад њу и под у ча ва ње. Нај ви ши чин 
обо жа ва ња је рад, а ско ро сви але ви ти при хва та ју чи ње ни цу да не мо-
гу ути ца ти на не сре ћу, бо лест и смрт (Shin del dec ker, 1998:6–7).

2.2 Сту бо ви исла ма пре ма але вит ском схва та њу

Ислам се за сни ва пет сту бо ва:
1) Ше ха ди – Све до че њу ве ре, 2) По сту, 3) Мо ли тва ма, 4) Ми ло сти њи, 

5) Хо до ча шћу,
1) „Не ма Бо га осим Бо га, а Му ха мед је ње гов по сла ник“. Ше ха да, све-

до че ње ве ре, ујед но је и пр ви стуб исла ма. Сва ко ко же ли да по ста не му-
сли ман, тре ба да је из го во ри. С об зи ром да је хри шћан ство ути ца ло на але-
ви зам, але ви ти ве ру ју у не ку вр сту Све те Тро ји це: – Бог (Исти на) – Му ха-
мед – Али. Але ви ти ве ру ју у Бо жи је је дин ство, а Му ха мед и Али су бо жан-
ске енер ги је, ко је из ви ру из бо жан ског је дин ства. То под се ћа на хри шћан-
ску Све ту Тро ји цу: Бог (Отац), Син (Му ха мед), Све ти Дух (Али) (Ge or giu, 
2012:6). Але ви ти би ше ха ди при до да ли и фор му лу: „Али је Бо жи ји за ме ник 
(ве ли) и Му ха ме дов по ве ре ник (ва си) (Shin del dec ker, 1998:7).

2) Але ви ти не по сте то ком ме се ца Ра ма за на, као што про пи су ју Ку-
ран и зва нич ни ислам. По сте пр вих 12 да на ме се ца му ха ре ма, ко ји на сту па 
20 да на на кон Кур бан Бај ра ма, уз др жа ва ју ћи се пот пу но од је ла и пи ћа, сек-
су ал них од но са, рђа вих по ми сли и псов ки (Shin del dec ker, 1998:8). Два на е-
сто днев ни пост (ашу ра) пред ста вља знак се ћа ња на по ги би је Ху се и на и Ха-
са на, Али је вих си но ва, као и ука зи ва ње ча сти два не сто ри ци има ма. На кра-
ју му ха рем ског по ста од жи та ри ца, во ћа и ора ха (че сто у бро ју 12, ка ко би 
сим бо ли са ли 12 има ма), спре ма се по себ на хра на (ашу ра). Са овом про сла-
вом су по ве за ни мно ги до га ђа ји, укљу чу ју ћи и спа се ње Ху се и но вог си на За-
и на ал-Аби ди на. Он је пре жи вео ма скар код Кар ба ле 680. го ди не (ни је уче-
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ство вао у би ци због бо ле сти), на ста вив ши та ко Али је ву и Му ха ме до ву ло-
зу. Але ви ти прак ти ку ју још и тро днев ни пост, од 13. до 15. фе бру а ра, за пра-
зник Хи зир. Хи зир је нат при род но би ће, ко је је Бог по слао да по мог не љу-
ди ма у не во љи. Пре ма ле ген ди, Хи зир и про рок Или ја пи ли су во ду жи во-
та. Хи зир је до шао у по моћ они ма ко ји су на зе мљи, док Или ја по ма же они-
ма ко ји су на мо ру. Мно ги ве ру ју да се Хи зир и про рок Или ја сва ког ше стог 
ма ја уве че са ста ју на ру жи ном др ве ту (Shin del dec ker, 1998:11).

3) Ско ро ни ко од але ви та не оба вља пет про пи са них днев них мо ли-
тви, ни ти од ла зи на за јед нич ку мо ли тву пет ком (џу ма на маз). Днев не мо ли-
тве не спа да ју у але вит ске вер ске оби ча је (Gar dom, 2010:36). Але ви ти твр-
де да не чи не об ред не днев не мо ли тве, већ са мо по ни зне мо ли тве. То зна чи 
да оку пља ња але ви та на бо го слу же њи ма пре вас ход но слу же оства ре њу ду-
хов не ве зе са ду хов ним во ђом (де де) и Бо гом. Ме ђу људ ски од но си су им ва-
жни ји не го фор мал но прак ти ко ва ње вер ских об ре да, јер сма тра ју да „ако по
вре диш дру гу осо бу, све мо ли тве ко је чи ниш су без вред не“. Але ви ти не иду 
у џа ми је, ко је су Осман ли је на сил но са зи да ле у ме сти ма где су жи ве ли. Њи-
хо ве бо го мо ље (ђе ме ви) не ма ју ми на ре те, са ко јих му је зи ни по зи ва ју вер ни-
ке на мо ли тву (Gar dom, 2010:36). Да кле, бо го слу же ња и са стан ци за јед ни-
це се одр жа ва ју у ђе ме ви ма – ку ћа ма оку пља ња (Ca gap tay, 2007:15). Але ви-
ти ве ру ју да ђем има сво је по ре кло у из вор ном бо го слу же њу Али ја и 40 ње-
го вих ду хов них след бе ни ка. У Ана до ли ји, за јед ни це су се тра ди ци о нал но 
оку пља ле че тврт ком уве че. Ме ђу тим, бо го слу же ња се да нас одр жа ва ју не-
де љом, ко ја је ујед но и зва нич ни не рад ни дан у Тур ској. Бо го слу же ње је мо-
гу ће прак ти ко ва ти и у при ват ним ку ћа ма. Са стан ке и мо ли тве пред во де де
де3, (Ge or giu, стр. 6, ду хов не во ђе ко је во де ди рект но по ре кло од про ро ка 
Му ха ме да, Али ја и 12 има ма и, сто га, има ју ду хов ну и мо рал ну власт у за-
јед ни ци). У Ана до ли ји де де вр ше слу жбе у ра зним обла сти ма и на тај на чин 
пре у зи ма ју од го вор ност за не ко ли ко се ла, ко ја су у њи хо вој над ле жно сти. 
Сви ста нов ни ци се ла су од го вор ни пред ду хов ним во ђом. Де де има ју и уло-
гу су ди је, пре вр ше ња слу жбе ме ђу чла но ви ма за јед ни це. Они ко ји не при-
зна ју сво је лич не гре хе и не из ми ре се са дру ги ма, не ма ју пра во да уче ству-
ју у бо го слу же њи ма и за јед нич ким об ро ци ма. Јав ни ђе ме ви су отво ре ни за 
по се ти о це у не ким ве ћим гра до ви ма. Де де се де у јед ном кра ју про сто ри је, 
на по ду, на ме сти ма ко ја су пре кри ве на ов чи јом ко жом. За јед ни ца се са сто-

3 Де де је дру штве но-ре ли гиј ски во ђа у але вит ској за јед ни ци. Ин сти ту ци ја де де ја 
нај ва жни ја уну тра шња дру штве на и ре ли гиј ска ор га ни за ци ја але ви та. Пре ма Буј рук си ма, 
збир ци ко ја са др жи основ на на че ла але вит ске ве ре и пре да ња, де де мо ра има ти сле де ће ква-
ли фи ка ци је: да во ди по ре кло од про ро ка, да бу де мо рал ни вас пи тач за јед ни це, да све до чи 
сво јим ка рак те ром и ма ни ри ма, да по шту је пре да ња за пи са на у Буј рук си ма, да про све ћу је за-
јед ни цу у дру штве ним и вер ским ства ри ма, да пред во ди вер ске об ре де, да ка зни зло чин це, да 
бу де пра ве дан су ди ја из ме ђу су ко бље них стра на и да пред во ди вер ске про це си је, као на при-
мер вен ча ње и са хра ну. Але ви ти сма тра ју да, због сво је по себ не бли ско сти са Бо гом, де де по-
се ду ју бе ре кет (ду хов ну сна гу) и ке ра мет (чу де сне си ле) (Ge or giu, 2012:6).
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ји од му шка ра ца и же на, ко ји та ко ђе се де на по ду у по лу кру гу, окре ну ти јед-
ни ка дру ги ма и фи зич ки одво је ни јед ни од дру гих. Же не не мо ра ју по себ-
но да бу ду оде ве не, ни ти да по кри ва ју гла ве, иако не ке же не прак ти ку ју по-
кри ва ње гла ве. Де ци је та ко ђе до зво ље но да бу ду на мо ли тви и на са стан-
ку. Вер ни ци обич но ски ну ци пе ле пре ула ска у про сто ри ју. Але ви ти не вр ше 
об ред на пра ња (аб дест) при ску по ви ма и бо го слу же њи ма, јер им је на ло же-
но да се пре до ла ска на мо ли тву оку па ју. Они ка жу да је бит но да чо век бу де 
чист и спо ља, али да је бит ни је да чо век бу де чист из ну тра. Бо го слу же ње се 
са сто ји од мо ли та ва ко је из го ва ра де де, пе ва ња пе са ма (ду хов них ба ла да) и 
вер ских по у ка. Дру ги кључ ни тре ну так мо ли тве је об ред ни плес (се мах), ко-
га из во де ода бра ни му шкар ци и же не, док исто вре ме но де де сви ра ју ла у ту 
(саз, ба гла ма) (Shin del dec ker, 1998:9–10). Се мах је не из о став ни део сва ког 
бо го слу же ња у ђе му и сим бо ли ше окре та ње пла не та око сун ца, не пре кид ни 
ци клус жи во та и при ро де, исту па ње из се бе и сје ди ње ње са Бо гом (Ge or giu, 
2012:12). То ком од ре ђе них де ло ва слу жбе, вер ни ци кле че на члан ци ма, по-
вре ме но склад но до ти чу ћи че лом дно. Це ло куп но бо го слу же ње се од ви ја на 
тур ском, укљу чу ју ћи и мо ли тве и пе сме, а по не кад се де ло ви Ку ра на чи та-
ју на арап ском. По ру ке ко је се на ла зе у ба ла да ма, охра бру ју за јед ни цу да во-
ли Бо га, дру ге љу де и да при ме њу је уче ња про ро ка Му ха ме да, Али ја и ха џи 
Бек та ша. Емо ци о нал ни вр ху нац пред ста вља ју ба ла де, ко је из ра жа ва ју се ћа-
ња на му че нич ку смрт Ху се и на у би ци код Кер бе ле. Та да вер ни ци опла ку-
ју ње го ву смрт, псу ју ћи оне ко ји су за њу од го вор ни. Прeстанак бо го слу же-
ња се из ра жа ва кроз за јед нич ки оброк (ме со жр тво ва не жи во ти ње) (Shin del-
dec ker, 1998:9–10). Јед на од свр ха бо го слу же ња је и пред ста вља ње чу де сног 
ус пи ња ња про ро ка Му ха ме да на не бо (ми раџ), на кри ла том мит ском би ћу 
у об ли ку ко ња (Бу рак), на ко јем се ваз нео на не бо (Ze i dan, 1995:9), при сва-
ком сте пе ну ус пи ња ња сре ћу ћи се са свим би блиј ским про ро ци ма. На кра ју 
је до шао пред сâм Бо жи ји пре сто, где му се при ка зао Бог, кроз јед ну од сво-
јих енер ги ја, Али ја. По што је ве ћи на але вит ског пре да ња пре не та усме ним 
пу тем, раз ли ку је се од обла сти до обла сти.

4) Ми ло сти њу из ра жа ва ју кроз да ва ње хра не (жр тво ва ног јар ца) вер-
ни ци ма и го сти ма. Та ко ђе по ма жу си ро ма шне и по др жа ва ју бо го сло ве, као и 
обра зов не и кул тур не цен тре. Као што је већ по ме ну то, жр тво ва ње ов це и по-
де ла ме са вер ни ци ма за вре ме са стан ка, део је про сла ве у ђе му. Але ви ти жр-
тву ју ов це и де ле ме со и у знак се ћа ња на сво је пре ми ну ле. А они из ру рал них 
обла сти, тра ди ци о нал но се оку пља ју јед ном го ди шње то ком зим ског ме се ца, 
ка ко би жр тво ва ли ов цу, де ли ли ме со ме ђу со бом, пра шта ли јед ни дру ги ма и 
тра жи ли бла го слов од де де. Они ко ји жи ве у гра до ви ма се са ста ју у цен три-
ма, ка ко би оба ви ли жр тво ва ње. Цен три у Ис тан бу лу прак ти ку ју жр тво ва ње 
не са мо то ком пра зни ка, већ и сва ко днев но. Цен три су отво ре ни и за пут ни-
ка-на мер ни ка, ко ји же ли да уче ству је у це ре мо ни ји по слу же ња (јаг ње ти ном 
– лок ма, пи ла вом и аира ном, на пит ком од во де и јо гур та) (Ze i dan, 1995:11).
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(фо то гра фи ја але вит ске бо го мо љеђе ма)

5) Не прак ти ку ју од ла зак на хо до ча шће у Ме ку. Уме сто од ла ска у Ме-
ку, по се ћу ју гро бо ве (тур бе) сво јих све та ца за штит ни ка. Циљ ових хо до ча-
шћа је ду хов но чи шће ње и бла го слов за се бе и дру ге. Нај по се ће ни је ме сто 
хо до ча шћа је гроб ха џи Бек та ша, у те ки ји у цен трал ној Ана до ли ји, у Кир-
се хи ру. Ше сна е стог ав гу ста сва ке го ди не, ње гов гроб по се ћу ју сто ти не хи-
ља да хо до ча сни ка. Гроб Аб дал Му се у Ан та ли ји по се ћу је се сва ко га ју на, а 
Сах ку лу Сул та на у Ис тан бу лу сва ке не де ље (Ze i dan, 1995:8–9). Не ки од њих 
од ла зе на хо до ча шћа у пла ни не и дру га ме ста у при ро ди, ве ру ју ћи да су про-
же та све то шћу (Ge or giu, 2012:13).

Су шти на але ви зма је ис ти ца ње уну тра шњег сми сла исла ма и од ба ци-
ва ње ње го ве спо ља шње фор ме, у ко ју спа да и ње го вих пет сту бо ва. Але ви-
ти ис по ве да ју су фиј ско уче ње о „са вр ше ном чо ве ку“ (ин сани ка мил), ис ти-
чу ћи да спа се ње де лом ле жи у угле да њу на са вр ше не лич но сти, по пут Али-
ја, Ха џи Бек та ша и дру гих све та ца. По себ но на че ло зва нич ног исла ма као и 
але ви зма је едеб, мо рал ни иде ал ко ји на гла ша ва да чо век тре ба бу де „го спо
дар сво јих ру ку, је зи ка и удо ва“ ка ко не би крао, ла гао и чи нио пре љу бу (Ze-
i dan, 1995:9).

Оп ште при хва ће ни але вит ски ду хов ни пут од ви ја се кроз че ти ри глав-
не жи вот не ка пи је или фа зе. Бог се чо ве чан ству упра во при бли жио кроз те 
4 раз ли чи те ка пи је: ше ри јат – ислам ски за кон (ме тод спољ них ду жно сти и 
оба ве за), та ри кат – ста за, или брат ства (уну тра шњи пут ср ца ко јим су але-
ви ти ро ђе ни), ма ри фет – зна ње (езо те рич но ин ту и тив но зна ње, ко је ма ло 
ко од љу ди до стиг не), ха ки кат – по след ња исти на (сје ди ње ње са Бо гом, ко-
је до стиг не са мо не ко ли ко све та ца). Сва ка од ових ка пи ја има де сет ста ни ца, 
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ко је вер ни тре ба да са вла да ју пре не го што до ђу до сле де ће (Ze i dan, 1995:8). 
Нај зна чај ни ји аспект але вит ског де ло ва ња на ла зи сво је ме сто у дру гој ка пи-
ји, та ри ка ту (ду хов ним брат стви ма), у ко јој се по је ди нац пот чи ња ва во љи 
жи вог ду хов ног во ђе (де де). Тре ћа и че твр та ка пи ја су углав ном те о рет ски 
схва ће не (Ge or giu, 2012: 8).

Ка мен те ме љац але вит ског дру штва и ве ре је му ша пи лик, ду хов но 
брат ство из ме ђу два му шкар ца, ко ји су углав ном вр шња ци. То брат ство се 
пре но си и на њи хо ве по ро ди це, па се њи хо ва де ца не сме ју вен ча ва ти из ме-
ђу се бе. При об ре ду вен ча ња, уз при су ство де деа, мла ден ци се јед но дру-
гом за ве ту ју да ће се бри ну ти о ду хов ним, емо тив ним и фи зич ким по тре ба-
ма свог брач ног дру га, као и о по тре ба ма де це (Shin del dec ker, 1998:10). Бит-
но је још на по ме ну ти да 21. мар та але ви ти сла ве и Не вроз, иран ску тра ди-
ци о нал ну но ву го ди ну. Ти ме се обе ле жа ва об но ва при ро де, по ми ре ње и по-
че так про ле ћа, а мно ги ве ру ју да су се упра во 21. мар та од и гра ли пре суд ни 
до га ђа ји: ро дио се Али, вен ча ли су се Али и ћер ка про ро ка Му ха ме да Фа-
ти ма, бра ћа су из ву кла из бу на ра Јо си фа и Бог је ство рио Зе мљу. Не вроз се 
про сла вља по себ ним про гра мом (Ze i dan, 1995:10).

3. Але ви ти у но ви јој исто ри ји

С об зи ром да су их осман ске вла сти ве ко ви ма (по чев од сул та на Се-
ли ма I и ње го вог си на Су леј ма на Ве ли чан стве ног) су ро во про го ни ле, але-
ви ти су у пла ни на ма Ана до ли је сво ја уче ња пре но си ли усме но, са ко ле на 
на ко ле но, због че га че га су би ли оне мо гу ће ни да из гра де сво је обра зов не 
струк ту ре (Yavuz, 2003:66). По сле за кљу чи ва ња при мир ја у Ама си ји, 1555. 
го ди не, скло пљен је двaдесетогодишњи мир из ме ђу Осман ли ја и Са фа ви-
да, па су але ви ти те ри то ри јал но би ли од се че ни од свог ре ли гиј ског, кул тур-
ног и вој ног из во ра, с об зи ром да је у раз гра ни че њу из ме ђу тур ског сул та-
на и иран ског ша ха, ис точ на Ана до ли ја пот па ла под осман лиј ску власт (Ze-
i dan, 1995:4). Та ко су але ви ти би ли при мо ра ни да се у стра ху скло не у бр-
да Ана до ли је где су, стре пе ћи ве ко ви ма, ипак раз ви ја ли сво ја уче ња. Ка да је 
сул тан Мах муд II 1826. го ди не ли кви ди рао ско ро цео ја ни чар ски кор пус (уз 
чи ју су по моћ прин че ви че сто сту па ли на пре сто) и за ме нио га са вре ме ном 
вој ском, бек та ши је и але ви ти су по но во за па ли у не ми лост. Про гон је тра јао 
све до по ја ве Ата тур ка, ко ји их је осло бо дио ве ков ног про га ња ња и дис кри-
ми на ци је, због че га га сма тра ју јед ним од Мах ди ја. Се ку ла ри за ци ја и ели-
ми на ци ја исла ма као др жав не ре ли ги је под Ата тур ком, дра стич но је про ме-
ни ла по ло жај але ви та и бек та ши ја у дру штву. Ови „је ре ти ци“, ко ји су до та-
да би ли су ро во про га ња ни, са да су по ста ли гра ђа ни пр вог ре да. На кра ју су 
мно ги але ви ти, ко ји су још од 1500. го ди не жи ве ли у за се о ци ма, пре шли да 
жи ве у гра до ве. Тај про цес, као и ма сов но се ку лар но обра зо ва ње, омо гу ћио 
је але ви ти ма да се ви со ко усп ну на дру штве ној ле стви ци Тур ске. По себ-
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но је зна чај но да је у овом пе ри о ду хи ља да ма але ви та омо гу ће но шко ло ва-
ње. Већ ра них три де се тих го ди на ХХ ве ка, мно ге шко ло ва не же не ра ди ле су 
као учи те љи у се ку лар ном обра зов ном си сте му (Ca gap tay, 2007:15–16). Се-
ку ла ри за ци ја Тур ске до ве ла је до по сте пе не еман ци па ци је але ви та (Ze i dan, 
1995:5). Осло бо ђе ње и осе ћај јед на ко сти и рав но прав но сти, за уз врат је ис-
хо до вао сна жном при вр же но шћу але ви та Ата тур ку и ње го вом на сле ђу (Ca-
gap tay, 2007:16). Але ви ти за у зи ма ју ви со ке функ ци је у Ре пу бли кан ској на-
род ној пар ти ји, ко ју је осно вао Ата турк. Иако је Ата турк, по чев од 1925. го-
ди не, огра ни чио све ре ли гиј ске ма ни фе ста ци је, су нит ске и але вит ске, але-
ви ти су ус пе ли да са чу ва ју свој иден ти тет. Ши ром зе мље, као и у мно гим за-
јед ни ца ма у ди ја спо ри, на ста ла се број на удру же ња. Але вит ски ин те лек ту-
ал ци и во ђе за јед ни ца су од лу чи ли да де фи ни шу соп стве ни иден ти тет. Але-
ви ти до жи вља ва ју ин те гра ци ју у дру штво, ми гра ци је у гра до ве, мо гућ ност 
ши ро ког обра зо ва ња, ка ри је ру у јав ним слу жба ма. Све то их до во ди у те-
шњи од нос и ди рект ну кон ку рен ци ју са су ни ти ма, од ко јих су ве ко ви ма би-
ли одво је ни, што је опет до во ди ло по ве ћа њу на пе то сти у ме шо ви тим ет нич-
ким и ре ли гиј ским гра до ви ма и обла сти ма (van Bru i nes sen, 1996:5). По чет-
ком ше зде се тих го ди на два де се тог ве ка, але ви ти су да ли по др шку ле ви чар-
ским по кре ти ма, са ко ји ма су се иден ти фи ко ва ли као са исто риј ски про го-
ње ном гру пом. По ли тич ка си ту а ци ја се тих го ди на по гор ша ла. Ра ди кал на 
ле ви ца је у але ви ти ма ви де ла при род не са ве зни ке, до жи вља ва ју ћи их у про-
шло сти као по бу ње ни ке про тив мо нар хи је. Екс трем на де сни ца (вер ске де-
сни чар ске гру пе) је кон цен три са ла сво је на по ре на ре гру то ва ње кон зер ва-
тив них су нит ских му сли ма на у ме шо ви тим сре ди на ма, пот пи ру ју ћи мр жњу 
и страх од але ви та и узро ку ју ћи ору жа не су ко бе. Гла си не да су але ви ти бом-
бар до ва ли џа ми ју и за тро ва ли во до вод, до ве ле су до мо би ли за ци је су ни та, 
као и до њи хо вог окре та ња екс трем ној де сни ци. Као ре зул тат њи хо ве иден-
ти фи ка ци је са ко му ни змом и се ку ла ри змом, але ви ти су по ста ли ме та де сни-
ча ра исла ми ста (van Bru i nes sen, 1996:5). Де цем бар 1978. го ди не био је по-
себ но по гу бан за але ви те. То ком су ко ба из ме ђу су нит ских, ве ћин ских исла-
ми ста и але ви та, у Ка хра ман ма ра шу на ју го и сто ку Тур ске, до шло је до ве-
ли ких жр та ва. Сло ган ко ји су де сни ча ри исла ми сти уз ви ки ва ли – „Ма раш 
ће би ти але вит ско гро бље“ (To prak, 2009:41–57) за и ста је до вео до стра шног 
ис хо да од 106 мр твих (углав ном але ви та), 176 по вре ђе них, као и 210 уни-
ште них ку ћа и рад њи. Иако је по сла ла вој ску, др жа ва ни је од ре а го ва ла на 
вре ме ка ко би за шти ти ла але ви те (Yavuz, 2003: 68).

Уоп ште ни је го во ре ћи, из ме ђу 1950. и 1980. го ди не, до шло је до опа да ња 
ке ма ли зма и по врат ка ислам ских на че ла у сфе ру јав ног жи во та. Ан ти-але вит-
ски по гро ми су ука за ли на то да се ку ла ри зам и по пу ли зам ни је ус пео да за жи-
ви (van Bru i nes sen, 1996:5). По ја ча на по де ље ност из ме ђу курд ског и рад нич ког 
по кре та, озна чи ла је крај ке ма ли зма. Уто ли ко и ни је би ло пре ве ли ко из не на-
ђе ње ка да се, 4. ју ла 1980. го ди не (се дам да на пре вој ног уда ра и по нов ног ус-
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по ста вља ња „ке ма ли зма“, ко јем су упра во ови до га ђа ји по слу жи ли као по вод), 
до го ди ла дру га се ри ја ин ци де на та, у пред гра ђу гра да Чо рум. Гру па де сни ча ра 
је то га да на уби ла ви ше од 26 але ви та, уни шти ла 12 рад њи и 36 ку ћа. Но, на си-
ље ни је пре ста ло ни са тим до га ђа јем (Yavuz, 2003:68). Пр ви озби љан на пад на 
але ви те по сле 1980. го ди не од и грао се 1993. го ди не у гра ду Си вас.

На пад је угро зио про цес по ми ре ња але ви та и др жа ве и у мно гим кру-
го ви ма иза звао страх да би мо гао да до ве де до мо гу ћег рас па да Тур ске. Си-
вас је јед на од по кра ји на Тур ске са до ми нант ном але вит ском по пу ла ци јом у 
ру рал ним обла сти ма, док је су нит ска по пу ла ци ја углав ном на ста ње на у гра-
до ви ма. Пир Сул тан Аб дал је по гу бљен у Си ва су, па се у ње му сва ке го ди-
не одр жа ва кул тур ни фе сти вал. У ју лу 1993. го ди не, Удру же ње „Пир Сул-
тан“ ор га ни зо ва ло је фе сти вал, на ко ји су по зва ни број ни але вит ски умет-
ни ци и ин те лек ту ал ци. Ме ђу њи ма је био и Азиз Не син, пи сац и по ли тич ки 
ак ти ви ста. Не син је де ве де се тих го ди на про шлог ве ка иза звао бес му сли ма-
на, због то га што је же лео да об ја ви пре вод Ру жди је вих „Са тан ских сти хо-
ва“, ко ји вре ђа ју про ро ка Му ха ме да. Про тив овог фе сти ва ла по ди гло се мно-
го де мон стра на та ко ји су, у на сто ја њу да уби ју Не си на, том при ли ком уни-
шти ли скулп ту ру Пир Сул та на Аб да ла. Охра бре ни ре чи ма гра до на чел ни ка 
Си ва са (ко ји је при па дао су нит ским де сни ча ри ма), исла ми сти су оп ко ли ли 
хо тел у ко ме су би ли сме ште ни уче сни ци фе сти ва ла, за си па ју ћи га ка ме ни-
ца ма и Мо ло то вље вим кок те ли ма. Хо тел се за па лио и том при ли ком је по-
ги ну ло 37 уче сни ка фе сти ва ла. Овај до га ђај у Си ва су се, ме ђу тим, раз ли ко-
вао од по гро ма из се дам де се тих го ди на, бу ду ћи да ни је би ло ма сов них на па-
да на але ви те, као не ка да. Циљ де мон стра на та је био да уби ју во де ће але вит-
ске ин те лек ту ал це и умет ни ке, ко ји су до шли у Си вас на фе сти вал, пре свих 
Ази за Не си на. Нај шо кант ни ја је би ла чи ње ни ца да по ли ци ја и ло кал на власт 
ни шта ни су учи ни ле, ка ко би спре чи ле не ред и на пад на хо тел. Азиз Не син и 
не ко ли ци на љу ди из ву кли су се из оп ко ље ног хо те ла за хва љу ју ћи те ле фон-
ском по зи ву пот пред сед ни ка вла де Ер да ла Ино нуа, ко ји је тра жио њи хо ву 
за шти ту. Ино ну је из ја вио ка ко су пред у зе те све ме ре, али је по ли ци ја оста-
ла по стра ни. Ка сни је је у штам пи про цу ре ла вест да је по ли ци ји да то на ре-
ђе ње да не ин тер ве ни ше, по што су де мон стран ти већ на па ли хо тел. По ли ци-
ја је са мо по сма тра ла по жар (van Bru i nes sen, 1996: 9–11). У ја ну а ру 1995. го-
ди не, је дан ко ми чар је на тур ској те ле ви зи ји ис при чао виц о ин це сту ме ђу 
але ви ти ма (Ze i dan, 1995:7). Не ду го по том, хи ља де де мон стра на та је иза шло 
на ули це. Ме ђу тим, су ко би ко ји су та да из би ли из ме ђу по ли ци је (са ста вље-
не углав ном од де сни ча ра) и але вит ских де мон стра на та, мар та 1995. го ди не 
у ис тан бул ском на се љу Га зи, би ли су озбиљ ни ји не го у Си ва су. На и ме, не по-
зна ти на па да чи су укра де ним так си во зи лом, 12. мар та но ћу, кру жи ли по том 
на се љу, у ко ме углав ном жи ве але ви ти, отво рив ши ва тру на не ко ли ко ку ћа и 
при том убив ши јед ну и ра нив ши ви ше осо ба. Мла ди љу ди овог де ла гра да 
су иза шли на ули це, у знак про те ста. Уско ро се про ши ри ла и вест да је ло-
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кал на по ли ци ја уме ша на у ове на па де. Као ни у Си ва су, по ли ци ја ни је ни шта 
пред у зе ла. Чув ши ве сти на ло кал ној те ле ви зи ји, мно ги де мон стран ти су се 
при дру жи ли. Де мон стран ти су ис ка ли ли свој бес на по ли циј ској ста ни ци, за 
чи је људ ство се ве ро ва ло да са чи ња ва ју екс трем ни де сни ча ри. То ком су ко-
ба из ме ђу по ли ци је и де мон стра на та, ве ли ки део про дав ни ца и ра ди о ни ца у 
вла сни штву де сни ча ра, био је уни штен. Те но ћи по ли ци ја је пу ца ла на јед ног 
де мон стран та, а не ми ри ни су ми ну ли ни на ред них да на и про ши ри ли су се 
на још је дан кварт. Мла ди але вит ски ра ди ка ли су по че ли да ба ца ју ка ме ње на 
по ли ци ју и по ди жу ба ри ка де, док су уме ре не во ђе але вит ских за јед ни ца по-
ку ша ли да уми ре си ту а ци ју. До га ђа ји су се оте ли кон тро ли, по ли ци ја је отво-
ри ла ва тру на де мон стран те и усмр ти ла око 15 осо ба. Чак и на кон пре го во ра 
але вит ских во ђа и ше фа ис тан бул ске по ли ци је, ко ји је на ре дио по ли цај ци ма 
да об у ста ве ва тру, на мер но је уби је но још не ко ли ко де мон стра на та. Цен трал-
ни ор га ни вла сти очи глед но ни су има ли кон тро лу над де лом по ли ци је, у ко јој 
се осам де се тих го ди на про шло га ве ка, пу тем се лек тив ног при је ма, за по сли-
ло мно го де сни чар ских су нит ских му сли ма на. Ре ак ци ја дру штва на до га ђа-
је је би ла по де ље на, као и ре ак ци ја вла де, чи ји су кон зер ва тив ни чла но ви ди-
рект но оп ту жи ва ли Ази за Не си на као је ди ног од го вор ног за де мон стра ци је. 
По но во је до шло до ве ли ког рас ко ла из ме ђу але ви та и вла де. По др жа ван од 
ул тра де сни чар ске гру пе ко ја за сту па вер ски кон зер ва ти ви зам и ул тра на ци о-
на ли зам, од ба цу је ком про ми се са Кур ди ма и але ви ти ма и пот пу но не за ин те-
ре со ван за кул тур ни и вер ски плу ра ли зам, ис тан бул ски шеф по ли ци је, озло-
гла шен због смр ти 16 осо ба, ни је се чак ни из ви нио (van Bru i nes sen, 1996:11).

До осам де се тих го ди на про шлог ве ка, из гле да ло је да але ви зам гу би 
соп стве не ка рак те ри сти ке, с об зи ром да је био ап сор бо ван у са вре ме но тур-
ско дру штво. Але вит ска тра ди ци ја је ипак по ка за ла спо соб ност за оп ста нак 
и об на вља ње сво јих по себ них тра ди ци ја у све тлу мо дер ни за ци је. Сре ди ном 
осам де се тих го ди на, за јед ни ца је по че ла да ожи вља ва кроз об но ву и пре о бра-
жај сво јих вер ских и дру штве них струк ту ра. Ка да је 1989. го ди не до нет за кон 
о уки да њу за бра не ор га ни за ци ја, але вит ска удру же ња су ни ца ла ши ром зе-
мље. Под по кро ви тељ ством ових удру же ња, але вит ске бо го мо ље (ко је су би-
ле за тва ра не и за бра ње не од 1925. го ди не) об но вље не су и јав но отва ра не. До-
шло је до на глог успо на але вит ских ин те лек ту а ла ца, као и до ма сов ног об ја-
вљи ва ња ли те ра ту ре у ко јој се из ла га ла исто ри ја, на у ка и ре ли ги ја але ви та, и 
њен од нос пре ма су нит ском исла му. Не ке од књи га су иза зва ле бур не по ле-
ми ке уну тар за јед ни це, по пут рас пра ве о то ме да ли је але ви зам сек та уну тар 
исла ма, или је пот пу но дру га чи ја ре ли ги ја, у од но су на сво је тур ско и иран ско 
по ре кло. Пре ла зак из скри ве не ре ли ги је, ко ја је би ла ве ко ви ма на мар ги на ма 
и као та ква фор ма ли зо ва на у ре ли ги ју ко ја је из ло же на јав но сти, ути цао је на 
ва жне про ме не у але вит ској при ро ди. У пе ри о ду из ме ђу 1990. и 1995. го ди не, 
у Тур ској је об ја вље но мно го књи га о але ви ти ма и але ви зму, ви ше не го о би ло 
ко јој вер ској или ет нич кој гру пи. Ра них де ве де се тих го ди на два де се тог ве ка, 
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др жа ва је јав но по че ла да по др жа ва але ви зам, из ме ђу оста лог је и спон зо ри са-
ла го ди шњи фе сти вал, у знак се ћа ња на ха џи Бек та ша. Упр кос из ви ње њу тур-
ског пре ми је ра Ер до га на але вит ској за јед ни ци, де цем бра 2011. го ди не, за зло-
чи не ко ји су пре тр пе ли по след њих 50 го ди на (по себ но 1995. го ди не, за вре-
ме ње го вог ман да та као гра до на чел ни ка Ис тан бу ла), але ви ти су и да нас, као 
гру па, бла го дис кри мин са ни. „Он је до бар мо мак, иако је але вит“ и „гро бље 
је је ди но ме сто где сва ка дис кри ми на ци ја пре ста је“ пре ма ре чи ма чла на јед не 
але вит ске ор га ни за ци је, са мо су по сло вич на илу стра ци ја ма лог де ла пред ра-
су да (Alem dar & Çor ba cı o ğ lu, 2012:119). У ан ке ти4 ко ја је спро ве де на ме ђу ра-
зним уз ра сти ма, мо же се на и ћи на раз не об ли ке и да ље при сут не дис кри ми-
на ци је. Мла дић ко ји је слу жио вој ску био је ту жан и раз о ча ран ста њем у дру-
штву ка да је, пре ма ње го вој при чи, при ли ком вој не ве жбе спа сао дру га ко ји је 
упао у ре ку и ни је знао да пли ва – а овај му је од го во рио да је до бар, иако је 
але вит. На во ди мо ре чи још јед ног мла ди ћа, ко ји и да нас но си тра у ме из ђач-
ких да на: „Ка да сам био на ча су вер ске на ста ве у сред њој шко ли, про фе сор 
је то ком пре да ва ња из ја вио да але ви ти ве ру ју у ђа во ла. Ка да сам га упи тао 
на осно ву че га то за кљу чу је, из ба цио ме је на по ље и не ко вре ме ни сам мо гао 
да при су ству јем на ста ви. Исто вре ме но је тра жио од ме не да на у чим ве о ма 
те шку и ду гач ку мо ли тву, ко ју не зна на па мет ни ве ћи на су нит ских му сли ма
на. Отац је исто га да на оти шао и раз го ва рао са управ ни ком шко ле. Ду го сам 
учио на па мет ову мо ли тву, а при уче њу ми је по ма га ла и по ро ди ца. Ка да сам 
је спре мио, отац је зах те вао од упра ве шко ле да ме ис пи та ко ми си ја, јер смо 
се пла ши ли овог про фе со ра“ (Poyraz,  2006:11–12).

3.1 По глед у бу дућ ност

Ко су але ви ти, шта они за пра во же ле, ка ко се мо же ре ши ти њи хов про-
блем – то су са мо не ка од пи та ња ко ја се на ме ћу не са мо тур ском дру штву, 
већ и европ ској ко ми си ји, за ду же ној за за шти ту људ ских пра ва. Са со ци о-
ло шке тач ке гле ди шта, але ви зам би се мо гао де фи ни са ти као мор мо ни зам у 
окви ру хри шћан ства, те по ана ло ги ји, ње го во раз ли ко ва ње не би био раз лог 
да му се ус кра те ма ња пра ва и до сто јан ство. Упр кос чи ње ни ци да је але ви-
зам де фи ни сан као ре ли гиј ски по крет уну тар исла ма, по крет ко ји је по себ-
но одан че твр том ха ли фи и зе ту Му ха ме до вом, Али ју, ве ли ка ве ћи на су ни-
та је, ме ђу тим, скло на да ту ма чи але ви зам као ве ру из ван исла ма. Не по ве ре-

4 Из ве штај је ре зул тат 401 дeтаљних ин тер вјуа спро ве де них у Ер зу ру му, Кај се ри ју, 
Ко њи, Ма ла ти, Си ва су, Бат ма ну, Траб зо ну, Де ни зли ју, Аиди ну, Ески се хи ру, Ада па за ру и Ба ли-
ке си ру, као и два окру га у Ис тан бу лу, Сул тан бе и ли ју и Ав ци ла ру. Ис тра жи вач ка гру па је пред-
во дио про фе сор Би наз То прак, по зна ти по ли тич ки на уч ник са Уни вер зи те та Бо га зи чи. Гра-
до ви по пут Ер зу ру ма, Кај се ри ја, Ма ла ти је и Си ва са на се ља ва ве ћин ска але вит ска по пу ла ци-
ја па су дру штве ни при ти сак и пред ра су де про тив Але ви ма па жљи во до ку мен то ва ни код Bin-
naz To prak et al., Be ing Dif fe rent in Tur key: Re li gion, Con ser va tism and Ot he ri za tion, Re se arch Re
port on Ne ig hbor hood Pres su re, Is tan bul: Bo ğ a zi çi Uni ver sity Press, 2009, 3 по гла вље, стр. 41–57. 
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ње, пре зир и пред ра су де пре ма ње му, има ју сво је ко ре не у пет сто го ди шњој 
мр жњи, још од вре ме на њи хо ве по ја ве, за вла да ви не сул та на Се ли ма I. Је дан 
од раз ло га за ова кав став ве ћин ских су ни та је ста тус и уло га же не у але вит-
ској кул ту ри (же не не но се ма ра ме и рав но прав не су са му шкар ци ма), као и 
раз ли ке ко је се ја вља ју ка да је реч о по сту и мо ли тви, те мо жда по нај пре, из 
пред ра су да на ста ле оп ту жбе за сек су ал ну раз у зда ност (слич не оп ту жбе су 
би ле упе ре не про тив хри шћа на, за вре ме њи хо вог про го на у Рим ском цар-
ству). Су ни ти, ко ји се за и ста хра не раз ли чи то од але ви та, сма тра ју да але ви-
ти ни су хи ги јен ски чи сти, с об зи ром да не вр ше аб дест (ри ту ал но пра ње) пре 
мо ли тве и да ко ри сте ви но. Але ви ти се, шта ви ше, и да нас на зи ва ју раз ли чи-
тим и по грд ним име ни ма по пут не вер ни ка, не чи стих, цр ве них гла ва, ле ви ча-
ра, ди си де на та… Глав ни про блем би се мо гао де тек то ва ти као не до ста так во-
ље тур ских вла сти да за шти те але ви те од уз не ми ра ва ња и дру гих об ли ка зло-
ста вља ња, ко ји ма их из ла жу су нит ски екс тре ми сти. Ве ћи на але ви та по др жа-
ва се ку ла ри зам и сма тра да све вер ске за јед ни це тре ба да има ју сло бо ду и да 
бу ду пот пу но не за ви сне. Але ви ти се про ти ве но ше њу хи џа ба, као и одво је-
но сти де ча ка и де вој чи ца у шко ла ма. Мно ги але ви ти да нас жи ве у ур ба ним 
сре ди на ма, а ве ли ки број њих и у ди ја спо ри (на ро чи то у Не мач кој). Але ви-
ти да нас ре кон стру и шу соп стве не вер ске док три не, тра ди ци ју и ор га ни за ци-
је, зах те ва ју ћи да се пре ма њи ма по сту па рав но прав но, као и са су нит ском 
ве ћи ном и оста лим вер ским гру па ма. Да ли тур ски по ли тич ки, ли де ри, мо гу 
да ре кон стру и шу онај се ку лар ни и плу ра ли стич ки тур ски на ци о нал ни иден-
ти тет ко ји се не за сни ва ис кљу чи во на су нит ским дру штве ним на че ли ма, већ 
је спре ман да при хва ти але ви зам и Кур де као рав но прав не чла но ве дру штва, 
ко ји има ју при ступ свим др жав ним ре сур си ма и цен три ма? Да ли ће мо ћи да 
спре че на пе тост или ће др жа ва сла би ти, ући у кри зу и рас па сти се у бу дућ-
но сти5? Се ку ла ри за ци ја, на жа лост, ни је до ве ла до осло ба ђа ња од пред ра су-
да пре ма але ви ти ма. Шта ви ше, док ста ри је ге не ра ци је ви де але ви зам као пи-
та ње ве ре, мла ђи га зо ву фи ло со фи јом, а мно ги мла ди але ви ти се не иден ти-
фи ку ју као му сли ма ни, већ као де и сти или аг но сти ци, с об зи ром да су под ве-
ли ким ути ца јем се ку ла ри зма. Ве ли ки број але ви та, та ко ђе да нас, жи ви у Ис-
тан бу лу, Ан ка ри, као и дру гим ве ћим гра до ви ма, у ко је су се до се ља ва ли још 
од Ата тур ко вих вре ме на. Иако су се ин те гри са ли у дру штво и иако су, ста ти-
стич ки гле да но, бра ко ви из ме ђу але ви та и су ни та по ста ја ли све че шћи, та-
мо они и да ље пре те жно ра ди је жи ве у хо мо ге ним квар то ви ма. Ин тен зив на 
ми гра ци ја из гра до ва у ис точ ној и цен трал ној Тур ској, на кон по гро ма из се-
дам де се тих го ди на два де се тог ве ка, сма њи ла је про це нат але ви та у гра до ви-
ма као што су Си вас, Ка хра ман ма рас и Ма ла тиа. Ипак, ве ли ки број але ви та 
још увек жи ви у ру рал ним под руч ји ма ових про вин ци ја, као и ши ром се вер-
но цен трал не, цен трал не и ис точ но цен трал не Тур ске.

5 Слич но бив шој СФРЈ и у Ту р ској ве ко ви ма жи ве раз ли чи ти на ро ди ко ји те же ства-
ра њу соп стве не др жа ве, као на при мер Кур ди.
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ALE VISM LI KE PHE NO ME NON 
IN THE SHIA ISLAM

Sum mary

The re are many gro pus and trends wit hin the Islam thus ale vism is one of them. 
From the so ci o lo gi cal and the o lo gi cal aspects, ale vism wit hin Shia Islam re pre sents very 
in te re sting re li gi o us phe no me non. It ori gi na ted in the mo un ta ins of Ana to lia un der myste
ri o us cir cum stan ces and ac cor dingly it has been the su bject of do ubts, as sump ti ons and 
re se arch du ring the cen tu ri es. Ale vism is con sists of many re li gi o us and phi lo sop hi cal 
syncre ti stic ide as and at the sa me ti me sha ma nism, ne sto ri a nism, Bud dhism, Ma nic ha e
ism, Su fism and the idea of Shia Islam may be en co un te red. From the so ci o lo gi cal po int 
of vi ew ale vism re pre sents a par ti cu lar he te ro doxy ori en ta tion wit hin the Shia Islam. Fi
ve pil lars of Islam and the six pil lars of fa ith ale vis in ter pret the ir own way. Due to such 
po ints of vi ew they we re the su bject of the mar gi na li za tion and per se cu tion from the very 
start in XI II cen tury un till the be gin ning of XX cen tury when they ex pe ri en ced re na is san
ce du ring the Ata turk. Un for tu na tely even now days the re are a pre va i ling pre ju di ces aga
inst Ale vis in Tur key. Li ke ori en ta tion, ale vism is very in te re sting to be studying be ca u se 
of the spi ri tual kin ship with the Bek tas hi der vish or ders which played key ro le spre a ding 
Islam on the Bal kans and which are still pre sent in Al ba nia, Ko so vo and Ma ce do nia. Ale
vism co unts 20% of the po pu la tion in Tur key, na mely abo ut 20 24 mil lion of the to tal 78 
mil lion pe o ple. А lar ge num ber of ale vis li ves to day in Ger many.

Key words: Ale vism, Ale vis, Ata turk, Bek tas hi, der vish, Islam, Ot to mans, syncre
tism, Shia Islam, Sun ni Islam, Tur key.
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СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ 
ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

Ре зи ме

Вер ски жи вот Ал ба ни је по след њих сто го ди на про шао је кроз мно ге фа зе 
успо на и па до ва. Суд би ну је де ли ла и пра во слав на цр ква. Она је во ди ла не са мо бит
ку за оп ста нак уну тар др жав не вла да ју ће иде о ло ги је, већ и за ин те гри тет уну
тар са бо ра по ме сних пра во слав них цр ка ва. На жа лост, са мо две го ди не пре по чет
ка Дру гог свет ског ра та, она је до би ла при зна ње ран га ар хи е пи ско пи је. По ус по
ста вља њу но ве, ко му ни стич ке иде о ло ги је, Ал бан ска пра во слав на цр ква се су о ча ва 
са још јед ним по гро мом, овог пу та иза зва ног из ну тра. Че ти ри де це ни је за ти ра ња 
не ће у пот пу но сти уни шти ти ду хов ну нит и 1990, са отва ра њем др жа ве до ла зи и 
до ожи вља ва ња вер ског жи во та, а пра во слав на цр ква ће се по ди ћи из пе пе ла на лик 
Фе ник су. Да нас, уло га АПЦ пре ва зи ла зи окви ре спи ри ту ал них над ле жно сти већ фи
гу ри ра и као ис так ну ти фа кор ме ђу на род не са рад ње и ди ја ло га.

Кључ не ре чи: Ре ли ги ја, Пра во слав на цр ква, Па три јарх, Ве ра, Ар хи е пи скоп, 
Суд би на, Очу ва ње, По бе да

Где се про на ла зи под сти цај за ис тра жи ва ње јед не ова кве те ме? По го-
то во ка да је реч о пра во сла вљу у Ал ба ни ји, оно је у са мој ма ти ци јед на од 
ре ла тив но спо ред них дру штве них те ма. На и ме, број пра во слав них хри шћа-
на у Ал ба ни ји је тек на тре ћем ме сту по сле исла ма (нај че шће дер ви шко-бек-
та шког ка рак те ра) и ка то лич ке кон фе си је. Про це нат ко ји би об у хва тао ову 
по пу ла ци ју кре ће се од 15 до 20 од сто у за ви сно сти од по пи са и ис тра жи ва-
ња1. Та ко ђе, да нас, уоста лом као и ра ни је, вер ска по ли ти ка у овој зе мљи не 
игра ве ли ку дру штве ну уло гу што је има ло и по зи тив не стра не, та ко да је 
Ал ба ни ја спе ци фич на и по то ме што ни је за бе ле жи ла ни ка кав вер ски ин ци-
дент а ка мо ли су коб или чак не ки рат. Уисти ну, ни је са мо фра за или сло ган 
оно што је Па шко Ва са оста вио у ама нет Ал бан ци ма у њи хо вом раз у ме ва-
њу соп стве ног иден ти те та: „Ве ра Ал ба на ца је ал бан ство.“ Ово упу ћу је на то 

1 Ме ђу тим, (де цем бра  2012.) ал бан ски пра во слав ци су за тра жи ли да им се при зна 
чак 24%. О то ме ви ди: http://www.ko ha.net/?pa ge=1,14,127899
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да по сто ји не што што пре ва зи ла зи вер ско тра ди ци о нал не окви ре овог кул-
тур ног дру штва и ну ди удру жи ва ње на јед ном дру гом, на ци о нал ном ни воу.

Он да сло бод но мо же мо по ми сли ти да се у овом слу ча ју мо гу раз дво-
ји ти на ци о нал но и вер ско, од но сно ал бан ство и ве ра. Док код ве ћи не на ро да 
нај че шће јед но иде са дру гим, код Ал ба на ца то за и ста мо же би ти у су прот-
но сти. Два де се ти век је то и по ка зао. С јед не стра не био је „на ци о нал ни ин-
те рес“, док је са дру ге би ло све оно што се по ми шље њу др жа ве ко си ло са 
њим. У то ме је ве ра би ла је дан од нај ве ћих не при ја те ља. Би ло ко ја ве ра или 
кон фе си ја, што ће мо и ви де ти у на став ку тек ста.

Ва жно је ис та ћи, да услед ова ко спе ци фич ног по ло жа ја Ал ба ни је у 
про те клом ве ку, го во ри ти о по ло жа ју би ло ко је ве ре у овој зе мљи ни је мо гу-
ће ван оп штег исто риј ског кон тек ста. Сто га, го во ри ти о пра во сла вљу у Ал-
ба ни ји зна чи го во ри ти и о са мој Ал ба ни ји у од ре ђе ном вре мен ском и исто-
риј ском ра спо ну.

По сто ји још не што, код нас се вр ло ма ло зна о се стрин ској цр кви у 
Ал ба ни ји, а не по зна је се ни кул ту ра та мо шњих пра во слав них. Са да је мо-
жда пра ви по вод, бу ду ћи да се мо же на пра ви ти из ве стан ре зи ме од јед ног 
ве ка, ка ко де лу је ова цр ква. Осим то га, на срп ском је зи ку је то ли ко ма ло об-
ја вље но о овој те ми да је мо гу ће из бро ја ти би бли о граф ске од ред ни це ско ро 
уз по моћ са мо пр сти ју јед не ру ке, а оно ма ло што је пи са но о то ме иза шло је 
пре Дру гог свет ског ра та2. На жа лост, у про те клим вре ме ни ма, ко јих смо ма-
ње-ви ше сви све до ци, по зна ва ње оних еле ме на та ко је де ли мо са Ал бан ци ма 
би до при не ло са мо про на ла же њу за јед нич ког је зи ка и пу та за из ла зак из ме-
ђу су сед ске кри зе. Уко ли ко би овај рад бар је дан ко рак на пра вио у том прав-
цу, би ло би то ње го во нај ве ће оправ да ње.

  Исто ри ја хри шћан ства на про сто ру да на шње Ал ба ни је

Област на шег ре ги о на је у ве ко ви ма на пре ла зу из ме ђу две ере при па-
да ла ра зним илир ским пле ме ни ма ко је Све ти апо стол Па вле спо ми ње још 
57 го ди не ка да пи ше да је од Је ру са ли ма све до Или ри је пре нео глас о вас-
кр сло ме Хри сту. Не чу ди да је ова област мо гла би ти за хва ће на еван ге ли за-
ци јом упра во из раз ло га што је по сред да на шње те ри то ри је Ал ба ни је про ла-
зио чу ве ни рим ски пут под на зи вом „Via Eg na tia“. Он је по чи њао од Дра ча 
(ан тич ког Ди ра хи јо на) и во дио је ка Ис то ку. Упра во град Драч би ће је дан од 
пр вих хри шћан ских цен та ра у ко јем ће 59 го ди не би ти за бе ле же но да је око 
ше зде се так по ро ди ца би ло при ми ло хри шћан ску ве ро и спо вест.

Већ пр вих ве ко ва но ве ере, ови кра је ви су да ли ис по вед ни ке и му че-
ни ке. По чет ком IV ве ка ка да је хри шћан ска ве ра про гла ше на зва нич но др-

2 Реч је о два члан ка: Ми тро по лит Ви са ри он, Пра во слав на цр ква у Ал ба ни ји, Хри-
шћан ско де ло 1, Ско пље, 1935: Р. Ка зи ми ро вић, Ар ба на шка пра во слав на цр ква, Хри шћан ска 
ми сао 3, Бе о град 1937.
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жав ном, сви ве ћи ан тич ки гра до ви по ста ће и ме ста не ма лих хри шћан ских 
за јед ни ца: Драч, Са ран да, Ва ло на, Бе рат, Ел ба сан, Ска дар и дру ги. На мно-
гим ме сти ма из пе ри о да ра ног хри шћан ства би ће от кри ве ни и ар хе о ло шки 
об ра ђе ни мно ги тра го ви о при су ству ра них хри шћан ских за јед ни ца на овом 
про сто ру. У де ко ра ци ји, мо за и ци и фре ске би ће укра ше ни хри сто гра мом, 
„До брим Па сти ром“ као и мно гим дру гим хри шћан ским сим бо ли ма ко ри-
шће ним нај ви ше од IV до VII ве ка. По го то во, по сле про па сти За пад ног Рим-
ског цар ства, ови кра је ви при па шће Ви зан ти ји што зна чи да је основ ни кри-
те ри јум др жа ве био за сно ван на хри шћан ском уче њу и ети ци3.

Су де ћи по исто риј ским из во ри ма град Драч, као цен тар рим ске про-
вин ци је Но ви Епир у вре ме ца ра Ју сти ни ја на I (527–565. г.) имао je сле де ће 
гра до ве под сво јим окри љем: Аман тиа (Plo ca), Апо ло ни ја (Apo lo ni), Аулон 
(Va lo na, Vlo ra, Aulo na), Бу лис (Byllis, Хе ка ли), Ди о кле ци а но по лис (Ко стур, 
Ка сто ри ју), Lychni dos (Охрид), Скам па (Ел ба сан, Ел ба са ни) и Пул хе ри о по-
лис (Ан ти па тра, Бе рат, Бе ле град). Исто риј ски из во ри до пу њу ју ову си ту а-
ци ју гра да Дра ча тврд њом да je у VII ве ку Драч имао пет на ест пот чи ње них 
епи ско пи ја. Ово је до каз раз ви је не цр кве не струк ту ре у овом пе ри о ду4.

На да ље, ва жно је ис та ћи да ће хри шћан ство мно го на ред них ве ко-
ва чу ва ти свој кон ти ну и тет на про сто ру ко ји су у међувремeну осва ја ли Бу-
га ри, Нор ма ни и Ср би, на кра ју и Тур ци. До ду ше, и рас цеп из ме ђу цр ка ва, 
у ме ђу вре ме ну бар не ки пе ри од при во ле ће Ал бан це ви ше на стра ну Ри мо-
ка то ли ци зма чи ји су ми си о на ри по нај ви ше де ло ва ли на про сто ру Ма ле си-
је и Ду ка ђи ни ја. Док ће ве ћи на оста лог про сто ра би ти и да ље под ја ким ви-
зан тиј ским ути ца јем ко ји ће иза се бе оста ви ти ве ли ки број зна чај них тра го-
ва пре све га у сми слу ве ли ког бро ја ма на сти ра, зда ња и гра до ва. У цр кве но-
ад ми ни стра тив ном сми слу, ова област при па да ће Охрид ској ар хи е пи ско пи-
ји. По сле уки да ња ове ар хи е пи ско пи је, уоста лом као и Пећ ке па три јар ши-
је (1766 и 1767), цр кве но под руч је да на шње Ал ба ни је пот па шће под над ле-
жност Ца ри град ске па три јар ши је. Вре ме по гро ма ка ко то ком тур ске вла да-
ви не, као и то ком епо хе дик та ту ре Ен ве ра Хо џе не ће у пот пу но сти уни шти-
ти све ове мо ну мен тал не ло ка ли те те ко ји и дан да нас све до че o слав ној про-
шло сти5.

Са га ше њем и по след њег от по ра пре ма Тур ци ма и вер ска по ли ти ка 
до жи вља ва про ме ну. Уво ди се ислам као је ди на и ис прав на ре ли ги ја и по чи-
ње убр за но за ти ра ње све га хри шћан ског. По сле то га оста је мрак од не ко ли-
ко ве ко ва где се по ло жај на ро да, по знат из на шег ис ку ства, ни је пу но раз ли-
ко ва ло од ис ку ста ва ра је из са да но во о форм ље не тур ске обла сти Ру ме ли је.

3 Ви ше о то ме: В. По по вић, Ал ба ни је у ка сној ан ти ци, у збор ни ку ра до ва Или ри и 
Ал бан ци, Бе о град 1988.

4 Р. Пе тро вић, Драч ка ми тро по ли ја у све тлу ар хе о ло шких из во ра, на сај ту Про јек та 
Раст ко-Про је кат Ска дар.

5 Ви ше о то ме: С. Ћир ко вић, Ал бан ци у огле да лу ју жно сло вен ских из во ра,  у збор-
ни ку ра до ва Или ри и Ал бан ци, Бе о град 1988.
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Исповедaње ма тич не ре ли ги је је би ло све те же, док су са дру ге стра-
не, по вла сти це за пре ла зак у ислам би ле све иза зов ни је. По во дом то га мно ги 
по тур че ни мла ди љу ди, по го то во они ко је су од во ди ли у ја ни ча ре, при хва та-
ли су јед ну вер зи ју исла ма ко ја је ну ди ла да ле ко ве ћу ши ри ну у по и ма њу ре-
ли ги је и би ла је чак по при лич но бли ска хри шћан ству. Реч је о бек та ши зму, 
ко је је и дан да нас ве о ма јак по крет у Ал ба ни ји. Ова та ко ре ћи сек та у од но-
су на чи сти ислам, пропoведала је да ле ко ве ћу флек си бил ност и то ле ран ци-
ју у од но су на дру ге и због то га би ла је ра до при хва ће на од стра не љу ди ко-
ји су сво је по ре кло ву кли из хри шћан ских по ро ди ца. Ова окол ност је до не-
кле са чу ва ла хри шћан ско уче ње на овим про сто ри ма.

Бе рат – „град цр ка ва“
Бе рат ске цр кве су је дан од нај леп ших при ме ра ви зан тиј ског гра ди тељ ства 

и фре ско сли кар ства ко је при па да вре ме ну тзв. „об но ве Па ле о ло га“

Са мо стал ност

У гра ду Ва ло ни се 28. но вем бра 1912. го ди не за ви јо ри ла ал бан ска за-
ста ва, што је исто вре ме но зна чи ло крај јед не оку па ци је и по че так ал бан ске 
др жа вов твор но сти. То се до го ди ло по за вр шет ку Бал кан ских ра то ва и по-
сле ди ца то га је би ло ства ра ње др жа ве Ал ба ни је, ко ја ће по ла го ди не ка сни-
је, ма ја 1913, по од ред ни ца ма Лон дон ског ми ра и зва нич но по ста ти кне же-
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ви на, на че лу са Ах ме том Зо гу ом. Ка сни је, 1928, кне же ви на Ал ба ни ја по ди-
ћи ће се на ни во кра ље ви не. Ства ра њем др жа ве Ал ба ни је та мо шња цр ква је 
осе ћа ла да је са свим при ме ре но да се оса мо ста ли, тра же ћи до зво лу од Ва-
се љен ске Па три јар ши је. Она је по ма ло оду го вла чи ла са са мим про це сом из-
да ва ња ауто ке фал но сти, по што усло ви да се по кре не цр кве ни жи вот очи-
глед но ни су би ли ни бли зу ис пу ње ња. За све то вре ме, ме ђу Ал бан ци ма је 
по сто ја ла жи ва же ља да се што пре ор га ни зу је па ро хиј ска прак са и ре дов-
на бо го слу же ња. То све до че и кле ро-на род ни ску по ви, као на при мер је дан 
из 1929. у Кор чи, ка да је удру же ним сна га ма на пра вљен и Ста тут, по ко ме 
би се цр кве на за јед ни ца ру ко во ди ла. Тих два де се тих го ди на XX ве ка пра-
во слав ци у Ал ба ни ји су се са ми ор га ни зо ва ли око сво јих епар хи ја и за по-
че ли при ме ран па ро хиј ски жи вот, под вр хов ним над зо ром вла ди ке Ви са ри-
о на Џу ва ни ја, ко ји се, че ка ју ћи на бла го слов из Ца ри гра да, у ме ђу вре ме ну 
осла њао на Ср би ју.

Тек ће 12. апри ла 1937. го ди не, од ва се љен ског па три јар ха Ве ни ја ми-
на, би ти при зна та са мо стал ност. Пр ви по гла вар Ал бан ске пра во слав не цр-
кве био је Хри сто фор (Ки си) (1937–1949). Епи скоп кор чан ски био је Евло-
ги је, бе рат ски Ага тан гел, док је вла ди ка обла сти Ђи ро ка стре био Пан те-
леј мон. Пре Дру гог свет ског ра та, цр ква је има ла 250 000 вер ни ка, 354 хра-
ма, 300 ка пе ла, 370 све ште ни ка, 28 ма на сти ра, две бо го сло ви је – у Ти ра ни 
и Кор чи.

Ва жно је скре ну ти па жњу на то, да за све ово вре ме по сто ји и јед на 
па ра лел на ор га ни за ци ја Ал ба на ца у САД, у Бо сто ну. Нај за слу жни ји чо век 
за ово удру жи ва ње је сте Фан Но ли, хар вард ски ђак, пи сац, пу бли ци ста и ве-
ли ки бо рац за ал бан ску ствар. Он је већ од 1906. го ди не по чео да жи ви у том 
гра ду и од са мог по чет ка ба вио се ор га ни за ци јом не че га што ће 1921. по ста-
ти и зва нич но удру же ње аме рич ких Ал ба на ца, под на зи вом „Ва тра“ чи ји је 
он био во ђа. За на шу те му, ме ђу тим, ва жни ја је Фа но ва вер ска ак тив ност на 
ор га ни зо ва њу и ус по ста вља њу Ал бан ске пра во слав не цр кве у Сје ди ње ним 
Аме рич ким Др жа ва ма. До та да, пра во слав ни ал бан ски жи ваљ у САД, сво је 
вер ске по тре бе оства ри вао је у окви ру Грч ке пра во слав не цр кве. Но ли 1908. 
по ста је све ште ник Ру ске пра во слав не цр кве у Аме ри ци. Не где око 1912. го-
ди не, пра во слав но ис по ве да ње Ал ба на ца у Аме ри ци до би ја свој на ци о нал-
ни иден ти тет, сто га мо же мо пре по зна ти пр ви из да нак но ве цр кве на сце ни. 
Про ћи ће по при лич но го ди на ка да ће све ште ник Но ли 1923. би ти про гла-
шен за епи ско па Ал бан ске пра во слав не цр кве, са се ди штем у Бо сто ну6. Ове 
исто вре ме не цр кве не ор га ни за ци је до че ка ће и 1939. го ди ну, ка да је у Ал ба-
ни ји за по чео Дру ги свет ски рат.

6 V. Ba la,  Je ta e Fan S. No lit , Ti ra në 1972, f. 39 -68.
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По сле рат ни пе ри од (1945–1967)

Ово нај го ре вре ме од ра зи ло се не са гле ди вим по сле ди ца ма, ка ко за са-
му др жа ву, та ко и за цр кву. Ис пр ва ита ли јан ска, за тим и не мач ка оку па ци ја 
до не ли су пу сто ше ња, смрт и очај код пре жи ве лих. Рат је оста вио про сто ра 
да се, на лик дру гим др жа ва ма Ис точ ног бло ка, на мет не но ви вид иде о ло ги-
је, ко ји је, про па ги ра ју ћи јед на кост, био и ви ше не го при хва тљив ма са ма тек 
иза шлим из ра та. Као што је ита ли јан ска власт гле да ла да по у ни ја ти пра во-
слав це у Ал ба ни ји, но ва власт је вре ба ла при ли ку да их са тре. Јед на ма ла 
и срећ на окол ност за пра во слав ну цр кву у Ал ба ни ји је би ла та, што је њен 
по гла вар од 1948. био Пај си је Во ди ца, ис так ну ти и од ли ко ва ни на род ни хе-
рој7. Ње гов на след ник 1966. био је ар хи е пи скоп Да мјан, ко ји је умро у кућ-
ном при тво ру у По гра де цу, под не раз ја шње ним окол но сти ма, 1973. го ди не.

Пр ва ате и стич ка др жа ва на све ту

У Ал ба ни ји је 4. апри ла 1967. го ди не по чео ве ли ки по гром над свим 
вер ским за јед ни ца ма. Де кре том од 22. но вем бра 1967. го ди не, Ал ба ни ја је 
про гла ше на за пр ву ате и стич ку др жа ву на све ту! На сто ти не вер ских обје ка-
та је сру ше но, пре тво ре но у фа бри ке, шта ле, ма га ци не, ка сар не, би о ско пе и 
оста ло. Та да је цр ква има ла 3 епи ско па, 19 се кре та ра, 25 ма на сти ра. Мо на си 
су ски ну ли сво је ман ти је, док су оста ли или утам ни че ни или су чак под не ли 
соп стве ну жр тву за ве ру. Све ово је би ло под окри љем та ко зва не „Ку лу тр не 
ре во лу ци је“. Го ди не 1971. об ја вље но је да у На род ној Ре пу бли ци Ал ба ни ји 
не ма ви ше ни јед ног ак тив ног хра ма, џа ми је или те ки је. Сва ко јав но и при-
ват но ис по ве да ње ве ре је би ло за бра ње но. Би ло је и оних хра брих све ште-
ни ка, ко ји су нор мал но об у че ни, у ци ви ле, од ла зи ли по ку ћа ма и оба вља ли 
све те тај не. У то вре ме би ла је ар хи е пи ско пи ја и три епи ско пи је. Вла ди ка 
Ви са ри он је ухап шен, ње гов по моћ ник, ујед но и епи скоп апо ло ниј ски Ири-
неј, био је ин тер ни ран. Оста ли су мо ра ли да се по ву ку из би ло ка квог вер-
ског жи во та.

Да би смо би ли илу стра тив ни ји у опи си ва њу та да шњег ста ња, на ве-
шће мо са мо при мер из два Уста ва ове др жа ве: пр ви из 1950, чи ји члан 17. 
про пи су је за но во и за бра не епи ско пе за кле тву ко ја гла си: „За кли њем се сво-
јом са ве шћу пред Бо гом, да ћу чу ва ти ве ру и дог ма те, ка но не и Пре да ње 
пра во слав не цр кве, вер ност На род ној Ре пу бли ци Ал ба ни ји и ње ним де мо-
крат ским на че ли ма про пи са на им Уста вом.“ Дру ги при мер је члан 54. но вог 
Уста ва из 1976, где се ка же: „За бра ње но је ства ра ње би ло ка кве ор га ни за ци-
је вер ског ка рак те ра. За бра ње но је спро во ди ти ре ли ги о зну де лат ност и про-
па ган ду.“ За и ста ни је по тре бан ко мен тар на ова ко, не са мо не пра вед ну, не го 

7 Р. По по вић, Пр во сла вље на рас кр шћу ве ко ва., Бе о град 1999, стр. 287.
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и по при лич но би зар ну си ту а ци ју. Све ово на ру ши ло је од но се и у ал бан ској 
цр кве ној за јед ни ци у Аме ри ци. Јед на гру па вер на Фан Но ли ју и да ље је др-
жа ла до ауто ке фал но сти, док је дру га гру па, ко ју је пред во дио Мар ко Ли па, 
би ла у за ви сно сти од Еку мен ске Па три јар ши је. Та кво вер ско мр тви ло вла-
да ло је све до по чет ка 90-тих.

Об но ва

Са отва ра њем нај и зо ло ва ни је др жа ве у Евро пи, по кре ну ла су се и дру-
га пи та ња, а ме ђу њи ма и она у ве зи с људ ским пра ви ма, ко ја под ра зу ме ва-
ју и вер ску сло бо ду. Већ ја ну а ра 1991. го ди не, ва се љен ски па три јарх Ди ми-
три је и Све ти Си нод од ре ди ли су епи ско па Ана ста си ја, про фе со ра Атин ског 
бо го слов ског фа кул те та и за па же ног ми си о на ра пра во слав не ре чи у зе мља-
ма африч ког кон ти нен та, за по гла ва ра пра во слав не цр кве у Ал ба ни ји. Ју на 
исте го ди не, но ви ар хи е пи скоп Дра ча, Ти ра не и чи та ве Ал ба ни је, до шао је 
у зе мљу где и дан-да нас ра ди на ус по ста вља њу и раз во ју ду хов ног жи во та. 
Он је већ пр вих да на ав гу ста са звао са ста нак свих кли ри ка и по не ких ла и-
ка, у ци љу утвр ђи ва ња за те че ног ста ња цр кве. Са ве ли ком ту гом кон ста то-
ва но је да је у прет ход ном пе ри о ду уни ште но, на раз не на чи не, 1608 цр ка ва 
и ма на сти ра и да је оста ло до слов но не ко ли ко оста ре лих све ште ни ка, ко ји 
су пре жи ве ли епо ху Ен ве ра Хо џе8.

Тре ну так ру ше ња спо ме ни ка Ен ве ру Хо џи у Ти ра ни 1991.

Го ди ну да на ка сни је, Пра во слав на цр ква Ал ба ни је је за по че ла пун жи-
вот. Ме ђу тим, због пре ве ли ког ути ца ја грч ке цр кве, та да шњи пред сед ник 
др жа ве а са да шњи пре ми јер, Са љи Бе ри ша, не го ду је и тра жи да епи ско пи и 

8 Ре зи ме 90 го ди на по сто ја ња пра во слав не цр кве у Ал ба ни ји: http://www.bal kan web.
com/ana li za/2689/90-vje to ri-i-auto qe fa li se-se-kis hes-or to dok se-104838.html
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кли ри ци бу ду ал бан ске на ци о нал но сти, ка да је већ не из бе жна чи ње ни ца да 
је цр кве ни по гла вар грч ког по ре кла. Овом зах те ву де ли мич но ће се иза ћи у 
су срет у нареднe две го ди не. Углав ном су ре до ви по пу ња ва ни мла дим и све-
жим ду хов ни ци ма, осим не ко ли ко из у зе та ка. Са мо ће мо спо ме ну ти вре ме-
шног, али див ног ду хов ни ка, оца Ко зму Ћир ја, за ко га се зна ло да је и то ком 
Хо џи ног вре ме на по кр шта вао и опо ја вао по ку ћа ма, а при ча ло се да је ре-
дов но слу жио и све ту Ли тур ги ју.

Од овог тре нут ка за по чи ње убр зан раз вој цр кве ног жи во та у Ал ба ни-
ји. Да би се ка дар бо го сло ва по пу ња вао из соп стве них ре до ва, 1997. осно ва-
на је те о ло шка ака де ми ја у Дра чу, по све ће на вас кр се њу Хри сто вом, ко ја је 
до 2011. го ди не да ла 146 ру ко по ло же них све ште нич ких и мо на шких ли ца. 
Го ди ну да на ка сни је, у Ђи ро ка стри, осно ва на је сред ња пра во слав на бо го-
слов ска шко ла „Ча сни крст“.

У окви ру ми си је цр кве у Ал ба ни ји, из да је се ви ше ча со пи са и пе ри-
о ди ка: Од са мог по чет ка (1992) из ла зи ча со пис „Ngjal lja“, не дељ не но ви не 
ко је пра те ве сти из цр кве ног жи во та; ча со пис за де цу „Ge zo hu“, ча со пис за 
сту ден те „Fja la“. Пе ри о ди ке „Ker kim“ и „Tem pul li“ ко је се на је дан ду бљи 
и струч ни ји на чин ба ве не са мо те о ло шким, већ и оп ште кул тур ним те ма ма. 
Да нас, цр ква има сво ју ра дио ста ни цу, фа бри ку све ћа и др во ре зба ри је. Осим 
по ме ну тог, цр ква се ба ви ула га њи ма у на род не ку хи ње и збри ња ва њем си-
ро ма шних гра ђа на.

По диг ну то је из те ме ља пет древ них ма на сти ра и 150 но вих цр ка ва, 
док их је око 160 об но вље но. Та ко ђе је об но вље но око 70 обје ка та при цр-
ква ма. По ред то га, ве ли ким на по ром и ен ту зи ја змом ар хи е пи ско па Ана ста-
си ја, отво рен је ди јаг но стич ки цен тар „Дах љу ба ви“ у Ти ра ни, ко ји об у хва-
та 23 спе ци ја ли зо ва на трет ма на па ци је на та. Не што ка сни је, у рад су пу ште-
не и дру ге шко ле, углав ном фо ку си ра не на тех нич ка обра зо ва ња – у Ђи ро-
ка стри, Дра чу, Ти ра ни, Дел ви ну.

Ар хи е пи скоп Ана ста си је (Ја ну ла тос) са оста лим вер ским по гла ва ри ма Ал ба ни је
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За бе ле же на су и за па же на исту па ња Ал бан ске пра во слав не цр кве на 
Свет ским кон фе рен ци ја ма цр ка ва. Сто га, де лат ност цр кве се про сти ре и ван 
гра ни ца соп стве не над ле жно сти, што има је дан са свим по зи ти ван ка рак тер 
ме ђу на род не и ме ђу ре ли гиј ске ко му ни ка ци је.

За кљу чак
Про шли век у Ал ба ни ји остао је за бе ле жен као вре ме екс трем них дру-

штве них про ме на и иде о ло шких пре ви ра ња. Ни вер ске за јед ни це ни су би ле 
из у зе те из оп штег ста ња кроз ко је је про ла зи ла са ма др жа ва. Пра во слав на 
цр ква је та ко ђе пре жи ве ла ис ку ше ња, ко је би ма ло ко тре нут но у све ту из др-
жао. Ве ко ви тур ског за ти ра ња као да укуп но ни су на не ли ви ше ште те у од-
но су на че ти ри де це ни је вла да ви не Ен ве ра Хо џе. У Ал ба ни ји је 1967. go di na 
озна чи ла крај вер ског жи во та. На му ци се по зна ју ју на ци, а та квих је и би ло 
у то вре ме. Је дан број све ште ни ка и вер ни ка су у тај но сти прак ти ко ва ли вер-
ске об ре де. Они су би ли уче сни ци и све до ци јед не исти не ве за не за цр кву, а 
то је да је она нај ја ча упра во он да ка да је го не. Да нас, Ал бан ска пра во слав-
на цр ква је, за хва љу ју ћи не у мор ним за ла га њем ар хи е пи ско па Ана ста си ја и 
вер ног на ро да, ста ла на но ге и жи ви свој ду хов ни жи вот у за јед ни ци са дру-
гим по ме сним пра во слав ним цр ква ма, а има и ве ли ку уло гу у ди ја ло гу ме-
ђу на ро ди ма. Због све га што де ли у ду хов ном сми слу са Ср би ма, она да нас 
има по себ ну уло гу у збли жа ва њу два на ро да, чи је ско ра шње исто ри је као да 
су пу то ва ле у не ком ми мо хо ду.
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ONE HUNDRED YEARS 
OF ALBANIAN ORTHODOX CHURCH

Summary

The religious life of Albania in last hundred years went through many phase of ups 
and downs. This fate shared and the Orthodox Church. She led not only to fight for surviv
al within the dominant ideology of the state, but also to the integrity of Parliament with
in the local Orthodox Churches. Unfortunately, just two years before the beginning of the 
Second World War, she was awarded the rank Archdiocese. By establishing a new, com
munist ideology, Albanian Orthodox Church faces with another persecution, this time in
duced inside.

Four decades of destruction will not completely destroy spiritual thread and 1990, 
with the opening of the state comes to the revival of religious life, and the Orthodox 
Church will rise from the ashes like a Phoenix.

Today, role of the Albanian Orthodox Church goes beyond spiritual responsibili
ties, it already figured as a prominent factor of international cooperation and dialogue.

Key words: Religion, Orthodox Church, Patriarch, Faith, Archbishop, Fate, Con
servation, Victory
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ЛИЦЕ И НАЛИЧЈЕ МИЛАНСКОГ ЕДИКТА

Rezime:

Ми лан ски едикт пред ста вља за кон о сло бо ди ис по ве да ња и рав но прав но сти 
хри шћан ске ве ре у рим ском цар ству. До не ли су га ца ре ви Кон стан тин Ве ли ки и ње
гов су вла дар Ли ци ни је. Овим ак том хри шћа ни су, по пр ви пут, по че ли сло бод но да 
ис по ве да ју сво ју ве ру. Њи ме је, та ко ђе, ус по ста вљен ди ја лог и са рад ња из ме ђу цр
кве и др жа ве. Рим ски цар Кон стан тин Ве ли ки, ро ђен у рим ском гра ду На и су (Na
is sus) тј. да на шњем Ни шу, пот пи сао је 313. го ди не де крет, за кон ски акт, ко јим 
је про гла ше на вер ска рав но прав ност и пре ста нак про го на хри шћа на, ко ји је тра
јао три сто ти не го ди на. Њи ме хри шћан ство ни је од мах по ста ло др жав на ре ли ги
ја (што се де си ло не што ка сни је), ни ти је по ста ло при ви ле го ва но, али је хри шћа
ни ма до зво ље но да јав но ис по ве да ју сво ју ве ру, а да за то не сно се ни ка кве по сле
ди це. Са че твр тим ве ком отва ра се, да кле, но ви пе ри од у исто ри ји цр кве – му че
нич ка цр ква за ме ње на је цар ском цр квом. Кон стан тин је та ко уз ди гао хри шћан ску 
цр кву на по ло жај при ви ле го ва не ре ли ги је, та да су мно ги не зна бо жач ки ути ца ји не
сме та но ушли у цр кву као бу ји ца по пла ве ко ја се ши ри ка да су по ру ше не све бра не.

Кључне речи: Милански едикт, верске слободе, хришћанство,  
догматска питања

Хи ља ду го ди на је у Ри му цве та ло не зна бо штво. Оно је има ло без број-
не хра мо ве. Би ло је те сно по ве за но са рим ском др жа вом. Али у че твр том ве-
ку, под Кон стан ти ном, тај си стем је за до био смр то но сни уда рац. Што су ви-
ше би ли про га ња ни, хри шћа ни су се број но уве ћа ва ли. Бри ну ћи се за сво ју 
власт, цар Кон стан тин је до шао на иде ју да хри шћан ству дâ иста пра ва као и 
оста ли ма. Хри шћан ство, осло бо ђе но од про гон ства, по ста ло је нај пре цар-
ска ре ли ги ја, а за тим, око че тр де сет пет го ди на на кон Кон стан ти но ве смр ти, 
под Те о до си јем I и је ди на при зна та ре ли ги ја у цар ству.

За кон ни је са мо за бра њи вао про го не хри шћа на, већ је и омо гу ћа вао 
вра ћа ње њи хо ве кон фи ско ва не имо ви не, укљу чу ју ћи и имо ви ну ко ја је при-
па да ла цр кви. Ор ги нал ни до ку мент ко ји су ца ре ви Кон стан тин Ве ли ки (337 
н.е.) и Ли ци ни је (324 н.е.) из да ли у фе бру а ру 313. го ди не у Ми ла ну (Me di-
o la num), до да нас ни је са чу ван. Цр кве ни исто ри чар Јев се ви је Ке са риј ски 
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(340 н.е.) у сво ме де лу „Цр кве на исто ри ја“, до но си не ко ли ко до ку ме на та ко-
је је пре вео са ла тин ског је зи ка, у ко ји ма се ре гу ли ше од нос др жа ве и хри-
шћан ске цр кве. Оно што да нас има мо као Ми лан ски едикт код Јев се ви ја Ке-
са риј ског и Лак тан ци ја је сте, у ства ри, Ли ци ни јев ре скрипт, ко ји је он об на-
ро до вао 13. ју на 313. го ди не на Ис то ку, у Ни ко ме ди ји. У том ре скрип ту он 
се по зи ва на прет ход ни до го вор дво ји це ца ре ва, ко ји се до го дио на За па ду, 
у Ми ла ну. Из са др жа ја тек ста Ми лан ског едик та ви ди се, пре све га, да је и 
пре 313. го ди не на др жав ном ни воу раз ма тра на мо гућ ност да хри шћан ство 
бу де пред рим ским др жав ним за ко ни ма при зна то за сло бод ну и до зво ље ну 
ве ру. Чак су у том по гле ду би ли и из да ти од ре ђе ни за кон ски про пи си. Ме ђу-
тим, на зи ре се чи ње ни ца да сви ре ле вант ни др жав ни фак то ри ни су би ли са-
гла сни са ти ме да хри шћан ство до би је ста тус сло бод не и при зна те ве ре. И 
по сле до но ше ња тих за ко на, би ло је мно го слу ча је ва „да су не ки из ме ђу њих 
(хри шћа на) би ли про га ња ни и спре ча ва ни да ис по ве да ју сво ју ве ру“. С дру-
ге стра не, из овог истог до ку мен та ви ди се ка ко су ве ли ки зна чај и ва жност 
пред рим ским др жав ним за ко ни ма има ли ве ра и ре ли ги ја, уоп ште као та кве. 
Хри шћа ни ма, али и сви ма оста ли ма, без из у зет ка, да је се и по твр ђу је сло бо-
да из бо ра и ис по ве да ња ве ре, јер је то, из ме ђу оста лог, ко ри сно и за са му др-
жа ву: „…на тај на чин нам Бо жан ство (Бог) и не бе ска моћ мо гу по мо ћи, на-
ма и сви ма они ма ко ји су под на шом вла шћу“.1

Што се пак ти че са мих хри шћа на, за ко но дав ци у Ми ла ну сво јом од-
лу ком исто вре ме но уви ђа ју да су хри шћа ни до та да би ли не пра вед но про-
го ње ни и ма те ри јал но оште ће ни са мо за то што су ис по ве да ли, по др жав-
ним про пи си ма, не до зво ље ну ве ру. Оп ште је по зна то да је рим ска ца ре ви-
на би ла мно го бо жач ки на стро је на. За то за ко но да вац са да на сто ји да те гре-
шке ис пра ви. По Ми лан ском едик ту, хри шћа ни су не са мо по ста ли рав но-
прав ни као и сви дру ги ве ру ју ћи љу ди већ се њи ма са да ис пра вља ју и ра ни је 

1 Јев се ви је Ке са риј ски, Цр кве на исто ри ја, с ру ског пре вео вла ди ка Га ври ло. Бе о град 
171. књ. 10, гла ва 5, стра на 252-256. (исто и ме на лич ност је и Еузе би је, ко га смо ци ти ра ли, 
само је у пи та њу ње гов ис точ ни и за пад ни на зив ко ји на ла зи мо у раз ли чи тим из да њи ма)  
Исто ри ја Цр кве, VI II, 17; X, 5.
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учи ње не не прав де. Да се под се ти мо, на и ме, кон фи ско ва ну и од у зе ту имо ви-
ну, ма те ри јал на до бра ко ја су би ла у по се ду хри шћа на и њи хо вих за јед ни ца, 
по овом за ко ну тре ба ло им је без у слов но вра ти ти. Пре све га, ов де се има ју у 
ви ду „ме ста на ко ји ма су они (хри шћа ни) има ли оби чај да се ра ни је оку пља-
ју (на мо ли тву)“. Реч је о бо го слу жбе ним ме сти ма, хра мо ви ма, од но сно цр-
ква ма и дру гим објек ти ма и ме сти ма ко ја су има ла функ ци ју хра ма или цр-
кве, а ко ја су би ла од у зе та, про да та, по кло ње на или пак на не ки дру ги на чин 
оту ђе на. Са да се зах те ва од тре нут них вла сни ка та квих ме ста да бес плат но 
и без ика кве на док на де ту имо ви ну вра те хри шћа ни ма. Тре нут ним пак вла-
сни ци ма ће са ма др жав на власт, пре ко ме сних су до ва, (ма ги стра та) на док-
на ди ти ште ту. Хри шћан ска за јед ни ца се да ље ја сно по ми ње као кор по ра ци-
ја, од но сно уре ђе на асо ци ја ци ја, те ло или са бор хри шћа на. Реч је, да кле, о 
по сто ја њу цр кве као ор га ни зо ва не ин сти ту ци је и за јед ни це ко ја, осим бо го-
слу жбе них ме ста – цр ка ва, по се ду је у свом вла сни штву у имо вин ско – прав-
ном по гле ду и дру га ма те ри јал на до бра и не крет ни не, а ко ја су им, по ра ни-
је ва же ћим за ко ни ма од у зе та, од но сно без ика кве на док на де кон фи ско ва на. 
За ко но да вац на кра ју ин си сти ра да овај за кон бу де до кра ја ис по што ван и у 
де ло спро ве ден, јер је, ка ко се да ље ка же, од оп штег ин те ре са: „…да би на-
ше на ре ђе ње би ло што је бр же мо гу ће ис пу ње но, да би у том по слу на шом 
бла го на кло но шћу био по стиг нут оп шти и јав ни мир.“2

Дру га стра на Ми лан ског едик та

Не ки исто ри ча ри при ка зу ју Кон стан ти на као ве штог по ли ти ча ра ко-
ји на сто ји да одр жи рав но те жу из ме ђу не зна бо штва и хри шћан ства. Ме ђу-
тим, исти на из гле да са свим дру га чи је: у им пе ри ји су не ко вре ме по сто ја ле 
две ре ли ги је, ко је су као два та са ва ге, ста ја ле у ис тој рав ни. А он да је до-
шао од лу чан час, ка да је Кон стан тин ба цио свој мач на тас ва ге ко ји је пред-
ста вљао хри шћан ство. Ка ко је до шло до те про ме не? Да би смо од го во ри ли 
на то пи та ње, по треб но је да по ме не мо не ке по је ди но сти из Кон стан ти но-
вог жи во та.

По чет ком че твр тог ве ка, у рим ској им пе ри ји вла да ла су че ти ри вла да-
ра: два Аугу ста (Ди о кле ци јан и Мак си ми ли јан) и два њи хо ва по моћ ни ка – 
Це за ра (Кон стан ци је Хлор и Га ле ри је). Ди о кле ци ја но во се ди ште би ло је у 
Ни ко ме ди ји, а ње го вог ко ле ге, Мак си ми ли ја на, у Ми ла ну. Њи хо ви за ме ни ци 
(Це за ри) има ли су сво је се ди ште та ко ђе у два раз ли чи та гра да – Кон стан ци-
је Хлор у Три је ру, а Га ле ри је у Сир ми ју му (Ми тро ви ци). Га ле ри је, смрт ни 
не при ја тељ хри шћа на, ути цао је на Ди о кле ци ја на та ко, да је овај из дао стра-
шан едикт про тив хри шћа на. То је до ве ло до ве ли ког про го на, ко ји је тра јао 
од 303. до 313. го ди не, ка да је (ка ко смо на по чет ку на ве ли) Кон стан тин, за-

2 Јев се ви је Ке са риј ски, Цр кве на исто ри ја
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јед но са Ли ци ни јем, из дао свој едикт у Ми ла ну, ко јим је за га ран то вао „сло-
бо ду хри шћа ни ма и дру ги ма“.3

Кон стан тин сту па на по зор ни цу уско ро по сле Ди о кле ци ја но ве аб ди-
ка ци је (305) и смр ти сво га оца Кон стан ци ја Хло ра, го ди не 306. Кон стан тин 
је по сле шест го ди на бор бе из во је вао по бе ду над сво јим про тив ни ком Мак-
сен ци јем код Мил виј ског мо ста, и та ко је, 312. го ди не, за до био кон тро лу над 
це лим За па дом. Кон стан тин је сво ју по бе ду над Мак сен ци јем, си ном Мак-
си ми ли ја но вим, при пи сао по мо ћи хри шћан ског Бо га, али на вр ло су је ве ран 
на чин, при да ју ћи ма гиј ску моћ сâмом кр сту. Ње му се, на и ме, по при ча њу 
цр кве ног исто ри ча ра Еузе би ја (Јев се ви је Ке са риј ски), пре бит ке био ука зао 
крст на не бу, у ко ме је чи тао ре чи: „У том ћеш зна ку по бе ди ти“; исте но ћи на-
вод но му се ја вио Хри стос у сну и по у чио га да тај не бе ски знак учи ни сво-
јим рат ним зна ком. У би ци ко ја је за тим на ста ла, Кон стан тин је по бе дио свог 
про тив ни ка Мак сен ци ја, ко ји се у бек ству уда вио у ре ци Ти бру крај Ри ма (28. 
X 312. го ди не). Та ко је Кон стан тин по стао ап со лут ни вла дар За па да. Иду ће 
го ди не (фе бру а ра 313), про гла сио је у Ми ла ну едикт о то ле ран ци ји.

Сâм Га ле ри је, вла дар Ис то ка, нај кр ва ви ји не при ја тељ хри шћа на, из-
дао је 30. апри ла 311. го ди не у Ни ко ме ди ји, у то ку сво је те шке бо ле сти сли-
чан едикт, ко јим об у ста вља про гон ство и тра жи од хри шћа на да се мо ле за 
ње го во здра вље и за спас др жа ве. На сле дио га је Мак си мин Да ја, али ње га 
је уско ро по бе дио Кон стан ти нов шу рак Ли ци ни је (313. го ди не), ко ји је исте 
го ди не про гла сио Едикт о то ле ран ци ји у Ни ко ме ди ји (13. ју на), иако је сâм 
остао не зна бо жац. Та ко су 313. го ди не рим ским цар ством вла да ла два ца-
ра: Кон стан тин на За па ду и ње гов шу рак Ли ци ни је на Ис то ку. Уско ро по сле 
то га, до шло је до тр ве ња из ме ђу Кон стан ти на и Ли ци ни ја. Два ца ра по ста-
ла су два ри ва ла. Уко ли ко је Кон стан тин ви ше на ги њао хри шћан ству, уто ли-
ко је Ли ци ни је ви ше огра ни ча вао хри шћа ни ма сло бо ду, и чак је опет по те-
кла крв. По сле два не срећ на ра та, Ли ци ни је је већ 314. го ди не из гу био зна-
тан део свог по се да, а за тим, 323. го ди не пре сто, а уско ро по сле то га и жи-
вот. Од 324. го ди не па до сво је смр ти, 337, Кон стан тин је био вла дар це лог 
рим ског цар ства. У то вре ме он је до нео од лу ку да пре не се сво је се ди ште у 
но во о сно ва ни цен тар им пе ри је – Кон стан ти но по лис (ка сни је на зван Ца ри-
град, а да нас Истам бул у Тур ској).

Из Кон стан ти но вог жи во та мо же мо из дво ји ти две фа зе: пр ву, ко ја се 
про те же од 312. до 324. и дру гу, од 324. па до ње го ве смр ти, 337. го ди не. Већ 
у пр вој фа зи, он по ка зу је на кло ност пре ма хри шћа ни ма, а у дру гој је по бор-
ник хри шћан ства. Пре сво је по бе де над Мак сен ци јем, он је уре зао сим бол 
Ису са на штит сво јих вој ни ка. При ли ком свог ула ска у Рим, 29. 10. 312. го-
ди не, за по ве дио је да се ста ви крст у ру ке ста туе ко ју му је Се нат по кло нио 
као знак ње го вог бо жан ства. У цар ску за ста ву, ла ба рум, уткао је Хри стов 
мо но грам. На цар ском нов цу ко ји је ко вао, из ме ђу 317. и 320. го ди не, та ко ђе 

3 Мир ко Го лу бић, Цр кве на Исто ри ја, Бе о град, 1970.
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се при ме ћу ју два хри шћан ска мо но гра ма на цар ској ка ци ги. Од 324. го ди не, 
по сле Ли ци ни је ве про па сти, Кон стан тин по ка зу је осо би ту рев ност за хри-
шћан ство. „Он осни ва цр кве; уско ро је дао хри шћан ској ре ли ги ји но ва пра-
ва, и то нај пре она ко ја је ужи ва ло не зна бо штво: осло бо дио је све ште ни ке 
од јав них гра ђан ских оба ве за, до пу стио је цр кви да ак цеп ти ра те ста мен те, 
по твр дио осло бо ђе ње ро бо ва, ко је се мо гло вр ши ти исто та ко и у хри шћан-
ским цр ква ма као и у не зна бо жач ким и при хва тио не де љу као дан јав ног од-
мо ра.“ Он је дао ка то лич ком све штен ству иму ни тет; дао је би ску пи ма ци-
вил ну власт; ме шао се у цр кве не по сло ве; са звао је Ни кеј ски кон цил; по звао 
је сво је по да ни ке да по ста ну хри шћа ни; осу дио је Апо ло нов култ, чи је је 
про ро штво иза зва ло Ди о кле ци ја нов про гон; за бра нио је при ват не жр тве, а 
слу жбе ни ци ма јав но при су ство ва ње не зна бо жач ком бо го слу же њу. У бор би 
око вла сти из ме ђу Кон стан ти на и ње го вих так ма ца, вер ско је пи та ње игра-
ло ве о ма ва жну уло гу. Иако ни је био хри шћа нин, Кон стан тин се по ка зао до-
след ним за штит ни ком но ве ре ли ги је, та ко да се хри шћан ство, на кон Ми-
лан ског едик та, од про го ње не ре ли ги је ве о ма бр зо пре тво ри ло у вла да ју ћу. 
Хри шћан ска цр ква је по све ти ла по ре дак рим ске др жа ве, прав да ју ћи сво јим 
ауто ри те том цар ску власт. С дру ге стра не, и сре ди шња је власт још од Кон-
стан ти но вог вре ме на по че ла узи ма ти ак тив но уче шће у цр кве ним ства ри ма. 
„Бор ба око ра зних дог мат ских пи та ња би ла је уоби ча је на по ја ва у исто ри ји 
хри шћан ства, го то во од са мог ње го вог по стан ка. У то ме се огле да ла со ци-
јал на бор ба во ђе на у са мој Цр кви, ко ја је об је ди ња ва ла раз ли чи те еле мен те 
дру штва. Ка да је хри шћан ска цр ква до би ла слу жбе но при зна ње, ти спо ро ви 
ни су пре ста ли, већ су се, на про тив, по ја ча ли. Би ску пи су се че сто обра ћа ли 
ца ру, са мол бом да ре ши ап стракт на дог мат ска пи та ња. Кон стан тин је, као 
и ње го ви на след ни ци, сма трао да је дин ству цар ства од го ва ра и је дин стве на 
цр ква, у ко јој не мо же би ти раз ли ке у ми шље њи ма, па је за то ак тив но су де-
ло вао у раз ма тра њу цр кве них спо ро ва. Од тог се вре ме на на пи та ња дог ма-
ти ке по че ло гле да ти као на др жав на пи та ња.“ 4

Кон стан тин је у цр кви пред ста вљао не ку вр сту „спо ља шњег би ску па“, 
во ђе, ко ји је цр кву под у пи рао, али ко ји је тра жио та ко ђе да се пи та за са вет и 
у вер ским пи та њи ма. Од лу ке цр кве ног са бо ра по ја чао је ци вил ним за ко ном, 
те је (чуд не ли иро ни је) про го нио оне хри шћа не ко ји те од лу ке не би при хва-
та ли. Вр ло бр зо је по ре као оно што је са мо не ко ли ко го ди на ра ни је из нео у 
Ми лан ском едик ту. Овај бли ски од нос Кон стан ти нов пре ма хри шћан ској цр-
кви, исто ри ча ри на зи ва ју вен ча њем Кон стан ти на Ве ли ког са Цр квом. Кон-
стан тин се ни је „вен чао“ са хри шћан ством на осно ву про у ча ва ња хри шћан-
ске на у ке. Ње гов пр ви ко рак у хри шћан ству био је при хва та ње сим бо ла ко ме 
је при дао ма гич ну моћ – „Хри стов мо но грам“, ко ји му је био по ка зан у сну и 
ко ме је при пи сао сво ју по бе ду над Мак сен ци јем. Већ та да су не ки хри шћа-
ни сма тра ли крст за ма гич ни знак, пред ко јим со то на бе жи. То пра зно вер је је 

4 Н. А. Ма шкин, По ви јест Ста рог Ри ма, 389.
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би ло оно што је Кон стан ти на ве зи ва ло за хри шћан ство. О по зна њу Хри сто-
ве на у ке и о уну тра шњем хри шћан ском ис ку ству, не ма код Кон стан ти на ни 
тра га. Он је све до сво је смр ти остао ка те ку мен (реч грч ког по ре кла, од но си 
се на обра ће ни ка, ко ји при ма вер ску по у ку не по сред но пре кр ште ња. И ова 
прак са не ста је у сред њем ве ку, ма сов ним по кр шта ва њем и прак сом кр ште ња 
ма ле де це), кр стио се тек на са мрт ној по сте љи, 337. го ди не. До кра ја жи во-
та но сио је не зна бо жач ку ти ту лу Pon ti feks Mak si mus, па и жи вот му ни је био 
без мр ља. Строг и вр ло су ров, по ка зао се не са мо пре ма сво јим ри ва ли ма, не-
го и пре ма сво јој по ро ди ци, јер је по ред сво га шу ра ка Ли ци ни ја и си на му 
Ли ки ни ја на (ко је је убио 324. го ди не), убио и свог ро ђе ног си на Кри спа 326, 
а не ки твр де, док дру ги то по ри чу, чак и сво ју дру гу же ну Фа у сту, 327. го ди-
не. Овог ви ше стру ког уби цу је цр ква ка сни је про гла си ла све цем. Прак са про-
гла ша ва ња за све це у хри шћан ској цр кви, оних чи ја је исто ри ја пу на уби ста-
ва и зло де ла, ка сни је се и на ста ви ла у ис тој тој тра ди ци ји хри шћан ске Цр кве.

У че му је Кон стан ти но ва „за слу га“ за хри шћан ство? Ње го ва је „за слу-
га“ у то ме што је сје ди нио хри шћан ство са не зна бо штвом, да би га та ко про-
ши рио. На тај на чин је хри шћан ству, у су шти ни, на пра вио са мо ште ту. Кон-
стан тин је при ме тио да не де ља, ко ју су не ки хри шћа ни (у инат Је вре ји ма, ма-
да је су бо та да та још у са мом ра ју – 1. Мој си је ва Књи га 2: 2–3) већ свет ко ва ли 
у тре ћем ве ку, мо же да по слу жи као пе чат је дин ства. У ту свр ху он је 7. мар-
та 321. го ди не из дао свој чу ве ни за кон о свет ко ва њу „ча сног да на сун ца“ ко ји 
гла си: „У ча сни дан сун ца не ка се ста нов ни ци гра до ва од ма ра ју и све тр го ви-
не тре ба да су за тво ре не. Са мо они ко ји се ба ве зе мљо рад њом мо гу сло бод но 
оба вља ти сво је обич не по сло ве, јер се де ша ва да дру ги ко ји дан ни је по во љан 
за се ја ње или об ра ђи ва ње ви но гра да; не ис ко ри стив ши по год но вре ме, мо гли 
би нам про па сти дра го це ни да ро ви ко је нам не бо пру жа.“ Же ле ћи да ус по ста-
ви је дин ство у свом уз не ми ре ном цар ству, Кон стан тин је очи то ви део у свет-
ко ва њу не де ље уста но ву ко ју би мо гао уз ди ћи као ве зу је дин ства. Као што 
спо ме ну смо, не ки хри шћа ни су већ свет ко ва ли не де љу. Њу су свет ко ва ли и 
ми тра и сти. Кон стан тин је учи нио не де љу ве зом обе ју ве ли ких ре ли ги ја. Кон-
стан тин је, да кле, уз ди гао не де љу као пе чат но вог је дин ства из ме ђу хри шћа на 
и не зна бо жа ца. Цар ски едик ти, оп шти са бо ри и цр кве не на ред бе, под у пр те од 
стра не све тов них вла сти, би ле су сте пе ни це по мо ћу ко јих је овај мно го бо жач-
ки пра зник по диг нут на свој по ча сни по ло жај у хри шћан ском све ту. Пр ва јав-
на на ред ба, ко ја је на ла га ла свет ко ва ње не де ље био је Кон стан ти нов за кон, од 
го ди не 321. по сле Хри ста. Иако је ово био пр вен стве но мно го бо жач ки за кон, 
цар га је спро вео по сле свог фор мал ног при хва та ња хри шћан ства. Они ко ји-
ма је овај вид фор мал но сти хри шћан ства бли зак у свом ту ма че њу исто ри је су 
за пи са ли: „Кон стан тин је учи нио мно го до бра хри шћан ској ве ри и цр кви, за-
ко ном ко јим је уста но вио пра зно ва ње не де ље у свој им пе ри ји.“5

5 Исто ри ја Хри шћан ске Цр кве за Сред ње Шко ле по Смир но ву По бед но сце ву и дру-
гим пи сци ма, 1900, Све ска дру га. Ре принт, 1997. Стра не од 3-7.
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По што се цар ска на ред ба ни је по ка за ла до вољ но ја ком да за ме ни бо-
жан ски ауто ри тет, би скуп Еузе би је, ко ји је тра жио на кло ност кне зо ва и био 
ве ли ки Кон стан ти нов при ја тељ и ла ска вац, твр дио је да је Хри стос су бо ту 
пре нео на не де љу. Као до каз за ову но ву на у ку ни је на ве де но ни јед но је ди но 
ме сто из Би бли је. Сâм Еузе би је не хо ти це при зна је да је ње го во твр ђе ње ла-
жно и ука зу је на ствар не ауто ре ове про ме не: „Све што је тре ба ло чи ни ти у 
су бо ту“, ка же он, „ми смо пре не ли на дан Го спод њи.“ Али овај до каз у при-
лог не де ље, ма ко ли ко да је био без би блиј ског и хри шћан ског осно ва (јер 
сви апо сто ли и пр ви хри шћа ни су свет ко ва ли сед ми дан, су бо ту), по слу жио 
је љу ди ма да их охра бри да по га зе су бо ту Го спод њу. Сви ко ји су хте ли да их 
свет по шту је при хва ти ли су овај оп ште при зна ти пра зник. Са учвр шће њем 
пап ства учвр стио се и ауто ри тет не де ље.“

„То упор но при а ња ње ста ром бо гу све тло сти оста ви ло је тра га, чак 
до на ших да на, на јед ну од нај све ти јих и нај оп шти јих хри шћан ских уста но-
ва. За др жа ва ње ста рог не зна бо жач ког име на „Di es So lis“ или „Sun day“ (не-
де ља), за сед мич ни хри шћан ски пра зник је сте, у ве ли кој ме ри, из раз оног је-
дин ства из ме ђу не зна бо жа ца и хри шћа на ко је је по слу жи ло Кон стан ти ну као 
по вод да пре по ру чи сво јим по да ни ци ма, ка ко хри шћа ни ма та ко и не зна бо-
шци ма, свет ко ва ње „ча сног да на Сун ца“. Ру ски те о лог и исто ри чар Алек сан-
дар Шме ман за тај пе ри од ка же: „Глав ни ме тод ко јим се Цр ква слу жи ла да би 
не зна бо шце пре о бра ти ла у xришћанство био је ме тод ’су бли ми са ња и пре о-
бра жа ва ња са мих па ган ских ве ро ва ња.’ Цр ква је ’пре чи шћа ва ла’ не ке па ган-
ске оби ча је и ис пу ња ва ла их хри шћан ским сми слом и са др жа јем. Па га ни су 
у де цем бру пра зно ва ли ро ђе ње сун ца и тог истог да на су xришћани по че ли 
да пра зну ју ро ђе ње Ису са Хри ста… Као што ви ди мо, xришћанство је при-
хва ти ло иде ју сун ца као из во ра све тло сти и жи во та: оно је ту иде ју, ко ја је би-
ла ка рак те ри стич на за го то во све па га не и све пре хри шћан ске кул ту ре, пре о-
бра зи ла у от кри ве ње сво је ве ре у Хри ста.“ 6 Кон стан ти нов за кон ко ји про пи-
су је то свет ко ва ње да на сун ца с пра вом се на зи ва „но вом ером у исто ри ји Го-
спод њег да на“. На овај на чин је же лео Кон стан тин да сје ди ни раз ли чи те ре-
ли ги је сво га цар ства под јед ном за јед нич ком уста но вом. Овај за кон о свет-
ко ва њу не де ље је био ка сни је по о штрен у ви ше на вра та и то: 368, 386, 429. 
и 469. го ди не. Те о до си је ви едик ти 423. и 428. би ли су чак упе ре ни про тив 
оних хри шћа на ко ји су свет ко ва ли су бо ту. Цр кве ни са бо ри су та ко ђе ра ди ли 
на учвр шћи ва њу не де ље. Та ко су би ли из да ти за ко ни у Ар лу (314), у Ни ке ји 
(325) у Ла о ди ке ји (364), у Кар та ги (401), у Ор ле а ну (538) итд. Бу ду ћи да свет-
ко ва ње не де ље ни је има ло би блиј ског те ме ља, би ло је по треб но да се та људ-
ска уста но ва осла ња на људ ску ру ку и ми ши цу. Др жав ни и цр кве ни за ко ни су 
би ли по треб ни да се оси гу ра свет ко ва ње не де ље кроз ве ко ве, а ипак ни су сви 
хри шћа ни при хва ти ли ту уста но ву. Раз лог то ме је би ло ја сно би блиј ско уче-
ње да је: „Су бо та сед ми дан“ (3. Мој си је ва 23:3). Мно ги су по це ну про гон-

6 Јев се ви је Ке са риј ски, Цр кве на Исто ри ја



338 Звездан Раичевић: Лице и наличје Миланског едикта

ства и му че нич ке смр ти и да ље оста ли вер ни Бож јем за ко ну и су бо ти као пе-
ча ту тог за ко на, ко ји је ве чан и не про мен љив. Сâм Хри стос је то и по твр дио 
у Је ван ђе љу по Ма те ју 5:17–19 „Не ми сли те да сам ја до шао да по ква рим за-
кон или про ро ке: ни сам до шао да по ква рим, не го да ис пу ним. Јер вам за и ста 
ка жем: до кле не бо и зе мља сто ји, не ће не ста ти ни нај ма ње га слов ца или јед-
не ти тле из за ко на док се све не из вр ши. Ако ко по ква ри јед ну од ових нај ма-
њих за по ве сти и на у чи та ко љу де, нај ма њи на зва ће се у цар ству не бе ско ме; а 
ко из вр ши и на у чи, тај ће се ве ли ки на зва ти у цар ству не бе ско ме.“ 7 За кључ-
ци Ни кеј ског са бо ра би ли су под у пр ти Кон стан ти но вим гра ђан ским за ко ном. 
О то ме Фи лип Шаф ка же: „Ово је пр ви при мер гра ђан ског ка жња ва ња је ре-
си; и то је по че так ду гог ни за ци вил них про го на упе ре них про тив свих оних 
ко ји од сту па ју од ка то лич ке ве ре (у оно вре ме и за пад на и ис точ на цр ква су 
би ле јед на све до 1054. го ди не). Пре сје ди ње ња цр кве и др жа ве цр кве но ис-
кљу че ње (екс ко му ни ка ци ја) је би ла нај ви ша ка зна. Са да је би ло до да то про-
гон ство и ка сни је чак смрт, јер се увре да на не та цр кви сма тра ла у исто вре ме 
зло чи ном про тив др жа ве и гра ђан ског дру штва.“

„Др жав на си ла се упо тре бља ва ла за цр кве ну про па ган ду, а са дру ге 
стра не, цр ква се ста ви ла у слу жбу др жа ве. Чак у то вре ме, од лу ке цр кве них 
са бо ра од но си ле су се и на пре сту пе гра ђан ске при ро де, а у дру гу ру ку, би-
ску пи ма и епи ско пи ма до зво ље но је да вр ше све тов ну су диј ску власт.“ Да се 
ни шта ни је про ме ни ло ни 1700 го ди на ка сни је, по ка зу је и нај но ви ји при ти-
сак и на ме та ње не де ље од стра не Ка то лич ке цр кве, ка да су по зва ли на род у 
Хр ват ској на бој кот ку по ви не не де љом. Ко ми си ја „Прав да и мир“ (Ju sti tia et 
Pax) Хр ват ске би скуп ске кон фе рен ци је, по зва ла је све гра ђа не до бре во ље у 
Хр ват ској да се од не де ље, 4. мар та, при дру же европ ској ак ци ји, ко ја за циљ 
има да се тај дан у сед ми ци по шту је као дан од мо ра и хри шћан ског пра зно-
ва ња, уме сто што је пре тво рен у дан ку по ви не. „Ку по ви на не де љом је об-
лик ли це мер ја и без о се ћај но сти с обес пра вље ни ма, а су здр жа ва њем од ку-
по ви не гра ђа ни, а по себ но хри шћа ни, тре ба да по ка жу да же ле по што ва ти 
све оне рад ни ке, ко ји су због сла бо сти хр ват ске за кон ске за шти те из ло же ни 
при ти ску и при си ље ни ра ди ти без не дељ ног од мо ра, оста ју ћи ван кру га сво-
јих фа ми ли ја“ – на во ди се у са оп ште њу ко ми си је ко ји пот пи су је си сач ки би-
скуп и шеф ко ми си је Вла до Ко шић.8

Ова кви по ступ ци и ме то де до ве ли су до из о па че ња хри шћан ства и до 
раз вод ња ва ња су шти не да на од мо ра. Ни ко ни је про тив да има мо од мор и да 
се по све ти мо по ро ди ци, али не тре ба ме ша ти пој мо ве, за ме њи ва ти те зе и на 
пер фи дан на чин на ме та ти не што су прот но оно ме што је Бог за ми слио. Те-
о ло зи су све сни да у Све том Пи сму не ма мо ни је дан Бо жи ји са вет или пре-
по ру ку за свет ко ва ње не де ље, пр вог да на у сед ми ци. Сва че ти ри Је ван ђе ља 

7 Би бли ја или Све то Пи смо Ста ро га и Но во га За вје та, Ђу ра Да ни чић, Вук Сте фа но-
вић Ка ра џић, Би блиј ско Дру штво, 1996.

 8 Вла до Ко шић, Из вор: 24 са та.рс  03/02/2012.
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нам го во ре да је Исус вас кр сао (грч ки из раз ana sta stion – устао) пр вог да на 
сед ми це, тј. у не де љу. Не тре ба по и сто ве ћи ва ти вас кр се ње и дан од мо ра, то 
су два пот пу но раз ли чи та пој ма. Бог је бла го сло вио и по све тио (на је вреј-
ском одво јио) сед ми дан за од мор (1. Мој си је ва 2:2–3). Ви се мо же те од ма ра-
ти и ре лак си ра ти не де љом као и би ло ко јим дру гим да ном у сед ми ци, ме ђу-
тим, свет ко ва ти не де љу, не са мо што не ма сми сла и ни јед ног би блиј ског до-
ка за за то, већ то пред ста вља га же ње че твр те за по ве сти ко ју је Бог дао. Иако 
ће се на овај на чин број хри шћа на, као и у 4. ве ку мо жда још и по ве ћа ти, али 
ће се, у сва ком слу ча ју на че ла још ви ше уни зи ти.9

Шаф да ље ка же за сâм по че так ком про ми са: „Уз ди за ње хри шћан ства 
као др жав не ре ли ги је пру жа та ко ђе и су прот ну сли ку. То је до ве ло до ве ли-
ког из о па че ња хри шћан ства. Ма са је би ла кр ште на (уро ње на или про ву че-
на кроз во ду) во дом, а не и Ду хом и ог њем еван ђе ља, а у цр кву су се по че-
ли увла чи ти не зна бо жач ки оби ча ји под но вим име ном. Исус је упо зо рио на 
ову по ја ву: „За лу ду Ме по шту ју уче ћи на у ка ма и за по ве сти ма људ ским; јер 
оста ви сте за по ве сти Бо жи је, а др жи те оби ча је људ ске.“ Је ван ђе ље по Мар ку 
7:7–9. Не дав на из ја ва ру ског па три јар ха Ки ри ла нам го во ри о са свим дру га-
чи јем ста ву из кру га Ис точ ног де ла хри шћан ства. У де цем бру 2011. го ди не 
дао је ве о ма зна чај ну из ја ву за цео хри шћан ски свет: „У вре ме ка да мно ги 
про мо ви шу ап сурд ну је рес да је де сет Бо жи јих за по ве сти уки ну то, па три-
јарх је ука зао на по тре бу чо ве ка за сед мич ним од мо ром, упра во ра ди че га је 
од Бо га дат дан су бот ни. Сви ма је ка же он: по зна та че твр та Бо жи ја за по вест 
’Се ћај се да на су бот ног да га свет ку јеш’…  Ово је јед на од Де сет Бож јих за-
по ве сти, она је иста као и за по ве сти: ’Не убиј’, ’Не чи ни пре љу бе’, ’Не кра-
ди’…“ и оста ле за по ве сти (2. Мој си је ва 20: 1–17).10

Ево још јед ног при ме ра ка ко се хри шћан ство на ка ле мљи ва ло на не-
зна бо жач ке оби ча је: при ли ком по све ћи ва ња но вог Кон стан ти но вог глав ног 
гра да Кон стан ти но по ли са, у гра ду је би ла по диг ну та ста туа Апо ло на, бо га 
сун ца. Та ста туа је има ла Кон стан ти нов лик уме сто ли ца не зна бо жач ког бо-
га, и гла ва ста туе је би ла укра ше на кру ном са зра ци ма, на вод но ек се ри ма са 
пра вог Хри сто вог кр ста. Ста туа је пред ста вља ла сје ди ње ње не зна бо жач ког 
вр хов ног бо жан ства са хри шћан ским Бо гом и пред ста вља ла је ка ко Ису са, 
та ко и Sol In vic tus – бо га сун ца – као јед на ке сим бо ле бо жан ства. Наш по-
зна ти књи жев ник и пу то пи сац Љу бо мир П. Не на до вић о том пе ри о ду пи ше: 
„Кад ви ди да му се уза луд про тив хри шћан ства бо ри ти, пре тво ри се у нај-
же шћег хри шћа ни на: пре ли је Ју пи те ро ву ста туу у кип све то га Пе тра, ко га 
је он на крст рас пео… храм Ба ку сов по све ти Рим све том Сте ва ну, а тем пло 
Ди ви на Ве ста све том То до ру.“11

9 Го лу бић, Цр кве на Исто ри ја
10 Из вор: www.bi ble prav da.com
11 Алек сан дар Шме ман, Тај не Пра зни ка, (пре вео с ру ског и при ре дио Ма теј Ар се-

ни је вић) Це ти ње, 1996.
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Цр кве ни исто ри чар Еузе би је нам ка же да је Кон стан тин, да би пре по-
ру чио но ву ре ли ги ју не зна бо шци ма, увео у њу спољ не укра се на ко је су не-
зна бо шци би ли на вик ну ти у сво јој ре ли ги ји. Ни је по треб но да се на то ме за-
др жа ва мо, јер су нас про те стан ти а тим до бро упо зна ли. „Упо тре ба хра мо-
ва, по све ћи ва ње тих хра мо ва по је ди ним све ци ма, та мјан, све тиљ ке, све ће, 
за вет ни да ро ви за оздра вље ње од бо ле сти, све та во да, пра зни ци и свет ко ви-
не, про це си је, бла го си ља ње по ља, све ште нич ке ха љи не, тон зу ра, же нид бе-
ни пр стен, окре та ње к ис то ку при мо ли тви, ка сни је обо жа ва ње сли ка, мо-
жда чак и цр кве но пе ва ње – све су то оби ча ји не зна бо жач ког по ре кла, по-
све ће ни са мо ти ме што их је цр ква при хва ти ла и обу кла у хри шћан ско ру-
хо.12 По дру гој Бо жи јој за по ве сти (2. Мој си је ва књи га 20: 4–6: „Не гра ди се-
би ли ка ре за на ни ти ка кве сли ке од оно га што је го ре на не бу, или до ле на 
зе мљи, или у во ди ис под зе мље. Не мој им се кла ња ти ни ти им слу жи ти, јер 
сам ја Го спод Бог твој, Бог рев ни тељ, ко ји по хо дим гре хе отач ке на си но ви-
ма до тре ће га и до че твр то га ко ле на, оних ко ји мр зе на Ме не; а чи ним ми-
лост хи ља да ма оних ко ји Ме љу бе и чу ва ју за по ве сти Мо је“), за бра ње но је 
кла ња ње чак и пра вом Бо гу по сред ством сли ка и ли ко ва. Мно ги не зна бо-
жач ки на ро ди су твр ди ли да су њи хо ве сли ке или ра зни пред ме ти са мо сим-
бо ли или пред ста ве пре ко ко јих се лак ше до ла зи до Бо га. Али, Бог је у дру-
гој за по ве сти из ја вио да та кво обо жа ва ње пред ста вља грех или пре кр шај 
ове за по ве сти. „Већ сам по ку шај да се Ве чи ти пред ста ви опи пљи вим ма те-
ри јал ним пред ме ти ма уни жа ва чо ве ко ву пред ста ву о Бо гу. Од вра ћен на та-
кав на чин од не у по ре ди вог Го спод њег са вр шен ства, ум се ви ше усме ра ва на 
твар не го на Твор ца. И уко ли ко су чо ве ко ве пред ста ве о Бо гу ни же, уто ли ко 
се и он сам уни жа ва.“ 13

За кљу чак

Ми лан ски едикт је био ис кљу чи во по ли тич ки по тез ца ра Кон стан ти-
на. По чет ком 4. ве ка у рим ском цар ству хри шћа ни су се већ би ли из у зет но 
ра ши ри ли, ка ко те ри то ри јал но, та ко и у ра зним сло је ви ма дру штва. Мно ги 
су хри шћа ни за у зи ма ли кључ не по ло жа је у др жав ној упра ви и оста лим ви-
ђе ни јим ме сти ма у дру штву, из ла жу ћи се опа сно сти про го на. Едикт је сто га 
же лео да уне се хар мо ни ју у Цар ство, а на ме ра му је би ла да об у хва ти у рим-
ском дру штву вер ска и фи ло зоф ска уче ња раз ли чи тог по ре кла, ка ко би се 
ство ри ло је дин ство, оја ча ла др жа ва и омо гу ћио уну тра шњи по ли тич ки мир. 
Све је то ура ђе но на ште ту из вор не хри шћан ске исти не. Кон стан тин је пре-
по знао тре ну так и ве што га ис ко ри стио ра ди ус по ста вља ња ми ра у цар ству. 
Схва тио је да је број хри шћа на све ве ћи у цар ству, али и на ње го вом дво ру, 

12 Јев се ви је Ке са риј ски, Цр кве на Исто ри ја
13 Елен Вајт, Па три јар си и Про ро ци, 305, Бе о град, 1979.
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те је тра жио за јед нич ку ка ри ку из ме ђу хри шћан ске и ста ре па ган ске ре ли-
ги је и на тај на чин је спо јио и јед но и дру го. Овим едик том је, у ства ри, про-
гла ше на вер ска то ле ран ци ја и да та сло бо да свим љу ди ма (од но си ло се и на 
хри шћа не) да сло бод но слу же сво јим бо жан стви ма на на чин ко ји им од го ва-
ра, без стра ха од про го на. Про гон ство је от по че ло у пр вим ве ко ви ма од стра-
не мно го бо жач ког Ри ма и ње го вих су ро вих ца ре ва: Не ро на, Ка ли гу ле, Ди о-
кле ци ја на и дру гих, а тра ја ло је све до по чет ка 4. ве ка. У би ци код Мил виј-
ског мо ста (312). Кон стан тин је, као што смо на ве ли, на вод но до жи вео ви-
зи ју кр ста и чуо ре чи „У овом ћеш зна ку по бе ди ти.“ Ме ђу тим, ве ћи на исто-
ри ча ра се сла же да то што је он „ви део“, тј. упо тре био као знак сво је по бе-
де, био је ста ри еги пат ски знак Тау, ко ји је сли чан кр сту. Гра фич ки из гле да 
по пут сло ва Т са кру гом из над. Знак је био ве о ма по знат у па ган ском све ту 
и пред ста вљао је кључ жи во та, и на ла зи се на сва кој сли ци бо га Ра у ње го-
вој ру ци. Ка сни је су Гр ци и Ри мља ни пре у зе ли и знак и бо жан ство. Бо жан-
ство су на зва ли Апо лон. Ре кли смо и то да сâм цар Кон стан тин ни ка да ни-
је по стао хри шћа нин и да је до кра ја жи во та за др жао па ган ску ти ту лу „Pon-
ti feks Mak si mus“ (ко ју да нас има и па па). Он се кр стио тек на са мрт нич кој 
по сте љи и то од стра не ари јан ског све ште ни ка, а Ари јан ци су би ли је ре ти-
ци, јер ни су при хва та ли Хри сто во бо жан ство. Због то га је и био са зван пр-
ви ва се љен ски са бор у Ни ке ји 325. го ди не. На том са бо ру су би скуп Ари је 
и ње го ви след бе ни ци осу ђе ни као је ре ти ци, а Ари је је прог нан из Ви зан ти је 
на Бал кан. Исти на је да је про гон ство хри шћа на пре ста ло на кон Ми лан ског 
едик та (у ства ри, пре ста ло је ра ни је, 310. го ди не), ме ђу тим, ве о ма бр зо цр-
ква се ис ква ри ла и при хва ти ла мно штво па ган ских оби ча ја и ри ту а ла. Убр-
зо је до шло до нај чуд ни је иро ни је. Од стра не сâме хри шћан ске цр кве, по че-
ла су про гон ства оних љу ди ко ји ни су же ле ли да при хва те па ган ске иде је и 
ри ту а ле, ко је је са ма цр ква на ме та ла, а ко ји су би ли у оштрој су прот но сти 
са ја сним уче њем из вор не хри шћан ске цр кве, уче ња пр вих апо сто ла и са мог 
Ису са Хри ста, уте ме ље них на Све том Пи сму. Упра во је за пад но кри ло Ка-
то лич ке цр кве пред ња чи ло у то ме. И за то она има нај ви ше раз ло га да обе-
ле жи овај до га ђај, јер су овим до ку мен том и Кон стан ти но вим по вла че њем 
пре сто ни це из Ри ма у Кон стан ти но пољ, рим ском би ску пу оста вље не од ре-
ше не ру ке. Ка то лич ка цр ква је то ите ка ко ис ко ри сти ла. Са мо 225 го ди на ка-
сни је, Им пе ра тор Ју сти ни јан је де кре том пре дао рим ском би ску пу пре власт 
над це лом цр квом. Ви ше од 1200 го ди на пап ство је до ми ни ра ло Евро пом и 
са уми шље ним пра вом и ауто ри те том по ста вља ло и ски да ло ца ре ве по сво-
јој во љи, за ти ра ло чи та ве на ро де, спа љи ва ло све оне ко ји би му се су прот-
ста ви ли и гу ши ло сва ки на пре дак и сло бод но раз ми шља ње. У том пе ри о-
ду је уби је но пре ко 50 ми ли о на хри шћа на. Све је то ра ђе но „у Име Бо жи је.“ 
Про сто се пи та мо у име ко јег бо га је то ура ђе но, ако ше ста Бож ја за по вест 
ја сно гла си: „Не убиј“ (2. Мој си је ва 20: 13). Оту да се с пра вом тај пе ри од и 
на зи ва „мрач ни сред њи век“.
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Ле по је под се ти ти се исто ри је, и обе ле жи ти пот пи си ва ње Ми лан ског 
едик та, да ва ња мо гућ но сти хри шћа ни ма да сло бод но ис по ве да ју сво ју ве-
ру. Ме ђу тим, не мој те ни ка да за бо ра ви ти да се све ме ња, али пап ство ни ка-
да. Не тре ба по и сто ве ти ти тер ми не; пап ство је си стем, а па па је са мо смр-
тан чо век ко ји пред ста вља тај си стем. Пр во се не ме ња, а дру го је про мен-
љи во. Па па се за ме њу је дру гим у слу ча ју смр ти или у из у зет ним слу ча је ви-
ма, као овај по след њи због по вла че ња, бо ле сти или не мо ћи, не ће мо за ла зи-
ти у раз ло ге. „Рим ска цр ква се са да при ка зу је као ми ро љу би ва, она по ку ша-
ва да оправ да из ве штај о сво јим су ро во сти ма. Обу кла се у об лич је по бо жно-
сти, али се ни је про ме ни ла.“14 Исто ри чар Дре пер ка же да се хри шћан ска ве-
ра овим ме ша њем с не зна бо штвом та ко по ква ри ла да се све до ре фор ма ци је, 
да кле ви ше од хи ља ду го ди на, ни је мо гло пре по зна ти исти ни то од ла жно га. 
По ка ја ње је би ло за ме ње но по ко ром; кр ште ње (уро ња ва ње у во ду) је би ло 
пре тво ре но у ме ха нич ки об ред шкро пље њем, ве че ра Го спод ња је би ла пре-
тво ре на у жр тву очи шће ња. У цр кву се увла чи знак кр ста, мо ли тве за мр тве, 
обо жа ва ње му че ни ка, њи хо вих мо шти ју, а ка сни је култ све та ца и сли ка. Не 
слу чај но, тај пе ри од је и због то га до био на зив „цр ни пе ри од хри шћан ства.“ 
Јев се ви је По по вић нам у сво јој „Цр кве ној Исто ри ји“ ка зу је да је: „По што-
ва ње мо шти ју све та ца узе ло ма ха тек у пе ри о ду за вре ме и по сле ца ра Кон-
стан ти на. Иако су, на при мер, хри шћа ни у Смир ни по што ва ли и по вре ме-
но по се ћи ва ли гроб свог му че ни ка, по стра да лог епи ско па По ли кар па (сре-
ди ном 2. ве ка), то сва ка ко ни је пред ста вља ло из ра жа ва ње по што ва ња „све-
тих мо шти ју“.15 У да на шњем Пра во сла вљу по што ва ње мо шти ју се по ја ви ло 
и све ви ше по че ло да ја ча тек на кон што је про те кло још не ких 150 го ди на.16 
Наш про све ти тељ, До си теј Об ра до вић, све до чи да је кра јем 18. и по чет ком 
19. ве ка у Грч кој и Ср би ји био ра ши рен оби чај да мно ги пра во слав ни мо на-
си про но се кроз се ла и гра до ве мо шти и ре ли кви је ко је су би ле ве о ма сум-
њи вог по ре кла, и на тај на чин до во де у за блу ду и ма те ри јал но ис ко ри шћа ва-
ју ла ко вер ни и вер ски не про све ћен на род. Цр кве ни исто ри чар Мо шајм опи-
су ју ћи при ли ке у цр кви оно га вре ме на ка же: „Ве ли ки број ра зних пра зно-
вер ја по сте пе но је ис ти снуо пра ву ре ли ги ју и пра ву по бо жност. Тој срам ној 
ре во лу ци ји би ли су ра зни узро ци: сме шна јур ња ва за но вим те о ри ја ма, лу да 
же ља за ими ти ра њем па ган ских об ре да и спа ја ње тих об ре да са хри шћан-
ским кул том.“17 Не зна бо жач ко пра зно вер је се уву кло у хри шћан ску цр кву. 
Моћ, ко ја се не ка да при пи си ва ла не зна бо жач ким хра мо ви ма, сли ка ма и ки-
по ви ма, по че ла се са да при пи си ва ти хри шћан ским цр ква ма, по све ће ној во-
ди и сли ка ма све та ца. Ова про ме на, на ста ла у цр кви че твр тог ве ка, ис пу ње-
ње је про ро чан ства о ве ли ком от па ду о ко ме је пи сао апо стол Па вле у 2. Со-

14 Љу бо мир П. Не на до вић, Пи сма из Ита ли је 132-134, Рим, 1851
15 Јев се ви је По по вић, Оп шта Цр кве на Исто ри ја, И, 654.
16 Иви ца Ста мен ко вић, Пра во сла вље Оба сја но Еван ђе љем, 394, Бе о град, 2009.
17 До си теј Об ра до вић, Са бра на де ла, 594.
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лу ња ни ма 2:2–8 („Да се не да те ла сно по кре ну ти од ума, ни ти да се пла ши-
те, ни ду хом ни ри јеч ју, ни по сла ни цом, као да је од нас по сла на, да је већ 
на стао дан Хри стов. Да вас ни ко не пре ва ри ни ка квим на чи ном; јер не ће до-
ћи док не до ђе нај при је от пад, и не по ка же се чо вјек бе за ко ња, син по ги бли. 
Ко ји се про ти ви и по ди же ви ше све га што се зо ве Бог или се по шту је, та ко 
да ће он сје сти у цр кви Бо жи јој као Бог по ка зу ју ћи се бе да је Бог. Не пам ти-
те ли да сам вам ово ка зи вао још кад сам код вас био? И сад зна те што за др-
жа ва да се не ја ви у сво је ври је ме. Јер се већ ра ди тај на бе за ко ња, са мо док 
се укло ни онај ко ји сад за др жа ва. Па ће се он да ја ви ти бе за ко ник, ко је га ће 
Го спод Исус уби ти ду хом уста сво ји јех, и ис ко ри је ни ти свје тло шћу до ла ска 
сво је га“). На ту Кон стан ти но ву цар ску цр кву од но се се ре чи из От кри ве ња 
2:13: „Знам пре би ва ли ште тво је, знам да је он де пре сто со то нин.“

Под пла штом хри шћан ства уву као се сâм со то на у цр кву, да би по-
ква рио ве ру и одво јио љу де од Ре чи исти не. Од тог вре ме на ве ли ки про тив-
ник је на сто јао да лу кав ством по стиг не оно што ни је ус пео на си љем. Про-
гон ство је пре ста ло, и за ме ње но је би ло опа сним мам цем свет ског бла го ста-
ња и ча сти. Мно го бо штво, при вид но по бе ђе но, по ста ло је ствар ни по бед-
ник. Ње го ва на у ка, це ре мо ни је и пра зно вер ја сје ди ни ли су се са ве ром и кул-
том Хри сто вих уче ни ка. То до ба би ло је вре ме стра шне кри зе за Бож ју цр-
кву. Ве ћи на је иза бра ла лак ши пут, пут ком про ми са са не зна бо штвом. Од ба-
чен је Бож ји за кон и су бо та, од ба че на је Бож ја реч као пра ви ло ве ре и жи во-
та, а при хва ће не су чуд не те о ри је, гру ба пра зно вер ја, па ган ски оби ча ји и ла-
жни дан од мо ра – не де ља.18 До си теј о тим чуд ним еле мен ти ма, ко ји су уба-
че ни у из вор ну хри шћан ску ве ру, пи ше: „За што на род не по зна да у свет ко-
ва њу то ли ких све та ца ни јед на дла ка пра во сла вља не сто ји… ове ства ри су 
из ми шље не шест и се дам го ди не по сле Спа си те ља Ису са Хри ста и апо сто-
ла… Љу ди смо ра зум ни, умом и ра зу мом од Бо га об да ре ни, а при то ме има-
мо у ру ка ма Је ван ђе ље Хри сто во и апо стол ске на у ке: за што је да кле по треб-
но да нас дру ги ву ку за нос?“19

Не ће мо по гре ши ти ако ка же мо да у Ми лан ском едик ту ви ди мо прин-
ци пе са вре ме ног еку ме ни зма, ла жног је дин ства ко је ни је уте ме ље но на уну-
тра шњем са др жа ју ср ца, већ на по ли тич ким и иде о ло шким прин ци пи ма. Та-
ко је у хри шћан ство ушло и мно штво раз ли чи тих уче ња и оби ча ја из мно го-
бо штва, а све ра ди ком про ми са ми ра и ла жног је дин ства.

У тој кри зи и оп штој вер ској по мет њи, је дан ма ли број је од лу чио да 
оста не ве ран Го спо ду. Ови хри шћа ни су од та да би ли про го ње ни од др жав-
не цр кве и мо ра ли су тра жи ти уто чи ште у пу стим ме сти ма и не при сту пач-
ним гор ским сте на ма. На тај на чин су до бре стра не „Ми лан ског едик та“ ба-
че не под но ге. Ипак, исти на се ни је мо гла по бе ди ти! Кроз све ве ко ве по сто-

18  Елен Вајт, Ве ли ка Бор ба, 574, 462, Пре по род, Бе о град, 2006. (иста књи га од истог 
ауто ра са мо под дру гим на сло вом је „Ко смич ки кон фликт“).

19  До си теј Об ра до вић, Жи вот и при кљу че ни ја



344 Звездан Раичевић: Лице и наличје Миланског едикта

ја ла је, у од но су на ве ћин ски део хри шћан ства, јед на ма ња гру па ве ру ју ћих, 
ко ји су по што ва ли Бо га на из во ран, Би блиј ски на чин. Да нас, та ко ђе, по сле 
то ли ко вре ме на ку ша ња, су о ча ва ња са ра зним пред ра су да ма од стра не ве ру-
ју ћих и не ве ру ју ћих, па и ти хог про гон ства и про ла ска кроз мно штво пре-
пре ка и не ра зу ме ва ња, по сто ји на род ко ји др жи све Бо жи је за по ве сти и ве ру 
Ису со ву. „Ов дје је тр пље ње све ти јех, ко ји др же за по ви је сти Бо жи је и вје ру 
Ису со ву“ От кри ве ње 14:12.
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BOTH SIDES OF THE EDICT OF MILAN

Symmary

The Edict of Milan is law on freedom of observing the Christian faith and its equal 
status with other religions in the Roman Empire. It was proclaimed by emperors Constan
tine the Great and his coregent Licinius. This legislative act allowed Christians to ob
serve their faith freely for the first time. It established also a dialogue and cooperation be
tween church and state. The Roman Emperor Constantine the Great, who had been born 
in the roman city of Naissus, i.e. the presentday Niš, signed the decree, legislative act, 
which proclaimed the religious equality and the cessation of persecution of Christians, 
which had lasted for three hundred years. Hereby, neither did Christianity become im
mediately a state religion (that happened somewhat later), nor did it become privileged, 
but it was allowed to Christians to freely observe their faith and not to be sanctioned for 
it. The fourth century, therefore, opened a new chapter in the history of the Church – the 
martyrial church was replaced by the imperial church. Constantine elevated the Chris
tian church to the level of a privileged religion, and many heathen influences undistur
bedly came into the Church, like a flash flood when a dam breaks.  

Key Words: Edict of Milan, Christianity, Religious freedom, Dogmatic questions





ПРЕДАВАЊА

Академик др Владета Јеротић1

Српска академија наука и уметности
Београд

МИЛАНСКИ ЕДИКТ 
ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ 

И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО

До зво ли те ми да нај пре на ве дем оне нео бич не – да ли да ка жем и ге ни јал не – 
ре чи Кон стан ти на Ве ли ког из 313. Го ди не по сле Хри ста: „Ни ко га не тре ба при си
ља ва ти да ве ру је… Не ка сва ко бу де след бе ник ве ре ко ју хо ће… Мо же сло бод но да 
ве ру је она ко ка ко му ср це же ли… Онај ко ји је убе ђен да је на пра вом пу ту ве ре, не 
тре ба да чи ни зло дру го ме. Тре ба у крај њем слу ча ју са мо да по ма же дру ги ма. Ако 
то не же ли не ка их бар пу сти на ми ру. Тре ба сва ко од нас да уло жи на пор за спа
се ње сво је ду ше по сло бод ној во љи, а не да му то бу де на мет ну то на си лу… Ја же
лим да мој на род жи ви у ми ру и да бу де спо ко јан што је за оп ште до бро свих љу
ди и чи та вог цар ства. Не ка и они ко ји гре ше, исто као и они ко ји има ју ве ру у се
бе, осе те с ра до шћу до бро бит ми ра и спо кој ства. На и ме, тај бла го дет ни мир ко
ји вла да у дру штву мо жда ће на ве сти оне ко ји гре ше да се вра те на пра ви пут. Не
ка ни ко не зло ста вља дру ге и не ка сва ко има оно што му ср це же ли, и не ка по шту
је оно у шта ве ру је“.

Кључне речи: Милански едикт, Констатин Велики, хришћанство, верске 
слободе, толеранција

Ово ни су под сме шљи ве из го во ре не „ре чи“ из Шек спи ро вог Ха мле та 
ко је на рав но да су би ле и до да нас оста ле „пра зни, на ду ве ни ме хо ви“, већ 
ми сли, осе ћа ња и ре чи из го во ре не (и на пи са не) од не ко га ко ме као да се сам 
Дух Све ти усе лио (за тре ну так), не са мо у ср це, већ и у ум ну Кон стан ти но-
ву гла ву.

Из два јам нај у збу дљи ви је и за чо ве ка и чо ве чан ство нај трај ни је Кон-
стан ти но ве ре чи из Ми лан ског едик та: „Сва ко не ка ве ру је ка ко му ср це хо-
ће“. По јам ср ца је сло жен јер не под ра зу ме ва са мо чо ве ко ва осе ћа ња, ма ко-
ли ко она би ла ду бо ко про жи вље на већ, и пре ма хри шћан ским Све тим Оци-

1 Предавање одржано на конференцији, 19. априла 2013. године у Београду, у 
организацији Центра за емпиријска истраживања религије из Новог Сада и Дома омладине 
Београда
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ма из ра ни јих ве ко ва, као и пре ма ру ском ре ли ги о зном фи ло со фу у XX ве-
ку, Бо ри су Ви ше слав це ву (из ње го ве вред не књи ге „Ср це у хри шћан ској и 
ин диј ској ми сти ци“), ср це тре ба да је сре ди ште и осе ћа ња и ми шље ња и во-
ље; ка да су ове три зна чај не пси хич ке функ ци је ре ла тив но ускла ђе не, мо-
гу ће је го во ри ти и ка да смо хри шћа ни, али и као аг но стич ки ан тро по ло зи, 
о хар мо нич ком, склад ном и плод ном по ми ре њу су прот но сти у се би (co in ci
den tio op po si to rum).

Да ли је та кав чо век за и ста био Кон стан тин Ве ли ки? Ве ли ки, као до-
да так име ну, но се и Алек сан дар и Кар ло и Пе тар, и наш Ми лош, да ли с 
пра вом, раз у ме се са мо при по ре ђе њу са Кон стан ти ном? Не мам на ме ру, ни 
же љу да ана ли зи рам си гур но ве о ма сло же ну ду шев но-ду хов ну пси хич ку 
струк ту ру Кон стан ти но ву, ка ко ону мно го бо жач ку, па и уби лач ку, так ои ону 
хри шћан ску. Кон стан тин Ве ли ки би мо гао да бу де, по мом ми шље њу, ју нак 
не ког ро ма на До сто јев ског, ма да и не ког са вре ме ног та лен то ва ног пи сца. 
Мно го шта је на и ме оста ло за го нет но у лич но сти Кон стан ти но вој, и то до 
кра ја ње го вог жи во та.

Оста ни мо на иза зо ву Кон стан ти но вих ре чи о ве ри и ср цу ко је су по-
ста ле и оста ле трај не, ми слим за сва ког чо ве ка, за хри шћа ни на и хри шћан-
ску Цр кву (тра гич но по де ље ну на три ве ро и спо ве сти) по себ но. За што су оне 
то ли ко иза зов не, не ми нов но тра же ћи ду го ве ков ни од го вор од чо ве ка-по је-
дин ца, од на ро да (не са мо хри шћан ског), од чо ве чан ства и исто ри је? Иза зов 
је упра во у већ по ми ња ној син таг ми: „Сва ко не ка ве ру је ка ко му ср це хо ће“. 
У овим ду бо ко сми сле ним ре чи ма Кон стан ти на Ве ли ког, са др жа на је нај пре 
при род на по тре ба чо ве ка да у не што ве ру је. Др жим да не ма чо ве ка на Зе мљи 
ко ји не зна за ве ру – у не што (при то ме раз ли ку је мо са мо ве ру, за тим по бо-
жност и ре ли ги о зност у чо ве ку). Још из Ста рог за ве та (по твр ђе но и у Но вом 
за ве ту) до би ли смо од Бо га по ру ку: „Љу би Го спо да Бо га сво је га свим ср цем 
сво јим, свом ми шљу сво јом, свом сна гом сво јом“, а он да и та ко исто ва жну 
по ру ку: „Љу би бли жње га сво га као са мо га се бе“. Ве ли чан стве на јед но став-
ност, а за што и тра гич на не мо гућ ност да чо век оства ри ова кву по ру ку?

Чо ве ку, на ро ду, на ци ји, ра си, чо ве чан ству, по тре бан је Дру ги. Не мо-
же мо са ми жи ве ти, и још ма ње се спа са ва ти (хри шћан ским је зи ком ре че но). 
Ни ко не жи ви са мо за се бе; ми смо ро ђе ни, ка ко ка же све ти Мак сим Ис по-
вед ник, за дру гог и са мо се њи ме спа са ва мо (под пој мом спа се ња раз у мем 
до жи во тан про цес ин ди ви ду а ли за ци је и/или обо же ња, до жи вот но са зре ва-
ње чо ве ка на пу ту од ин ди ви дуе до Лич но сти). Кон стан тин Ве ли ки је Ми-
лан ским едик том при хва тио и увео Дру го га (хри шћа не и хри шћан ство) у 
сфе ру до та да друк чи јег иден ти те та (по ли те и стич ког рим ског као и оста лих 
по ко ре них на ро да у рим ском цар ству). Зар то ни је био ре во лу ци о на ран пре-
о крет у до та да шњем по и ма њу сло бо де! По јам сло бо де у по ли те и стич ким 
ре ли ги ја ма и на ро ди ма, бит но се раз ли ко вао од пој ма сло бо де у хри шћан-
ској ре ли ги ји. Кон стан ти нов едикт пру жио је пр ви пут мо гућ ност (ма да са-
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мо мо гућ ност) чо ве ку да у бу дућ но сти мо же да раз ви ја, и као по је ди нац и 
као на род сво је фи зич ко, и још мно го ва жни је, сво је ду шев но и ду хов но би-
ће, и то да их раз ви ја – у сло бо ди.

На сло же но пи та ње: Ка ко се раз ви ја ла то ле ран ци ја ме ђу ре ли ги ја ма и 
на ро ди ма у свет ској исто ри ји од Кон стан ти но вог вре ме на до да нас, те шко 
да мо же мо да од го во ри мо по зи тив но. Ксе но фо бич но и се бич но, тзв. при-
род но чо ве ко во би ће (у хри шћан ству на зва но „гре шно и па ло би ће“), у стал-
ном рва њу, па и клин чу са сво јим ду хов ним би ћем, не одо ле ва ис ку ше њи ма 
тр пе љи во сти, раз у ме ва ња и са о се ћа ња за дру гог, раз ли чи тог, друк чи јег не-
го што је он сâм.

Па ипак, ипак; не што трај но и су штин ско у са мој ду би ни чо ве ко вој, о 
ко јој је Кон стан тин из го во рио оне чу ве не ре чи, тра је у љу ди ма. Нај пре је то 
уну тар ња бор ба у сва ком од нас, а он да и спо ља шња бор ба за истин ско при-
хва та ње Дру гог (под Дру гим под ра зу ме вам и ве ро ва ње у Бо га, као ап со лут-
но Дру гог, али и не го ва ње, раз у ме ва ње и упо зна ва ње дру гог и дру га чи јег чо-
ве ка; не са мо дру га чи јег Ср би на као чо ве ка, већ га је њем у се би људ ског са-
о се ћа ња за чо ве ка из Афри ке и Ази је, раз у ме се он да и при хва та ње чо ве ка 
дру га чи је ре ли ги је или са мо дру га чи јег „по гле да на свет“ (за што пре це њи-
ва ти раз ли ко ва ње тзв. Ате и сте од тзв. Те и сте?).

Не за бо ра ви мо да је вре ме у ко ме је жи вео Кон стан тин слич но вре ме-
ну у ко ме ми жи ви мо да нас. Ка ко је то мо гу ће? Љу ди су и он да, ако и да нас, 
има ли пред со бом без број раз ли чи тих ве ро ва ња, ми шље ња, па и на чи на жи-
вље ња. Го спо да ри ли су они ко ји су би ли ја чи – би ла је то ду го ве ков на рим-
ска им пе ри ја са по што ва њем мно штва бо го ва. Је дан од при ста ли ца та квог 
ве ро ва ња био је и цар Кон стан тин. А он да, да ли зби ља не ким зна ком „од-
о зго“, или је то би ла та са мо ге ни јал на ви зи ја Кон стан ти но ва да у то мно-
штво бо го ва до зво ли улаз, и то на ве ли ка вра та, јед ном Бо гу, и Бо го чо ве ку 
Ису су Хри сту!

Да ли би ово по ре ђе ње са на шим вре ме ном, мно го бо жач ко-јед но бо-
жач ким, нео па ган ско-хри шћан ским, тре ба ло да зна чи оче ки ва ње но вог Кон-
стан ти на? Не. Кон стан тин је је дан јер је он по знао по ру ку љу ба ви пре ма 
сви ма, зби ља са мо Јед ног Ису са Хри ста. Ако је хри шћан ство иде ал на ре ли-
ги ја (а мо жда за и ста та ква је сте) и ако њој те же ари сто крат ски ду хо ви чо-
ве чан ства (Ни ко лај Бер ђа јев је хри шћан ство на звао ари сто крат ском ре ли ги-
јом), мо гу ће је да ће све дру ге ве ли ке ре ли ги је све та (пре све га хин ду и зам, 
ју да и зам, бу ди зам и ислам) тра ја ти до „кра ја све та и ве ка“. Али све ове ре ли-
ги је као и ње ни не из бро ји ви вер ни ци, тре ба да бу ду по што ва ни и одо бре ни 
упра во од пра вих хри шћа на – а би ће по што ва ни са мо ако их хри шћа ни упо-
зна ју, на рав но под усло вом да су бар де ли мич но упо зна ли соп стве ну ре ли-
ги ју – хри шћан ство, и то у ње ним раз ли чи тим ве ро и спо ве сти ма.

Ка ко по сти ћи та кву (да ли не мо гу ћу?) то ле ран ци ју? Нај пре, не пре-
кид ним упо зна ва њем се бе, јер пре ма ре чи ма све тог Се ра фи ма Са ров ског: 
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„Ста рај се да по знаш се бе и не ћеш има ти во ље да осу ђу јеш дру ге“. Отуд 
је пле ме ни та пре по ру ка Дар ка Та на ско ви ћа (из ње го вог пре да ва ња „Хри-
шћан ство у ди ја лек ти ци сло бо де и при ну де“) – ко ја не би тре ба ло да де лу-
је уто пиј ски – ка да он ка же: „Од то ле ран ци је би се убу ду ће ап со лут но мо-
ра ло кре ну ти ка плу ра ли зму“. На овом тр но ви том, а нео п ход ном пу ту чо ве-
ка, на ро да и чо ве чан ства – ово ка жем као пси хо те ра пе ут – по ста ни мо нај пре 
тр пе љи ви пре ма са мом се би, упо зна ва ју ћи све бо ље два Ја ну со ва ли ка, хри-
шћа ни би ре кли Бо га и ђа во ла, или бар пре по зна ва ли ли ко ве До бра и зла у 
се би, па тек он да у дру го ме.

До зво ли те ми на кра ју да на ве дем ре чи, ово га пу та бач ког епи ско па др 
Ири не ја Бу ло ви ћа (из ње го вог пре да ва ња „Ми лан ски едикт као ду хов ни пу-
то каз да на шњој Евро пи“): „Овај Кон стан ти нов ис каз (вла ди ка ми сли на већ 
по ми ња не ре чи: Сва ко не ка ве ру је ка ко му ср це хо ће, при мед ба В.Ј.) слу жи 
ми као под сти цај да ука жем на зна чај на че ла вер ске сло бо де, од но сно по-
што ва ња пу не вер ске сло бо де и сло бо де са ве сти. Ово на че ло, на и ме, обич-
но ве зу је мо за мо дер на вре ме на. Ве ћи на на ших са вре ме ни ка – чак и мно ги 
до бро оба ве ште ни ин те лек ту ал ци – ми сле да су сло бо да ве ре и сло бо да са-
ве сти по стиг ну ће фран цу ске ре во лу ци је и вре ме на по сле ње. Ви ди мо, ме-
ђу тим, да је већ цар Кон стан тин про кла мо вао то на че ло… Уко ли ко исто ри-
ју по сма тра мо под хри шћан ском при змом, мо рао при зна ти да ни ти по сто-
ји хри шћан ска др жа ва, ни ти је по сто ја ла хри шћан ска исто ри ја… Оно што 
је сте мо гу ће, ре ал но и ак ту ел но – а што с му ком осва ја мо – то је про стор 
аутен тич не сло бо де, у пр вом ре ду вер ске и ду хов не, а по том и сва ке дру ге“.
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Summary

Allow me to quote these unusual – or should I say genial – words of Constantine 
the Great dated to 313 AD: “No one should be forced to observe religion… Let everyone 
follow the religion he chooses… Everyone may freely believe in what his heart wants… 
One who is convinced to be in the right path of faith should not mistreat others. At worst, 
he should only help others. If he does not want that, let him leave them be. Let everyone 
try to save his soul as his soul desires, it should not be forced onto him. I wish that my 
people live peacefully and be serene; this is the common good of all people and the en
tire Empire. Let those who mistake, same as those who have faith, feel joyfully the bene
fit of the peace and serenity. Namely, that graceful peace in society may bring those who 
mistake back to the right path. Let no one mistreat others and let everyone have what his 
heart wants, and let them revere what they believe.     
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ИНТЕРВЈУИ

ИНТЕРВЈУ СА ПРИПАДНИКОМ ДУХОВНОГ 
ПОКРЕТА ХАРЕ КРИШНА

Же ле ћи да са знам не што ви ше о овом по кре ту, ко ји код нас углав ном 
на и ла зи на от пор и осу де јав но сти, за се ми нар ски рад из пред ме та Вер ске 
за јед ни це у Ср би ји, ода бра ла сам да ин тер вју и шем чла на Ха ре Кри шне. Раз
го ва ра ла сам са пот пред сед ни ком Ха ре Кри шна за јед ни це у Ср би ји, са се ди
штем у Но вом Бе о гра ду, Ми ло шем Бла ну шом. Са го спо ди ном Бла ну шом, чи
је је ду хов но име Мад хва Му ни, раз го ва ра ла сам пу тем дру штве них мре жа.

Има те ли ми си о нар ске ак тив но сти?

Нај ве ћа „ми си ја“ је на пра ви ти чо ве ка од са мог се бе. У на шем слу ча-
ју, же ли мо да по ста не мо бхак те, од но сно љу ди пу ни љу ба ви пре ма сви ма, а 
по нај ви ше пре ма Бо гу. Љу ди ли ше ни по хле пе, љут ње, ла жног по но са, пу ни 
са ми ло сти, бри ге за дру ге, љу де ко ји су спрем ни по ма га ти сва ко ме. Ус пут, 
ту је и ми си ја да „спа се мо“ свет, за пра во да га оба ве сти мо о древ ним спи-
си ма – Ве да ма, у ко ји ма за и ста пи ше мно го не ве ро ват но ква ли тет них и ко-
ри сних ин фор ма ци ја, из ра зних обла сти зна ња, умет но сти, на у ке и ду хов но-
сти. Та ко, пре во ди ли смо и штам па ли књи ге по пут Бха га вад-ги те (Бо жан-
ског спе ва), ку ца ли на сва ка вра та, кан це ла ри ју и огра ду и ну ди ли „вед ски 
бест се лер“ за ко га је Ге те ре као да је нај у зви ше ни је де ло на све ту. Док нас 
ни су по че ли ту ћи, ве се ло смо пе ва ли „Ха ре Кри шна“ по град ским тр го ви-
ма или пред 5–6 хи ља да љу ди, у пре пу ном цен тру „Са ва“, СПЕНС-у и ста-
ди о ну у Кра гу јев цу. Под ми си јом под ра зу ме ва ли смо и до бро твор но дру-
штво, пре ко ко га смо де ли ли ве ге та ри јан ску, по све ће ну хра ну, иако при том 
ни смо от кри ва ли да је реч о на ма. До че ки ва ли смо ко ло не из бе гли ца с ку ва-
ном хра ном, но си ли ме де ња ке, тор те и па ке ти ће де ци без ро ди те ља, бо ле-
сни ма и ста ри ма. На кон што смо и са ми пр о шли кр оз де ве де се те, па и две-
хи ља ди те, са да, ис ку сни ји, осла бље ни и ре ал ни ји, опре зно ву че мо по те зе у 
на пе тој игри у на шој дра гој зе мљи.

Му зи ка има ве ли ки зна чај у свим ре ли ги ја ма и вер ским по кре ти ма. 
У че му је зна чај му зи ке и ду хов них пе са ма у ва шој за јед ни ци?

„У по чет ку бе ше реч“ пи ше у Ста ром За ве ту, а Ве де, ин диј ски спи-
си ста ри око 5000 го ди на, опи су ју ка ко је чи та ва кре а ци ја на ста ла од зву-
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ка – звуч не ви бра ци је. Пе ва ње ду хов них пе са ма и мо ли тви је опи са но као 
нај моћ ни ји пр о цес са мо спо зна је. По Ве да ма, оно бу ди успа ва ну све сност, 
чи сти ср це, раз ви ја љу бав и из вор је нео гра ни че не сре ће и ду хов ног ми ра. 
Прак тич но, ду хов но пе ва ње је, као јед на моћ на те ра пи ја, спо соб но да „ко-
мад угља пре тво ри у ди ја мант“. Осни вач на шег по кре та на за па ду – Bhak-
ti ve dan ta Swa mi Prab hu pad је охра бри вао и хри шћа не, да ви ше пе ва ју сво-
је ду хов не пе сме. Не да пр о ме не ве ру, већ да у сво јој ве ри бу ду по све ће ни 
Бо гу.

Шта пред ста вља ман тра Ха ре Кри шна? 
По че му и ко ли ко се она раз ли ку је од мо ли тве бо гу у хри шћан ству?

Са ма реч ман тра је из је зи ка сан скри та и на ста ла од ре чи „ма нас“, ко-
ја зна чи ум и „траyате“, ко ја зна чи осло ба ђа. Нај моћ ни ја је Ма ха Ман тра, 
што зна чи ве ли ка ман тра:

„Ха ре Кри шна, Ха ре Кри шна, Кри шна Кри шна, Ха ре Ха ре, 
Ха ре Ра ма, Ха ре Ра ма, Ра ма Ра ма, Ха ре Ха ре!“

Три ре чи: Ха ре Кри шна и Ра ма су име на Ап со лут не исти не, од но сно 
Све ви шњег Бо га. На рав но, по сто ји не бро је но мно го бо жи јих име на, уну тар 
и из ван Ин диј ске тра ди ци је. Сва она су ве о ма моћ на, јер у се би но се енер-
ги ју и при су ство Оно га на ко га се од но се. Пре вод Ма ха Ман тре је: О Го спо-
де Кри шна (Кри шна зна чи Све при вла чан); О Го спо де Ра ма (Ра ма-из вор свег 
за до вољ ства), мо лим те укљу чи ме у Тво ју слу жбу. У су шти ни „О Бо же, мо-
лим Те да Ти слу жим!“

По сто је и ман тре ко је слу же за до би ја ње не ке до би ти, али оне не ма-
ју ве ли ку ду хов ну моћ, јер су по пут тр го ва ња са Бо гом. Хри шћа ни, као и ва-
и шна ве (то смо ми), не це не пре ви ше ова кав при ступ, јер су и јед ни и дру-
ги за ин те ре со ва ни за Бо га и љу бав пре ма Njему. Не ки отво ре ни ји хри шћа ни 
по здра вља ју овај на чин обра ћа ња Бо гу, јер Га и са ми мо ле, у ве о ма слич ном 
ма ни ру. Ту су, на рав но, и дру ге слич но сти, по пут бр о ја ни ца, мо ли тве у цик 
зо ре, де во циј ски став и озбиљ ност ко ји су при сут ни код јед них и дру гих.

Ко ја је раз ли ка из ме ђу ме ди та ци је и пе ва ња пе са ма 
по све ће них Кри шни?

Већ хи ља да ма го ди на ме ди та ци ја се при ме њу је као пр о цес по сти за ња 
ви со ких ду хов них спо зна ја. Уко ли ко је ме ди та ци ја усме ре на на Бо га, она је 
под јед на ко моћ на по пут пе ва ња Njегових Име на. На рав но, по сто је раз ли чи-
те ме ди та ци је, а ве ћи на оних ко је при ја ју мо дер ном чо ве ку су оне на ме ње-
не ума ње њу стре са и ула ску у ста ње без лич не спо зна је. За и ста, ме ди ти ра ти 
ни је ни ма ло ла ко. По треб но је сми ри ти ум у пот пу но сти, а мо де ран чо век 
има око 30 000 ми сли днев но. Мно го је ефек тив ни је усме ри ти ум на тран-
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сце ден тал ну звуч ну ви бра ци ју у за јед нич ком пе ва њу. То се зо ве „кир тан“, 
гла сно пе ва ње ман три у дру штву. Чак се у Ве да ма на гла ша ва да је то пр о-
цес са мо спо зна је за ово ко смич ко до ба. Да до дам да је пе ва ње, са мо по се-
би, углав ном ве о ма по зи тив но. Још ако се по ве же са ду хов ним, пр о сто бу ди 
не ке див не осе ћа је, ко ји нам да ју не ве ро ват ну ра дост као и сна гу ка рак те ра.

Ко ли ко че сто из го ва ра те ман тру?

Ми смо као бо ди бил де ри. Ми шић ко ји тре ни ра мо је наш ум и же ли мо 
да бу де у кон так ту са ду хов но шћу два де сет че ти ри ча са днев но. Ту сад по-
сто је раз не тех ни ке, ко је мо гу да ти бо ље или сла би је ре зул та те. На бр о ја ни-
ци се мно ги од нас мо ле – ман тра ју око два са та днев но, али кван ти тет ни ка-
да не за ме њу је ква ли тет. Осо ба мо же по ста ти пр о све ће на у јед ној се кун ди, 
али не мо ра то по ста ти чак и ако се тру ди ми ли он го ди на. Све је ствар ду бо-
ке од лу ке и искре но сти.

Шта пред ста вља Ом ка ра?

Раз не ду хов не шко ле у Ин ди ји ту ма че А-У-М на раз ли чи те на чи не. Ја 
бих са мо ре као да се у јед ном сми слу слог ОМ не раз ли ку је од са мог Бо га. У 
Бха га вад ги ти Кри шна је ре као „Ја сам слог Ом у свим вед ским ман тра ма“. 
Сва ки ду хов ни ре ци тал за по чи ње са ОМ, сва ко обра ћа ње, сва ка це ре мо ни ја. 
Чак и у елек тро тех ни ци по сто ји ОМ-ов за кон.

Ка кав је ваш став о ате и зму?

Ате и сти су на ше нај бо ље му ште ри је! Че сто је за и ста ле по по раз го ва-
ра ти са ате и стом, ко ји без жа ра и фа на ти зма мо же ди ску то ва ти и о ду хов но-
сти, нео п те ре ћен дог ма ма, на ци о на ли змом и ре ли гиј ским ри вал ством. Ате-
и зам мо же мо по сма тра ти као људ ско не ги ра ње Бо га, ду хов но сти, као пут ка 
оп штој екс пло а та ци ји пла не те, жи во та, љу ди, жи во ти ња, и у том сми слу за-
и ста му ми мно го за ме ра мо. Али, ате и зам мо же мо по сма тра ти као и на на уч-
ни и ем пи риј ски по глед на свет, по ко ме Бог, ду ша и ду хов ни свет, ни су на-
уч но до ка зи ви. За пра во, Бог ни не мо же би ти пред мет на уч ног до ка зи ва ња, 
јер је Он сва ка ко из ван мер љи во сти и опа жа ја на ших чу ла, шпе ку ла ци је на-
шег ума и до се га на ше ин те ли ген ци је.

Ка кав је ваш став пре ма хо мо сек су ал ним осо ба ма?

Оно што је осно ва Кри шни ног по у ча ва ња у Бха га вад-ги ти је да смо 
ми у сво јој су шти ни ду хов ни по при ро ди. Ми смо ду хов не ду ше пре кри ве-
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не „оде ћом“ ма те ри јал них те ла. Та те ла су му шка, жен ска, срп ска, хр ват ска, 
ма ђар ска; те ла су мла да и ле па, ста ра, бо ле сна, људ ска или жи во тињ ска. 
Али, ми смо и да ље ду хов ни пут ни ци, ко ри сни ци тих те ла на од ре ђен бр ој 
го ди на. Ка да се она на кра ју ис тро ше и пр о пад ну, пре ла зи мо у но ва. У том 
ду ху, це ла фа ма око хо мо сек су а ли зма је не по треб на. Код нас у по кре ту, на-
рав но, има и хо мо сек су а ла ца. Не ма мо пра ва да их „по пра вља мо“ или ана те-
ми ше мо. По сто ји чак и сајт „Gay and Les bian Va i sna va As so ci a tion“ ко ји оку-
пља ва и шна ве хо мо сек су ал не ори јен та ци је.

Да ли члан ва шег дру штва мо же да бу де по ли тич ки ак ти ван?

По ли ти ка је да нас углав ном си но ним за сплет ка ре ње, ли це мер је и ма-
ни пу ла ци ју. Тра ди ци о нал но, ми смо за пр о све ће ну мо нар хи ју, што је ап со-
лут на уто пи ја у са вре ме ном све ту. Иде ал не во ђе, пле ме ни тог ка рак те ра, му-
дри и по жр тво ва ни да во де ра чу на о свим ста нов ни ци ма јед не зе мље (не ка-
да је то укљу чи ва ло чак и бри гу о жи во ти ња ма), мо гу да нас по сто ја ти са-
мо у бај ка ма. Али, да бу дем са свим искрен, ни је за бра ње но да се по ли тич ки 
ан га жу је мо. По зна јем не ко ли ко бхак та – чла но ва Ха ре Кри шна, ко ји су ве-
о ма ак тив ни у сво јим стран ка ма, али су то углав ном оп ци је зе ле них, по све-
ће не еко ло ги ји или за шти ти људ ских пра ва и слич но. А што се ти че гла са-
ња, ту се не раз ли ку је мо уоп ште од оста лих гра ђа на Ср би је. И сâм сам био 
из не на ђен, ка да сам схва тио да на ше ду хов но опре де ље ње уоп ште ни је ути-
ца ло на ин ди ви ду ал ну сло бо ду за по ли тич ким опре де ље њем. Дру гим ре чи-
ма, на ши чла но ви раз ми шља ју сво јом гла вом и сва ко има сво ју иде ју за ко-
га ће да гла са.

Кристина Пантелић
Универзитет у Новом Саду

Филозофски факултет
Одсек за медијске студије



РАЗ ГО ВОР СА СВЕ ШТЕ НИ КОМ 
СРП СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ У СОМ БО РУ, 

БРА НИ СЛА ВОМ ШИ ЈА ЧИ ЋЕМ
У не де љу, 22. де цем бра 2013. го ди не, на кон ју тар ње слу жбе у Хра му 

Све тог Ве ли ко му че ни ка Ге ор ги ја у Сом бо ру, оти шла сам у Цр кве ну оп шти
ну и по тра жи ла све ште ни ка са ко јим бих мо гла да по раз го ва рам о те ми 
свог се ми нар ског ра да. Упо зна ла сам оца Бра ни сла ва Ши ја чи ћа, све ште ни
ка Срп ске пра во слав не цр кве, ко ји је при стао да се на ђе са мном истог да на, 
на кон ве чер ње слу жбе. Ка да сам уве че до шла, раз го ва ра ли смо о сла ва ма, 
али и о оста лим те ма ма ко је су ме за ни ма ле. Отац ми је љу ба зно од го во рио 
на сва пи та ња, и ре као ми да ми је по треб но одо бре ње Ар хи је реј ског на ме
сни штва сом бор ског, уко ли ко же лим тај раз го вор да об ја вим. Отац Бра ни
слав је по звао на ме сни ка и об ја снио му мој слу чај. На кон то га и ја сам при
ча ла са њим, ре као ми је да му по ша љем мол бу и да ће ми од го во ри ти већ на
ред ног да на. Са оцем сам се до го во ри ла да ми де таљ ни је од го во ре на пи та
ња по ша ље на имејл, уко ли ко ми мол бу одо бре. Су тра дан ми је мол ба одо
бре на, а отац Бра ни слав ми је чак по слао и до дат ну ли те ра ту ру, ко ја ми је 
по мо гла у из ра ди овог ра да.

На сај то ви ма www.pra vo sla vlje.net, http://pri ja telj bo zi ji.com, www.sve-
to sa vlje.org и www.pra vo slav na sr bi ja.com, као и у књи зи Срп ске сла ве – чу-
ва ри ог њи шта, аутор ке Не вен ке Не дељ ко вић, на шла сам до ста ин фор ма ци-
ја и за ни мљи вих по да та ка, ко ји су ми по мо гли да са знам ви ше о овој те ми и 
бо ље на пи шем рад.

СЛА ВЕ КОД СР БА

Пре не го што су по ста ли хри шћа ни, код Ср ба је био при су тан по ли-
те и зам. Ве ро ва ли су у ви ше бо го ва, а сва ка по ро ди ца је има ла и сво је кућ но 
бо жан ство, за ко је се ве ро ва ло да шти ти дом и уку ћа не. Са при ма њем хри-
шћан ства, уло ге кућ них бо го ва за ме ни ли су све ти те љи. Ве ру је се да су ова-
ко на ста ле кр сне сла ве.

Про сла вља ње овог пра зни ка на ли тур гиј ској осно ви пр ви је увео Све-
ти Са ва, а сла ву ка кву да нас сла ви мо, уоб ли чио је ми тро по лит Ср би је Ми-
ха и ло. Нај че шће су љу ди сла ву би ра ли, јер су на тај дан кр ште ни или за то 
што су им се до па да ла жи ти ја не ких све та ца.

Сла ва је нај ве ро ват ни је оп ста ла до да нас због то га што је би ла по ро-
дич ни, а не јав ни пра зник. По што се про сла вља ла ис кљу чи во у кру гу по ро-
ди це, при вла чи ла је ма ње па жње од јав них свет ко ви на и вла сти су је то ле-
ри са ле.
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Ипак, осим по ро дич них сла ва, по сто је и цр кве не, град ске и се о ске. 
Сва ка цр ква је по све ће на не ком све цу или пра зни ку, и на ње гов дан она про-
сла вља сво ју сла ву. Не ка се ла и гра до ви сла ве сво је сла ве. Ове сла ве се че-
сто зо ву за ве ти на или пре сла ва. Ста нов ни ци не ког гра да или се ла се, пре ко 
јед ног све ца или пра зни ка, мо ле Бо гу да их са чу ва од не да ћа и не по го да, као 
и за до бро бит и на пре дак ме ста у ко ме жи ве.

Сла ве мо гу би ти не по крет не и по крет не. Не по крет не су оне ко је се 
сва ке го ди не пра зну ју истог да на, док се да тум про сла вља ња по крет них сла-
ва сва ке го ди не ме ња.

Та ко ђе, оне мо гу би ти ве за не за не ки дру ги пра зник.
Та ко су за Ус крс ве за не Ла за ре ва су бо та, ко ја се сла ви ше сте су бо-

те Ус кр шњег по ста, Те о до ро ва су бо та, ко ја се обе ле жа ва пр ве су бо те Ус кр-
шњег по ста и Цве ти, ко је се про сла вља ју не де љу пред Ус крс. За Бо жић су 
ве за ни Пра о ци, ко ји се сла ве дру гу не де љу пред Бо жић, Бла го ча сни це, ко-
је се обе ле жа ва ју сед му не де љу пред Бо жић и Оци, ко ји се про сла вља ју пр-
ве не де ље пред Бо жић.

Та ко ђе, сла ве мо гу би ти по сне и мр сне. Мр сне су оне ко је не па да ју у 
вре ме по ста, а по сне су оне ко је се про сла вља ју за вре ме по ста, сре дом или 
пет ком. На дан по сне сла ве се оба ве зно по сти, чак и у слу ча ју ка да по ро ди-
ца не по сти тај пост.

У на ро ду по сто ји оби чај да се сла ва сла ви три да на. Ово се не ка да ра-
ди ло из чи сто прак тич них раз ло га, по што је не ким го сти ма тре ба ло ви ше 
вре ме на да стиг ну, а и да не би про па ло при пре мље но је ло и пи ће. Да нас, 
ова кав на чин про сла вља ња сла ве ни је пра ви ло, ма да се у не ким кра је ви ма 
и да ље та ко пра зну је.

При пре ме за сла ву

У при пре ме за сла ву спа да ју сре ђи ва ње ку ће, ко ја на дан сла ве тре ба 
да бу де што бо ље спре мље на, пра вље ње нај бо љег је ла, при пре ма ње нај леп-
шег пи ћа, по зи ва ње го сти ју и све ће ње слав ске во ди це.

Све ће ње во ди це

Пре са мог обе ле жа ва ња сла ве, све ште ник све ти во ди цу у ку ћа ма ко је 
сла ве. За све ће ње во ди це тре ба при пре ми ти ико ну све ти те ља ко ји се сла ви, 
по су ду са во дом, ка ди о ни цу са та мја ном, бо си љак, све ћу и спи сак на ко ме се 
на ла зе име на свих уку ћа на. Све ово се ста вља на сто у со би у ко јој се на ла-
зи слав ска ико на. Ико на се увек на ла зи на ис точ ном зи ду и оба ве зно мо ра да 
бу де осве шта на у цр кви, а је ди но цве ће ко јим сме би ти укра ше на је бо си љак.

До ма ћин мо ра при су ство ва ти све ће њу во ди це, а по жељ но је да и оста-
ли уку ћа ни бу ду ту. Све ште ник пр во чи та мо ли тву у ко јој по ми ње све уку-
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ћа не, за тим ока ди ку ћу, осве шта во ди цу и на кра ју по шкро пи њо ме све при-
сут не и дом. Ка да се во ди ца осве ти, уку ћа ни по пи ју по ма ло, а од оно га што 
оста не до ма ћи ца ка сни је ме си ко лач за сла ву. Слав ска во ди ца се ни ка да не 
да је из ку ће и не по зајм љу је се.

По зи ва ње го сти ју на сла ву

Го сти се мо гу зва ти на сла ву ди рект но, или им се ово мо же кроз раз-
го вор по ме ну ти. У сва ком слу ча ју, пар да на пре са мог пра зни ка, тре ба ло би 
зва ни це из по што ва ња под се ти ти да су по зва ни на сла ву.

Не ки ка жу да се на сла ву уоп ште не зо ве и да је до бро до шао сва ко, 
чак и пут ни ци на мер ни ци и про ла зни ци. Све зва ни це до ма ћин до че ку је на 
вра ти ма ку ће.

Про сла вља ње сла ве

За сла ву је нај бит ни је спре ми ти слав ски ко лач, жи то, све ћу и ви но.

Слав ски ко лач

Ко лач пред ста вља бес крв ну жр тву Бо гу, а сим бо ли ше Ису са Хри ста, 
ко ји је хлеб жи во та. Слав ски ко лач се увек пра ви дан пре сла ве. За пра вље-
ње овог ко ла ча се оба ве зно ко ри сти осве ће на слав ска во ди ца и чи сто пше-
нич но бра шно. Ко лач је окру глог об ли ка и на се би има ша ру у об ли ку кр ста. 
Укра ша ва се на раз ли чи те на чи не, а сва ки украс има не ку сим бо ли ку.

Од те ста се че сто пра ве: бу рен це, да би по ро ди ца има ла у из о би љу 
све што им је за на ред ну го ди ну по треб но, пти це, ка ко би сви уку ћа ни би ли 
здра ви и гро здо ви, ка ко би ви но град што бо ље ро дио. Нај бит ни ји украс на-
ла зи се на цен трал ном де лу ко ла ча и то је пе чат са зна ком Ис-Хс-Ни-Ка, што 
зна чи Исус Хри стос по бе ђу је. Укра си оста ју бе ли, а оста так ко ла ча се пре-
ма зу је жу ман це том. Ако је сла ва по сна и ко лач је по стан и ме си се без ма-
сти, ја ја и мле ка.

Ко лач се мо же се ћи у цр кви или код ку ће. У оба слу ча ја, при су тан је 
све ште ник. Уко ли ко се ко лач ре же у хра му, на дан кр сне сла ве по ро ди ца иде 
у цр кву, а са со бом но се слав ски ко лач, ви но и жи то. Све ште ник пр во оба ви 
за јед нич ко бла го си ља ње хле ба и ви на, а он да и осве ће ње жи та. По сле ово-
га, он по себ но се че сва ки ко лач и пре ли ва сва ко ко љи во. По ла ко ла ча оста је 
све ште ни ку, док дру гу по ло ви ну до ма ћин вра ћа ку ћи.

У слу ча ју да се ко лач ре же у ку ћи, ве че пре сла ве или ра но ују тру се 
при пре ми све што је по треб но. На сто лу се на ла зе слав ски ко лач, цр но ви-
но, жи то, спи сак уку ћа на, ка ди о ни ца са бри ке том и ши би цом и све ћа, ко ја 
се упа ли не по сред но пред по че так об ре да, а мо же и ра ни је, ако је кан ди ло 
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го ре ло у то ку прет ход не но ћи. На кон до ла ска све ште ни ка, до ма ћин се пре-
кр сти и па ли све ћу. Све ште ник чи та Оче наш и тро пар те сла ве, а од мах по-
сле то га и мо ли тву за осве ће ње жи та. Ка да за вр ши са мо ли тва ма, ока ди при-
сут не и ку ћу, а он да на ред до ла зи ре за ње ко ла ча. Из ре за ни ко лач се пре ли-
ва цр ним ви ном, ко је сим бо ли зу је крв Ису са Хри ста. На кон ово га се ко лач 
окре ће. Осим све ште ни ка и до ма ћи на, у окре та њу ко ла ча уче ству ју и оста-
ли уку ћа ни. Ко лач се окре ће у де сну стра ну и у круг, по што круг пред ста вља 
веч ност. По сле ово га све ште ник ло ми ко лач са до ма ћи ном.

Жи то

До ма ћи ца уочи про сла вља ња сла ве пра ви слав ско жи то, ко је се зо ве 
још и ко љи во или па на и ја. Жи то се, исто као и ко лач, пра ви од чи стог пше-
нич ног зр на. Ко љи во се осве ћу је за јед но са слав ским ко ла чом.

Пре осве ће ња жи та, у сре ди ну се ста вља ма ла све ћа, ко ја се упа ли и 
го ри за вре ме об ре да. Ка да се об ред за вр ши, жи то се пре ли је ви ном, ова све-
ћи ца се уга си, а по том и из ва ди из ко љи ва. Ка да се уку ћа ни вра те из цр кве, 
упа ли се ве ли ка слав ска све ћа, пред ко јом се до ма ћин пре кр сти, а по сле то га 
се по слу жи жи том. На кон ње га, ово ура де и оста ли уку ћа ни, а сва ка зва ни ца 
ко ја стиг не, пр во се слу жи жи том. Ко љи во пред го сте нај че шће из но си до-
ма ћи ца. Жи то код пра во сла ва ца пред ста вља веч ни жи вот, смрт и вас кр се ње.

У на ро ду по сто ји ве ро ва ње да се ко љи во не слу жи за Аран ђе лов дан, 
Га ври лов дан и Илин дан, по што љу ди ве ру ју да су ово жи ви све ци. Али, то 
је по гре шно, по што се жи то при пре ма и слу жи са све сла ве.

Све ћа

За про сла вља ње сла ве нео п ход на је све ћа. Нај бо ље је да ова све ћа бу-
де од пра вог во ска. До ма ћин па ли све ћу на дан сла ве. Пре кр сти се, по мо ли 
и за па ли је ши би цом. Све ћа го ри то ком це лог да на, а ка да се га си, ни ка да се 
у њу не ду ва. Мо же се уга си ти на пар на чи на, та ко што до ма ћин узме јед-
ну ка ши чи цу цр ног ви на и њо ме по ли је фи тиљ све ће, или та ко што узме ко-
ма дић слав ског ко ла ча и уга си је. Ако све ћа ни је из го ре ла до кра ја, мо же се 
упа ли ти дру гог и тре ћег да на про сла вља ња кр сне сла ве.

Ви но

За сла ву се увек ко ри сти цр но ви но, ко јим се пре ли ва ју ко љи во и ко-
лач, а ко је сим бо ли зу је Хри сто ву крв, ко ја је про ли ве на за спа се ње љу ди.

Сла ва се увек пре но си са оца на си на. Уко ли ко не ма му шких по то ма-
ка, а отац не же ли да се сла ва за бо ра ви, ћер ка мо же, у до го во ру са му жем, да 
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сла ви и сво ју де во јач ку сла ву. Ка да син ство ри но во ог њи ште, од но сно, ка-
да осну је сво ју по ро ди цу, сла ва са оца пре ла зи на ње га. Пр ве го ди не на кон 
сво је се лид бе, син до ла зи на сла ву у очев дом.

Отац си ну да је че твр ти ну слав ског ко ла ча, че сти та ју је дан дру гом 
пра зник, а на кон то га до ма ћин си ну по же ли да у здра вљу и ве се љу са сво-
јом по ро ди цом сла ви сла ву. Син по сле то га по чи ње да сла ви сла ву сва ке го-
ди не, а че твр ти ну ко ла ча ко ју му је отац дао но си у свој но ви дом, где је де-
ли са по ро ди цом.

У јед ној ку ћи мо гу се сла ви ти две сла ве, уко ли ко се не ком од чла но ва 
по ро ди це на не ки дан де си ло не што бит но, из бе гао је не ку не сре ћу или му 
се де си ло чу до, он из за хвал но сти том све цу сла ви и ње га, по ред сво је кр сне 
сла ве. Та ко ђе, у ку ћи се про сла вља ју две сла ве ако је же на ре ши ла да и да-
ље обе ле жа ва сво ју де во јач ку сла ву.

Сла ва се не мо же про ме ни ти и не по сто ји раз лог ко ји би то оправ дао. 
Мо же се сла ви ти још јед на сла ва, али се кр сна сла ва не ме ња. Уко ли ко не ко 
пре ки не са сла вље њем сла ве, а ње гов по то мак же ли да на ста ви да сла ви, он 
то мо же ура ди ти. Тре ба са мо да од не се ико ну да се осве шта у цр кви, по зо-
ве све ште ни ка да му ока ди ку ћу и на кон то га мо же ре дов но сла ви ти сла ву.

У да на шње вре ме ни су се сви ови оби ча ји и пра ви ла за др жа ли. Ипак, 
још увек има оних ко ји схва та ју да је сла ва по ро дич ни пра зник и да је њен 
сми сао да се по ро ди ца оку пи и за хва ли свом све цу за штит ни ку, а не да се 
са мо је де и пи је.

Милица Бараћ,
студенткиња III године

Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
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ПРИКАЗИ И ОСВРТИ

(Gizela Bok, Žena u istoriji Evropе: od srednjeg veka do danas / превела 
с немачког Љубинка Миленковић / Београд: Clio, 2005. стр. 461)

БИТИ ЖЕНА! 
СЛУЖИТИ ИЛИ ГОСПОДАРИТИ? 

РОБОВАТИ ИЛИ РАТОВАТИ?
„Окле ва ла сам да пре у змем то те шко бре ме и на ма лом бро ју стра на 

об ра дим те му ко ја об у хва та пе ри од од мно го ве ко ва, тим пре што и у овом 
ма лом то му мо ра би ти ре чи не са мо о по ло ви ни већ о це ло куп ном европ
ском чо ве чан ству.“

У еди ци ји „Ства ра ње Евро-
пе“, са чи ње не од есе ја, из да вач ке ку-
ће Clio, 2005. го ди не пред чи та лач-
ком пу бли ком се по ја ви ла мо но гра-
фи ја Же на у исто ри ји Евро пе: од 
сред њег ве ка до да нас аутор ке Gi ze-
le Bok, про фе сор ке за пад но е вроп ске 
исто ри је на Бер лин ском уни вер зи те-
ту ко ја је аутор ве ли ког бро ја мо но-
гра фи ја и чла на ка по све ће них исто-
ри ји же на (Wo men’s Hi story and Gen-
der Hi story: Aspects of an In ter na ti o-
nal De ba te“ in Gen der and Hi story co-
edi ted with Qu en tin Skin ner and Ma u-
ri zio Vi ro li, Mac hi a vel li and Re pu bli-
ca nism, Cam brid ge Uni ver sity Press 
1990.; Chal len ging Dic ho to mi es: Per-
spec ti ves on Wo men’s Hi story, In Wri-
ting Wo men’s Hi story: In ter na ti o nal 
Per spec ti ves, ed. Ka ren Of fen, Ruth 
Ro ach Pi er son, and Ja ne Ren dall, Blo-
o ming ton: In di a na Uni ver sity Press, 
pp. 1–23.) укљу чу ју ћи исто ри ју род-
них од но са у мо дер ним др жа ва ма 
XIX и XX ве ка. У ње ним ис тра жи-

ва њи ма ве ли ко ме сто по све ће но је 
жен ском по кре ту у Не мач кој у вре-
ме на ци о нал со ци ја ли зма (Or di nary 
Wo men in Na zi Ger many: Per pe tra-
tors, Vic tims, Fol lo wers, and Bystan-
ders. In Wo men in the Ho lo ca ust, ed. 
Da lia Ofer and Le no re J. We it zman, 
New Ha ven & Lon don 1998, pp. 85–
100.; (edi tor), Ge no zid und Geschle
cht. Jü dische Fra uen im na ti o nal so-
zi a li stischen La gersystem, Frank furt 
am Main/New York: Cam pus 2005.), 
ma te rin stvu (co-edi ted with Pat Tha-
ne Ma ter nity and Gen der Po li ci es: 
Wo men and the Ri se of the Euro pean 
Wel fa re Sta tes, 1880s-1950s, Lon don 
1991.) и дру гим срод ним те ма ма (co-
edi ted with Su san Ja mes Beyond Equ-
a lity and Dif fe ren ce: Ci ti zen ship, Fe-
mi nist Po li tics and Fe ma le Su bjec-
ti vity, Lon don 1992.). По ред књи ге 
Же на у исто ри ји Евро пе, ње ни нај-
зна чај ни ји ра до ви су: Fra uen in An
cien Re gi me (1992), Ras sen po li tik und 
Geschlec hter po li tik im Na ti o nal so zi a
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li smus (1993) и Die euro pa ische Qu e
rel le des Fe mmes (1997) ко ји је на пи-
са ла за јед но са Мар га ре том Ци мер-
ман.

Иако је же на увек би ла те ма 
пи са ца по е зи је и про зе, у по ме ну-
тој мо но гра фи ји има мо при ли ку да 
по пр ви пут, на јед ном ме сту спо зна-
мо си сте ма ти зо ва на зна ња о по ло-
жа ју же на и њи хо вој бор би од сред-
њег до XX ве ка. Ти ме је же на до би-
ла при ли ку да до ми ни ра це лом пу-
бли ка ци јом и по ка же сво је за слу ге 
кроз исто ри ју и вре ме. На све га 461 
стра ни ци, кроз шест по гла вља, (Qu-
e rel le des fe mmes: европ ска рас пра-
ва о ро ду, Фран цу ска ре во лу ци ја: по-
нов но отва ра ње рас пра ве, Ло мо ви и 
ре а го ва ња: тре ћа рас пра ва о ро ду, 
Од со ци јал ног ка по ли тич ком, Из-
ме ђу екс тре ма, Гра ђан ска, по ли тич-
ка и со ци јал на пра ва: но ва рас пра ва 
о ро ду) ор га ни зо ва на у ма ње те мат-
ске це ли не – есе је, тра га се за от кри-
ва њем по ло жа ја са ме же не у исто ри-
ји Евро пе.

Ко ства ра исто ри ју? По ла зе-
ћи од то га да људ ски род оп ста је за-
хва љу ју ћи ре про дук ци ји, где глав-
ну уло гу у до но ше њу но вог би ћа на 
свет има же на, до вољ но је ја сно да 
је њен зна чај у чи та вом дру штву ја-
ко ве ли ки, за пра во не про це њив. За-
пи тај мо се, да ли је же на пред о дре-
ђе на да ис пу ња ва са мо по ро дич не 
оба ве зе, или по се ду је и мно га дру-
га пра ва, кроз ко ја ста је ра ме уз ра-
ме са при пад ни ци ма му шког по ла? 
У скла ду са на ве де ним, по треб но је 
сту ди о зно про у чи ти уло гу же не кроз 
„исто риј ско вре ме“, ко је, оме ђе но 
исто риј ским раз до бљи ма, омо гу ћа-

ва да се при змом ре тро спек ти ве до-
ђе до де таљ не ана ли зе не са мо же-
на, већ и дру штва. Да кле, же на је из-
гра ди ла исто ри ју, или бо ље ре че но, 
омо гу ћи ла да она по сто ји, тра је и 
ства ра бу дућ ност и ти ме да ла шан су 
му шкар ци ма да оп ста ју кроз исто-
ри ју, али и да уза јам но одр же дру-
штво. Њена уло га ни је за не мар љи-
ва, већ вр ло ве ли ка и те шка. Чуд но је 
ка ко је Евро па упра во би ла ка пи сла 
за спо зна ва ње и ра све тља ва ње по ло-
жа ја же на не ко ли ко ве ко ва пре или 
ка сни је, у за ви сно сти са ко је се вре-
мен ске дис тан це бу де пра ти ло њи хо-
во де ла ње кроз исто ри ју.

Сво је из ла га ње G. Bok за по чи-
ње у пред го во ру књи ге, ре чи ма: „Не 
ви дим за што стал но тре ба да се ба-
ви мо му шкар ци ма, или чак њи хо вим 
бит ка ма; исто ри ја же на је да ле ко ин-
те ре сант ни ја.“ Овим ци та том Ги зе-
ла на го ве шта ва пи са ње књи ге у ко-
јој до ми ни ра ју рас пра ве о же на ма и 
по ло ви ма, и у ко јој се по ја шња ва ју 
мно го број не си ту а ци је и до га ђа ји у 
исто ри ји. Цен трал но ме сто у књи зи 
по све ће но је пи та њу: шта су уоп ште 
же не, му шкар ци, по ло ви и љу ди? Ја-
сно је да без же на ово чо ве чан ство 
не би мо гло да по сто ји, као што и без 
му шка ра ца не би мо гло да се одр жи. 
Да кле, по треб но је има ти све стра-
ни ји исто риј ски при ступ у са гле да-
ва њу це ло куп ног европ ског чо ве ча-
ства у ко ме же на до ми ни ра.

У пр вом по гла вљу, Qu e rel le 
des femmes: европ ска рас пра ва о ро
ду, са зна је мо ка ко се му шки и жен-
ски од но си мо гу раз ли чи то до жи-
вља ва ти кроз раз ли чи те вре мен ске 
епо хе на осно ву све до чан ства, ин-
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фор ма ци ја и ту ма че ња. За чет ке тих 
ра спа ва на ла зи мо у пе ри о ду ре не-
сан се, док по ја ва штам па ри ја омо-
гу ћа ва до ступ ност ма те ри ја ла у све 
кра је ве све та. Спо ре ња око уло ге и 
функ ци је јед ног и дру гог по ла: шта 
же не и му шкар ци је су и шта мо гу да 
бу ду, по ти чу од сред њег ве ка и раз-
ви ја ју се под ути ца јем ху ма ни зма, а 
сво је тра ја ње бе ле же до свет ских ра-
то ва у XX ве ку. Есе ји пр вог по гла-
вља (До сто јан ство чо ве ка и до сто
јан ство же не, Ру же ње бра ка и ру
же ње же на, по хва ла бра ка и по хва
ла же на; Моћ оче ва, моћ му же ва, 
моћ же на), по ка зу ју ко ли ко је же на, 
још од сред њег ве ка, сма тра на ни-
жим би ћем од му шкар ца. Ева је би-
ла но си лац те по ни зно сти и пред-
став ни ца гре ха у од но су са Ада-
мом. Вре ме ном се ишло и до тле, да 
је му шка рац сма тран чо ве ком, а же-
на жи во ти њом пред о дре ђе ном да ра-
ђа, али не и да вла да. То ма Аквин-
ски је же ну на зи вао „не са вр ше ним 
му шка р цем“, Ари сто тел „гре шком 
при ро де“, Тер ту ли јан „ка пи јом ђа-
во ла“, док је за све оста ле она би ла 
ну жно зло и бе да дру штва. Ра ни но-
ви век пра ви ди гре си ју са прет ход-
ним схва та њи ма и по ка зу је вред-
ност дру гог по ла, ње го ву су пер и ор-
ност, јед на кој вред но сти и јед на ко-
сти са му шким. У скла ду с тим на-
ста ју и број ни спи си у XVI ве ку, чи-
је за чет ке про на ла зи мо у пр вој по ло-
ви ни XV ве ка у Фран цу ској, „О ве ли
чи ни и до сто јан ству же на“, „О от
ме но сти и из вр сно сти жен ског по
ла“. Кра јем XVI ве ка, кроз цео XVII 
и XVI II век осци ли ра ју спи си и рас-
пра ве о вред но сти по ло ва. Уко ли ко 

се вра ти мо у XI и XII век, уочи ће-
мо по ја ву уго во ре них бра ко ва у ко-
ји ма је же на би ла ин стру мент сло ге, 
јер је брак ко ри шћен за мир са за ва-
ђе ним по ро ди ца ма. Же не Евро пе у 
XI II ве ку су се уда ва ле ве о ма мла де 
(у гра ду са три на ест го ди на, на се лу 
са се дам на ест) и то за мно го ста ри-
јег му шкар ца. Но ви на до ла зи у XIV 
ве ку, ка да се ја вља за пад но е вроп ски 
мо дел уда је, по ко ме је же на ста ри-
ја од му шкар ца. За ни мљи ва је чи ње-
ни ца да су уда те же не ве ћи део го ди-
на про во ди ле у труд но ћи и по ра ђа-
њу (у Фи рен ци је тај ци клус тра јао 
10 го ди на, за јед ну го ди ну ма њи био 
је у Фран цу ској), али је исто та ко за-
бе ле же на и уче ста ла по ја ва смрт но-
сти, или на по ро ђа ју или на кон по-
ро ђа ја. Ду жност же на је би ла све де-
на на вер ност, плод ност и во ђе ње до-
ма ћин ства, док је му шка рац, као гла-
ва по ро ди це, био ду жан да бри не о 
же ни, али и да је фи зич ки ка жња ва, 
чак и за нај ма њи пре ступ. Про ме не 
до но си XVI век, ка да же на по ста-
је до след на и уло зи вла дар ке. Нај-
бо љи при мер су Ели за бе та Тју дор, 
Ка та ри на Ме ди чи, Ма ри ја Те ре зи ја, 
Ка та ри на II, док Вик то ри ја Ха но ве-
ран ска за тва ра епо ху моћ них же на – 
вла дар ки.

Шта до но си XVI II век? Фран-
цу ска ре во лу ци ја: по нов но отва-
ра ње рас пра ве озна ча ва дру го по-
гла вље, ор га ни зо ва но у пет це ли-
на (Оче ки ва ња, Пра ва му шка ра ца и 
пра ва же на, Ама зон ке и кон тра ре
во лу ци о нар ке, На по ле он и ре во лу ци
ја у Евро пи, Ноћ не ин три ге) у ко ји ма 
се раз ма тра: од нос по ло ва, хи је рар-
хиј ска под ре ђе ност же на у дру штву, 
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њи хо во оскуд но (не)обра зо ва ње, рад 
са пет на ест го ди на за бед ну на кна-
ду и кон ста та ци ју да при јат на спо-
ља шност же на ма тре ћег ста ле жа до-
но си мо гућ ност бо љег жи во та од ла-
ском у Па риз, али уз ни ско мо рал ни 
жи вот, кроз про сти ту ци ју. Из ра жа-
ва ње не за до вољ ства жен ском не сло-
бо дом, си ро ма штвом и зло ста вља-
њем, би ло је при сут но кроз чи та ву 
исто ри ју. На и ме, још од дав ни на су 
же не пре у зи ма ле ини ци ја ти ву у на-
род ним по бу на ма. Нај бо љи при мер 
за то је 1708/9, ка да су же не кре ну ле 
у Вер сај, да по зо ву кра ља да сма њи 
глад и окон ча рат. Исто ри ја се по-
но ви ла 5. и 6. ок то бра 1789. го ди не, 
ка да је усле дио марш па ри ских же-
на на Вер сај, ра ди оства ри ва ња сло-
бо де и устав ног по рет ка. Фран цу ска 
ре во лу ци ја је би ла од ве ли ког зна ча-
ја и за са ме же не. Увер ти ру је дао, 
две го ди не уочи ре во лу ци је, мар киз 
Де Кон дор се, су пруг Со фи је де Гру-
ши, тек стом: „О укљу чи ва њу же на у 
гра ђан ско пра во“, у ко ме је пи сао да 
и же не има ју исто пра во гла са, као 
и му шкар ци. Сма трао је да су же не 
ра зум на би ћа, спо соб на за кре и ра ње 
мо рал них иде ја и ра зум но ра су ђи ва-
ње, чи ме оправ да ва ју мо гућ ност по-
се до ва ња пра ва на по ли тич ку сло бо-
ду. Овим сво јим за па жа њи ма по ста-
вио је осно ву род не рас пра ве до XX 
ве ка. За вр шет ком ре во лу ци је до ла-
зи до по ве ћа ња жен ских ре во лу ци-
о нар них клу бо ва, ко ји се за ла жу за 
по сто ја ње по ро дич не де мо кра ти је 
и за шти ту од на си ља у бра ку. У ко-
нач ној Де кла ра ци ји о пра ви ма чо ве
ка и гра ђа ни на же не ни су екс пли цит-
но по ме ну те.

Же на ко ја ће до ми ни ра ти 
фран цу ском по зор ни цом XVI II ве-
ка је аутор ка Де кла ра ци је о пра ви ма 
же не и гра ђан ке, на ста ле 1791. го ди-
не, Олим пи ја де Гуж, у ко јој се, кроз 
17 чла но ва, за ла же за жен ска пра-
ва, док обра зо ва њу да је при о ри тет. 
У пред го во ру на во ди: „Же но, про бу
ди се!… Спо знај сво ја пра ва“. Иако 
та да, и по ред свих уло же них на по ра, 
Де кла ра ци ја оста је не при хва ће на и 
не схва ће на, по ла ве ка ка сни је по ста-
ће сим бол жен ске бор бе за сво ја пра-
ва. Гу жо ва је њо ме отво ри ла сва пи-
та ња ко ја ће об ли ко ва ти бу дућ ност 
же на, али ће да нак пла ти ти на гу би-
ли шту, као про тив ни ца Ро бе спје ра, 
по ру ком: „Мо је вре ме још ни је до
шло.“ У Фран цу ској се моћ му шка-
ра ца, до ла ском На по ле о на, по твр ђу-
је Гра ђан ским за ко ни ком. У скла ду 
с’тим, муж је ду жан да сво јој же ни 
пру жи за шти ту, а же на да бу де по-
слу шна. На му шкар цу је би ло да од-
ре ди ме сто за јед нич ког жи во та, на 
же ни да узме ње го во др жа вљан ство, 
док је брач на за јед ни ца би ла под 
кон тро лом му жа, као и имо ви на ко-
ју је же на уне ла у брак. Та ко ђе, же-
на се ни је мо гла по ја ви ти на су ду без 
му жа. На осно ву Кри вич ног за ко ни ка 
из 1810. за же ну ко ја учи ни пре љу-
бу би ла је пред ви ђе на стро га ка зна, а 
за му шкар ца ми ни мал на. Уко ли ко се 
вра ти мо пар де це ни ја уна зад, уочи-
ће мо да је под ре ђе ност же на у бра ку 
има ла ду гу тра ди ци ју. У свим за ко-
ни ци ма, му шка рац је остао гла ва по-
ро ди це и пар го ди на ка сни је.

„Ло мо ви и ре а го ва ња: тре ћа 
рас пра ва о ро ду“, пред ста вља цен-
трал но ме сто мо но гра фи је и тре-
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ће по гла вље у књи зи, ор га ни зо ва-
но у пет те мат ских це ли на (Про це
си, рас пра ве, је зи ци; Не ма кућ ног 
ан ђе ла: иде а ли и ствар но сти; Ста
ри и но ви рад; За бра не и ра ни фе ми
ни зам; Со ци јал ни по кре ти). Про-
блем ко ји је у XIX ве ку на зван „жен-
ско пи та ње“ био је мо дер на ва ри јан-
та пи та ња „да ли су же не љу ди?“ На 
по чет ку XX ве ка по ја вљу је се но-
ви по јам „фе ми ни зам“ и то спо ра-
дич но. На ста нак фе ми ни зма ве зу је 
се за Фран цу ску XIX ве ка, али ши-
ру при ме ну на ла зи у XX ве ку. Ра ди-
ло се о пра ву же на да са ме од ре де 
сво је ме сто у дру штву, за рад раз во-
ја соп стве не лич но сти. Ги зе ла је по-
ку ша ла да ука же на чи ње ни цу да је 
у свим ве ко ви ма же на те жи ла да се 
осло бо ди свог по тла че ног по ло жа-
ја, али је пра ви жен ски по крет, ко-
ји ће се ја ви ти у свим европ ским зе-
мља ма, по сле ди ца тек од ла зе ћег ве-
ка. У исто риј ским ре флек си ја ма ја-
сна је свест да жен ско пи та ње је сте 
древ но, али под јед на ко обе ле же но и 
про ме ном у соп стве ној ствар но сти и 
да се ра ди ло, ка ко о еко ном ско-со-
ци јал ним, та ко и о кул тур ним пи та-
њи ма. У скла ду с’тим, гр ки ња Ма-
ри ја Ка ло по ка тес, ле кар ка, пре ци зи-
ра ла је: под жен ским по кре том под
ра зу ме ва се све сно за ла га ње же на за 
сво ја пра ва и си сте мат ска те жња 
да се она оства ре. Де вет на е сти век 
до но си очи глед не про ме не у Ен гле-
ској и Фран цу ској, по ја вом жен ских 
ро ма но пи са ца – нај по зна ти је су се-
стре Брон те. О овој по ја ви, пи сац 
и књи жев ни кри ти чар Џорџ Хен ри 
Лу ис, 1850. за пи су је: „…гру па жен
ских ауто ра сва ке го ди не по ста је 

све мно го број ни ја и успе шни ја. Же не 
пи шу нај бо ље ро ма не, пу то пи се, ре
цен зи је, увод не чла но ве… за шта год 
ми упо тре би мо сво ја спо соб на пе ра, 
же не су то ме сто већ за у зе ле.“ Вре-
ме ном, чи та ва Евро па и скан ди нав-
ске зе мље оби лу ју ро ма ни ма и спи-
си ма же на. Но ви дух те жио је да се-
би ство ри про стор на со ци јал ном и 
по ли тич ком ни воу, а од од лу чу ју ћег 
ути ца ја би ле су европ ске ре во лу ци је 
из 1848. го ди не.

„Од со ци јал ног ка по ли тич
ком“ био је но ви про грам бор бе же-
на, раз ра ђен кроз те мат ске це ли-
не че твр тог по гла вља, На ци о нал ни 
и тран сна ци о нал ни по крет; (Јед
на ко због раз ли чи то сти: по ли тич
ки дис курс си фра ши зма; Пре те че 
и след бе ни ци: европ ски пу те ви ка 
жен ском би рач ком пра ву; Гра ђан
ска пра ва и ма те рин ска пра ва; Со
ци јал на по ли ти ка за и про тив же
на), у окви ру ко га су се же не бо ри ле 
за би рач ко пра во. Ко лев ка иде је ро-
ђе на је у по кре ту Ве ли ке Бри та ни-
је, ко ји је број ча но био скро ман, али 
из у зет но ак ти ван да у окви ру пред-
сто је ће тре ће ве ли ке ре фор ме би рач-
ког пра ва, 1884. го ди не, обез бе ди и 
би рач ко пра во за же не. Елен Ланг-
де из ја ви ла је 1904. го ди не, на Бер-
лин ској кон фе рен ци ји ме ђу на род ног 
жен ског са ве та, да би рач ко пра во не 
пред ста вља „крај њи циљ,“ већ по ла-
зну осно ву и сред ство да се же на ма 
обез бе ди про стор и стал но про ши-
ри ва ње окви ра њи хо вих гра ђан ских 
ду жно сти и пра ва, као и да се ство ри 
но ви од нос из ме ђу по ло ва у окви ру 
дру штве ног по рет ка. И, са свим нео-
че ки ва но, 1893. го ди не, Но ви Зе ланд 
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по ста је пр ва др жа ва ко ја је до зво ли-
ла же на ма уче шће у по ли тич ком жи-
во ту и ак тив но пра во гла са, док пу но 
би рач ко пра во по ста је одо бре но тек 
1919. го ди не. Ва шинг тон ски спо ра
зум утро је пут за кон ском уре ђи ва-
њу од су ства же на пре и по сле по-
ро ђа ја, пла ћа ње по ро диљ ског од су-
ства и бес плат ну ме ди цин ску за шти-
ту, чи ме је по ста вљен те мељ ускла-
ђе но сти жен ског ра да ван по ро ди це 
и у по ро ди ци.

Два де се ти век је у Евро пи, ка-
ко за же не, та ко и за му шкар це, био 
Век екс тре ма, ка ко је и на сло вље но 
пе то по гла вље. На ко ји на чин је два-
де се ти век об ли ко вао свет и жен ска 
пра ва, Ги зе ла по ка зу је кроз есе је пе-
тог по гла вља: Гра ђан ке и но ва же
на; Ма те рин ство и очин ство у со
ци јал ној др жа ви; Пу те ви ка дик та
ту ри: по ли тич ко и при ват но; На ци
о нал со ци ја ли зам и ра сна по ли ти ка; 
Рат и ге но цид у Евро пи. Украт ко, век 
ко ји сле ди је век не ми ра, ра за пет из-
ме ђу де мо кра ти је и дик та ту ре, ми ра 
и ра та, со ци јал не др жа ве и ге но ци да, 
из ме ђу уби ти и би ти уби јен. И по ред 
то га, упра во ће XX век по ка за ти на 
ко ји су на чин ва жни то ко ви раз во ја 
по ло жа ја же на то ком исто ри је, пи-
та ње гра ђан ских, по ли тич ких и со-
ци јал них пра ва, пре ки да ни до га ђа-
ји ма свет ских раз ме ра, по пут ра то-
ва. Објек тив но, оба по ла су сно си-
ла по сле ди це, јер су ми ли о ни же на 
и му шка ра ца би ли жр тве при нуд ног 
ра да, пре све га у Не мач кој. Ме ђу-
тим, уло га же не у то ку Пр вог свет-
ског ра та по ста је мно го све стра ни-
ја у са мом дру штву. На и ме, у Ве ли-
кој Бри та ни ји, Фран цу ској и Не мач-

кој, мо би ли са но је два де сет се дам 
ми ли о на му шка ра ца, у Ру си ји ви ше 
од де сет ми ли о на. Упра во је по сле-
ди ца по ме ну тих окол но сти омо гу ћи-
ла же на ма до ла зак на во де ћа ме ста 
у хе миј ској, елек тро и те шкој – рат-
ној ин ду стри ји, ко ја је до ју че би ла у 
ру ка ма му шка ра ца, њи хо вих су пру-
га, оче ва или бра ће. И по ред по мо ћи 
др жа ве рат ним до дат ком, ко ји је ис-
пла ћи ван су прузи, удо ви ци или жен-
ској ро ђа ци од сут ног вој ни ка као по-
моћ за њу са му и ње ну де цу, же на је 
сто ич ки мо ра ла да пре у зме и из не-
се уло гу и му шкар ца и же не. Та ко је 
сли ка рад ног окру же ња у пот пу но-
сти мо ди фи ко ва на, ква ли фи ко ва ни 
рад ни ци су за ме ње ни не ква ли фи ко-
ва ним и при у че ним же на ма, вољ ним 
да ра де и да се бо ре. Та ко ђе се бе ле-
жи енорм ни по раст бро ја ме ди цин-
ских се ста ра, где мно ге од њих ни-
су ра ди ле у бол ни ца ма, већ на ра ти-
шту. Окон ча њем ра та до ла зи до ма-
сов них от пу шта ња бол ни чар ки, као 
и свих дру гих же на за по сле них у 
рат ним ин ду стри ја ма. Ме ђу тим, рат 
је про ме нио же ну, по ка зао њен ква-
ли тет, спо соб ност, ис трај ност и до-
след ност у свим до де ље ним по сло-
ви ма за вре ме рат них при ли ка. Све 
ово је ути ца ло на ја ча ње по кре та фе-
ми нист ки ња. Са да се ра ђа ју иде је 
за ства ра ње по ли тич ки, ин те лек ту-
ал но и фи нан сиј ски не за ви сне жен-
ске ели те, ко ја ће вре ме ном до би ти 
уло гу и у пар ла мен ту. Же на XX ве-
ка се раз ли ко ва ла од сво је мај ке и 
ба ке но вим жи вот ним сти лом: би-
ла је сту дент ки ња, ака дем ски обра-
зо ва на по слов на же на, пле са чи ца, 
глу ми ца, би ци клист ки ња и спор ти-
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ски ња, спо соб на да са ма ра ди и за-
ра ђу је, јед ном реч ју – не за ви сна же
на. Дру ги свет ски рат по но во је ак-
ти ви рао же ну и још ви ше оја чао ње-
ну лич ност и уло гу у дру штву, у ко-
ме је она схва ће на као ја ко ва жно би-
ће за функ ци о ни са ње др жа ве, си сте-
ма и чи та вог дру штва.

По след ње по гла вље, Гра ђан
ска, по ли тич ка и со ци јал на пра ва: 
но ва рас пра ва о ро ду, пру жа увид у 
до га ђа је на ста ле по сле Дру гог свет-
ског ра та и на ста вак жен ских бор-
би, об ра ђе них кроз три по след ње те-
мат ске це ли не: Сло бо да и јед на кост, 
Нај ду жа ре во лу ци ја, Исто ри ја, дух 
и род. По сле рат ни пе ри од, схва ћен 
као век пре по ро да, ус пео је да же-
на ма по твр ди сва пра ва за ко ја су се 
бо ри ле ве ко ви ма уна зад и по ка же да 
бор ба ни ка да ни је уза луд на, уко ли-
ко је за сно ва на на ре ал ним и пра вим 
зах те ви ма. Та ко је на став ком бор бе, 
и то Аме ри кан ки, у По ве љу Ује ди-
ње них на ци ја 1945, по ред осу де дис-
кри ми на ци је на осно ву „ра се“, ушла 
и рав но прав ност по ло ва. Оп шта де-
кла ра ци ја о људ ским пра ви ма УН 
из 1948. го ди не утвр ди ла је и јед на-
ка пра ва у бра ку, за шти ту по ро ди-
це и јед на ку пла ту же на и му шка ра-
ца. Иако је ве ли ка бор ба же на тра ја-
ла ду го и да ла ре зул та те тек у два-
де се том ве ку, ис трај ним ра дом и на-
по ром, она ни је би ла уза луд на, већ 
успе шна, у че му је на гра да ви ше ве-
ков ног за ла га ња же на.

Ве ли ку за хвал ност за до ступ-
ност при ка за не мо но гра фи је ду-
гу је мо Љу бин ки Ми лен ко вић, ко-
ја је књи гу пре ве ла са не мач ког је-
зи ка, као и свим оста лим са рад ни-
ци ма ко ји су се по тру ди ли да пу бли-
ка ци ја тех нич ки бу де из у зет но од-
ра ђе на. Мо но гра фи ја је опре мље на 
би бли о гра фи јом и ин дек сом име на. 
Но ви ну пред ста вља рад ко ји се на-
ла зи на ме сто по го во ра, Од исто ри
је же на до род не исто ри је, аутор ке 
Ане Сто лић, ко ји на нај бо љи на чин 
пот кре пљу је из ла га ње G. Bok о зна-
ча ју жен ске исто ри је за ту ма че ње и 
схва та ње свих аспе ка та жи во та же-
на у про шло сти, као и са мог пи та ња 
род них од но са у по след ње две де це-
ни је XX ве ка.

Ме сто и зна чај же не у исто ри-
ји Евро пе су не сум њи во ве ли ки, па 
је сто га за сва ку по хва лу успе шан 
рад G. Bok, ко ја је сво јом књи гом 
при бли жи ла ши рој чи та лач кој пу-
бли ци исто ри ју по све ће ну же на ма, 
њи хо вој под ре ђе но сти кроз исто-
ри ју, као и укљу чи ва њу у исто ри ју. 
Или, ка ко са ма аутор ка ка же: „У мо
јој књи зи ја сам из ло жи ла ми шље ње 
ка ко су же не ве ко ви ма раз ми шља ле 
о свом лич ном по ло жа ју.“
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РЕЛИГИЈЕ У СРБИЈИ И РЕЛИГИЈЕ У СВЕТУ 
RELIGIONS IN SERBIA AND RELIGIONS IN THE 

WORLD1

Збор ник ра до ва Ре ли ги је у све ту на стао је као ре зул тат ни за пре
дава ња то ком 2009, 2010. и 2011. го ди не, под на зи вом Ре ли ги је све та. Пре
да ва ња су одр жа на у Ле ско вач ком кул тур ном цен тру, а овај при каз на сто
ја ће да по ка же вред ност ових пре да ва ња и ака дем ски ква ли тет њи хо вих 
ауто ра. На кон сва ког пре да ва ња одр жа на је ди ску си ја. Спо ми ња на пи та ња 
и од го во ри та ко ђе су пу бли ко ва ни у овом збор ни ку.

Иде ја је ре зул тат по тре бе да се 
јав ност ју жне Ср би је упо зна са ре-
ли ги ја ма из соп стве ног окру же ња, 
али и ши ре. Про фе со ри Дра го љуб Б. 
Ђор ђе вић и Пре драг Ста јић при ре-
ди ли су збор ник, а про фе со ри Иван 
Цвит ко вић, Зо ри ца Ку бу рић и Ве сна 
Три фу но вић би ли су ре цен зен ти. 
При ре ђи ва чи су да ли де та љан и са-
др жа јан пред го вор, где украт ко ана-
ли зи ра ју рад сва ког ауто ра. По том 
сле ди де сет пре да ва ња, ко је су одр-
жа ла де ве то ри ца ауто ра. На по слет-
ку, Дра го љуб Ђор ђе вић је са ста вио 
спи сак иза бра не ли те ра ту ре о ре ли-
ги ја ма у све ту, као и кра ће би о гра-
фи је пре да ва ча.

На под руч ју Ср би је мо гу ће је 
на ћи ли те ра ту ру из обла сти свет ских 
ре ли ги ја. Не ке од њих при сут не су 
код нас у ма лом про цен ту. Струч на 
ре ли ги о ло шка ли те ра ту ра нај че шће 
је пре во ђе на са дру гих је зи ка, што 
не зна чи да не по сто је аутен тич ни 
до при но си до ма ћих на уч ни ка. Овај 

збор ник до при но си објек тив ном и 
ши ро ком на уч ном при сту пу раз ли-
чи тим свет ским ре ли ги ја ма. Дра го-
љуб Ђор ђе вић оку пио је по зна ва о це 
раз ли чи тих ре ли ги ја, ко ји су шко ло-
ва ни у раз ли чи тим зе мља ма и ре ли-
гиј ским тра ди ци ја ма. Осим ин фор-
ма ци ја о ју да и зму, хри шћан ству и 
исла му, овај збор ник по све ћу је зна-
ча јан про стор хин ду и зму, бу ди зму, 
да о и зму и кон фу ци ја ни зму. Кроз 
ова кав при ступ Ђор ђе вић је по ка зао 
ака дем ску хра брост да јав но отво ри 
те ме о ко ји ма се зна вр ло ма ло и нај-
че шће по вр шно у на шој сре ди ни.

Ср би ја све ви ше по ста је кул-
ту ро ло шка и ре ли гиј ска рас кр сни-
ца, ка ква је би ла још у вре ме је дин-
стве не Ју го сла ви је. То ком се дам-
де се тих и осам де се тих го ди на про-
шлог ве ка, ули це Бе о гра да и Ср би је 
би ле су ис пу ње не сту ден ти ма из це-
лог све та, до се ље ни ци ма из Афри-
ке и Ази је, ан сам бли ма Ха ре Кри-
шне, ко ји су јав но на сту па ли. Са по-
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ра стом на ци о на ли зма и на ци о на ли-
стич ки ин стру мен та ли зо ва не пра во-
слав не ре ли ги о зно сти, мно ги не хри-
шћа ни и ла жни хри шћа ни ис ти сну-
ти су из кул ту ро ло шког ми љеа на ше 
зе мље. Овај збор ник по ка зу је да ме-
ђу до ма ћим ин те лек ту ал ци ма, све-
штен ством и вер ни ци ма раз ли чи тих 
вер ских про фи ла, по сто ји свест о 
по тре би објек тив ног из у ча ва ња раз-
ли чи тих ре ли ги ја, ра ди ме ђу соб ног 
упо зна ва ња и раз у ме ва ња.

Го ран Ар сић, пра во слав ни 
све ште ник, аутор је пр вог тек ста, 
под на зи вом Хин ду и зам и са вре ме
на Ин ди ја. Овај све стра но обра зо-
ва ни пра во слав ни све ште ник по све-
тио је део пре да ва ња при чи и Сан-
скри ту. Ар сић, ци ти ра ју ћи про фе со-
ра Рад ми ла Сто ја но ви ћа, пред ла же 
и зах те ва рав но те жни по ло жај по-
сма тра ча у од но су на обје кат по сма-
тра ња (28). Та ква по зи ци ја нео п ход-
на је за це ло ви то и објек тив но са гле-
да ва ње. Ар си ће во из ла га ње по ка зу је 
да он вр ло успе шно за у зи ма пред ло-
же ну по зи ци ју.

Ар сић сма тра да су Гр ци би-
ли под лин гви стич ким ути ца јем ин-
диј ске кул ту ре и да је кроз тр го ви ну 
и пу то ва ња до ста је зич ких ути ца ја 
сти гло из Ин ди је у Грч ку. Он та ко ђе 
пра ви па ра ле лу из ме ђу хин ду и зма и 
хри шћан ства. Хин ду и зам је труд да 
се уви ди исти на. Са дру ге стра не, 
Хри стос је та ко ђе ре као да спо зна ја 
исти не осло ба ђа (31).

Осо ба скло на пар ци јал ном 
раз ми шља њу, не ће би ти спо соб-
на да раз у ме Ин ди ју. Чи та ва Ин ди-
ја (по пут Сан скри та) зах те ва це ло-
вит при ступ. У том кон тек сту, Ар-

сић да је при мер ерот ских еле ме на-
та на древ ним ин диј ским хра мо ви-
ма, ко ји су би ли са бла жњи ви за тра-
ди ци о нал не Евро пља не. Евро пља ни 
су би ли скло ни са бла жња ва њу, за то 
што ни су има ли мо гућ ност це ло ви-
тог идеј ног при сту па Ин ди ји, већ су 
је по сма тра ли оком пар ци јал ног мо-
ра ли сте (32).

Уче ње Сан скри та под ра зу-
ме ва ком плет но уче ње и раз у ме ва-
ње жи во та. То ни је са мо го вор, већ 
и спе ци фи чан на чин раз ми шља ња 
и ег зи сти ра ња. На кра ју пре да ва ња 
Ар сић је, у окви ру од го во ра на јед-
но пи та ње, ве о ма му дро под ву као да 
сва ки ис кре ни вер ник, ма ко је ре ли-
ги је при ча исту при чу, са мо дру гим 
је зи ком (46).

Углед ни си но лог и фи ло зоф 
Ра до сав Пу шић, при ре дио је два 
пре да ва ња. Пу шић је сту ди рао у Ки-
ни, из у ча ва ју ћи ки не ске ре ли ги је. 
У окви ру збор ни ка Ре ли ги је у све ту 
об ја вио је тек сто ве Бу ди зам од Ин
ди је до Ки не: Фи ло зо фи ја или ре ли
ги ја и Да о и зам и Кон фу ци ја ни зам: 
две ки не ске при че. На са мом по чет-
ку пр вог пре да ва ња, Пу шић је ис та-
као да је свет ска јав ност до да нас по-
де ље на око ми шље ња да ли је бу ди-
зам фи ло зо фи ја, или ре ли ги ја. Ова 
те ма до ми ни ра ће то ком чи та вог из-
ла га ња.

Ра до сав Пу шић сма тра да је 
бе сми сле но нир ва ну схва та ти као 
утр ну ће. Нир ва на је сло бо да и ап со-
лут на спо зна ја при ро де соп стве ног 
би ћа и све та ко ме при па да мо. Не ра-
зу ме ва ње Бу ди ног пу та про све тље-
ња, про ис ти че из не зна ња. О при ро-
ди бу ди зма ма ло се зна, за то што Бу-
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да ни је оста вио пи са не ра до ве. Те-
шко је го во ри ти о фи ло зо фи ји или 
ре ли ги ји осо бе, ко ја ни је оста ви ла 
ни је дан пи са ни траг. Та ква ре ли ги-
ја те ме љи се на пре не тим ин фор ма-
ци ја ма сво јих след бе ни ка (52). Ово 
је кључ но за па жа ње за при ступ бу-
ди зму и раз у ме ва ње при ро де бу ди-
стич ких уче ња.

Пу шић да је при мер оте жа ног 
ту ма че ња бу ди зма, по зи ва ју ћи се на 
текст ра них бу ди стич ких мо на ха, ко-
ји су за пи са ли Бу ди не ре чи: „Са ве-
ту јем вам о, ка лу ђе ри, да на соп стве-
ном је зи ку учи те оно што Бу да под-
у ча ва“. Из ове ре че ни це про из и ла зи 
сум ња о зна че њу пој ма је зик у Бу ди-
ном го во ру. Да ли то зна чи да у Вра-
њу тре ба пре но си ти Бу ди ну по ру-
ку на срп ском, а у Лон до ну на ен-
гле ском је зи ку? Или то зна чи да сва-
ки по је ди нац мо ра од го во ри ти са-
мом се би на пи та ња ко ја је Бу да по-
ста вио, упр кос на сле ђу ци ви ли за ци-
је ко јој кон крет ни по је ди нац при па-
да (56)? По том, шта бу ди зам по ру-
чу је са ве ту ју ћи спа љи ва ње књи га са 
са бра ним зна њи ма прет ход них ге не-
ра ци ја (64)? Пу шић сма тра да на ве-
де на при ча ме та фо рич но ука зу је на 
ва жност соп стве ног до сти за ња ду-
хов не му дро сти: „Оно што је ва ше, 
и оно што је ди но има те, на ла зи се 
у ва ма, оно из ва ше ну три не је ди но 
мо же иза ћи“ (64).

Ра до сав Пу шић је ре дак ин те-
лек ту а лац ко ји про го ва ра о бе о град-
ском бу ди стич ком хра му из пр ве по-
ло ви не 20. ве ка (65). Иако Ин тер нет 
и огра ни чен број тек сто ва пру жа-
ју ин фор ма ци је о кал мич ком хра му 
у Бе о гра ду, ова те ма у до ма ћој ли те-

ра ту ри оста је ре ла тив но скрај ну та. 
Та чи ње ни ца ука зу је на ре ли гиј ско 
– кул ту ро ло шки зна чај по ди за ња ове 
те ме на ви ши ака дем ски ни во, што 
Пу шић за са да успе шно чи ни.

Дру ги текст Ра до са ва Пу ши-
ћа го во ри о два глав на прав ца ки не-
ског ми шље ња: да о и зму и кон фу ци-
ја ни зму. По ред крат ког освр та на не-
ко ли ко нај бит ни јих исто риј ских мо-
ме на та, Пу шић пра ви си же нај ва-
жни јих уче ња у овим прав ци ма. За-
ни мљи ва за па жа ња го во ре о Кон фу-
ци је вом раз у ме ва њу му зи ке. Кон фу-
ци је (као и Пла тон) ве ро вао је да му-
зи ка мо же про ме ни ти људ ску ду шу 
и ка рак тер. Сна га му зи ке мо же ути-
ца ти на по ли тич ки ре жим и про ме-
ну дру штва. Му зи ка је оства ре ње те-
мељ них прин ци па ко смич ког по сто-
ја ња и по се ду је ре ли ги о зну фор му, 
има ју ћи кључ ни зна чај за да о и зам и 
кон фу ци ја ни зам (125).

Пре да ва ње Је вреј ска ре ли ги
ја: Чврст са вез Бо га и на ро да ра-
би на Иса ка Аси е ла, да је исто риј ски 
пре сек нај ва жни јих до га ђа ја је вреј-
ске исто ри је за ову те му. Исак Аси-
ел ко ри сти сво је при по ве дач ко уме-
ће, пре фи ње ну ду хо ви тост и јед но-
став ност из ра жа ва ња, да исто риј-
ски и со ци о ло шки ком плек сну те-
му пре не се слу ша о ци ма нај јед но-
став ни јим је зи ком. Аси ел по се ду-
је моћ кон крет не кон тек сту а ли за ци-
је ста ро за вет них до га ђа ја, об ја шња-
ва ју ћи упро шће но од ре ђе не мо мен те 
је вреј ске исто ри је кроз па ра ле лу са 
мо дер ном по ли тич ком сце ном. Мој-
си је ве та бли це би ле су пр ви је вреј-
ски устав, а на ци о нал но је дин ство 
прет хо ди фор ми ра њу уста ва (82).



374 Прикази и осврти

Про фе сор Ми лан Ву ко ма но-
вић одр жао је пре дав ње на те му Ка
ко је на ста ло хри шћан ство: Пр ва 
че ти ри ве ка. Ву ко ма но ви ћев стро го 
кри тич ки при ступ, на сто ји со ци о ло-
шки ис пи та ти сва ки ре ли гиј ски де-
таљ, ко ји ни је од го нет нут до кра ја. 
Ву ко ма но вић нас при мо ра ва да раз-
ми шља мо и по ста вља мо не пре ста-
на пи та ња о ре ли ги ји и сум њи вим 
епи зо да ма ре ли гиј ске исто ри је. Но-
во за вет на епи зо да, ко ја опи су је раз-
го вор Ису са Хри ста и Пон ти ја Пи-
ла та, по ста вља пи та ње ко јим је зи-
ком су Исус и Пи лат раз го ва ра ли, с 
об зи ром да Пи лат ни је знао хе бреј-
ски или ара меј ски је зик (96). Ву ко-
ма но вић та ко ђе сма тра да хри шћан-
ство не би по сто ја ло без Хри ста, 
али да Хри стос ни је за го ва рао хри
сто цен трич ност, већ те о цен трич
ност (99). Хри стос ни је ства рао ре-
ли ги ју. Кроз ка сни ју ди ску си ју, ви-
ди се да Ву ко ма но вић од би ја да го-
во ри о те ма ма ко је сма тра да не по-
зна је до вољ но, што да је зна ча јан на-
уч ни кре ди би ли тет ака дем ском ра ду 
овог ис тра жи ва ча.

Про фе сор Ми ро љуб Јев тић 
про во ка тив но за по чи ње сво је пре-
да ва ње Ислам из ме ђу дог ме и зби
ље: Фун да мен та ли зам и ве ха би
зам, Џи хад и те ро ри зам. Већ у пр-
вим ре че ни ца ма, Јев тић из но си те-
зу да се СФРЈ рас па ла због де ша ва-
ња на Бли ском Ис то ку, твр де ћи да 
је био кон тер ни ран ин фор ма ци ја ма 
ко је је до био од бив шег ам ба са до-
ра Че шке у Бе о гра ду (135). Јев тић 
ар гу мен то ва но пот кре пљу је став 
да ди пло ма ти ја САД-а пот ку пљу је 
му сли ма не ши ром све та, за рад соп-

стве них ин те ре са на Ба ли ском Ис-
то ку (137).

Увод ни део пре да ва ња ни је 
кљу чан за те му и да љу раз ра ду Јев-
ти ће вог из ла га ња. Он ни зом при-
ме ра об ја шња ва на сло вље не по ја-
ве, ис ти чу ћи да је фун да мен та ли зам 
чи ње ни ца ко ја пра ти сва ку ре ли ги ју. 
Фун да мен та ли зам је нај а у тен тич ни-
ји об лик ис по ља ва ња ре ли ги је (148). 
Ми ро љуб Јев тић пра ви раз ли ку из-
ме ђу ве ха би зма и нео ве ха би зма. Ве-
ха би зам ни је те ро ри зам. Ме ђу тим, 
нео ве ха би зам је сте те ро ри зам и ин-
спи ри сан је ве ха би змом (152). Јев-
ти ћев став ини ци ра за кљу чак да је 
нео ве ха би зам зло у по тре ба су штин-
ског ве ха би зма. По зи ти ван осврт на 
ве ха би зам и објек тив но ви ђе ње при-
ро де ислам ског те ро ри зма пред ста-
вља зна чај ну но ви ну на на шој ре ли-
ги о ло шкој сце ни.

По себ ну па жњу за вре ђу је рад 
Про те стан ти за ци ја Ср би је: Слу
чај Ле сков ца и ју жне Ср би је ма ги-
стра Дра га на То до ро ви ћа. Он го-
во ри о исто риј ском раз во ју про те-
стан ти зма на Бал ка ну и у Ср би ји. 
По том, ана ли зи ра исто ри ју де ло ва-
ња бап ти ста, адвен ти ста, је хо ви них 
све до ка и пен ти ко ста ла ца на ју гу 
Ср би је. Кључ ни део ра да го во ри о 
узро ци ма при хва та ња про те стан ти-
зма ме ђу Ро ми ма. То до ро вић сма тра 
да је за жи вља ва ње про те стан ти зма 
ме ђу Ро ми ма ре зул тат тро стру ког 
за не ма ри ва ња: дру штве ног, ег зи-
стен ци јал ног и па сто рал ног. Ро ми 
су у про те стант ским вер ским за јед-
ни ца ма на и шли на ср дач ност и при-
хва та ње од стра не срп ских вер ни-
ка. По тре ба ма Ро ма по све ћи ва на је 
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нео п ход на па жња и да ва ни су од го-
во ри (176). Ро ми мо гу би ти из у зет-
но до бри вер ни ци, али је пи та ње ко-
ли ко им је ну ђе на та ква мо гућ ност 
уну тар тра ди ци о нал них вер ских за-
јед ни ца (177).

Ве ру јем да по след њи део То-
до ро ви ће вог из ла га ња има су штин-
ску ва жност. То до ро вић не обра зла-
же са мо на сло вље ну те му, већ ша ље 
уме ре ну кри ти ку ли де ри ма тра ди-
ци о нал них вер ских за јед ни ца, ко-
ји су ди рект но од го вор ни за вер ски 
и ду хов ни жи вот (по тен ци јал них) 
чла но ва сво је вер ске за јед ни це. Ако 
ква ли тет ни про те стант ски вер ни ци 
тра же свој ду хов ни про стор уну тар 
про те стант ских за јед ни ца, не успе-
ва ју ћи да на ђу та кав про стор уну-
тар тра ди ци о нал них за јед ни ца, То-
до ро ви ће во пи та ње и кри ти ка има-
ју чвр сту ар гу мен та циј ску уте ме-
ље ност.

Про фе сор Ан дри ја Ко пи ло-
вић до при нео је овом ни зу пре да ва-
ња из ла га њем Је дин ство свих хри
шћа на: Ри мо ка то ли чан ство, ди ја
лог и еку ме ни зам. По зна то је да овај 
аутор има низ пу бли ко ва них ра до ва 
из обла сти еку ме ни зма, да ју ћи зна-
ча јан до при нос ме ђу соб ном при бли-
жа ва њу Ис точ них и За пад них хри-
шћа на на на шем под руч ју. Ко пи ло-
вић по чи ње сво је пре да ва ње ука зу ју-
ћи да је XX век остао обе ле жен еку-
мен ским хте њи ма и по ку ша ји ма у 
окви ру хри шћан ске на у ке и прак се. 
Кроз обра зла га ње те ме, Ко пи ло вић 
је ана ли зи рао еку ме ни зам кроз пер-
спек ти ву Дру гог ва ти канст ког кон-
ци ла и де ло па пе Па вла VI. Го во ре-
ћи о зна њу и ра ду Ан дри је Ко пи ло-

ви ћа, Дра го љуб Ђор ђе вић ис ти че да 
је не сум њи во реч о вр хун ском еку-
ме ни сти и по зна ва о цу еку мен ске до-
ку мен та ци је (20).

Дра го љуб Ђор ђе вић при ре дио 
је пре да ва ње под на зи вом Ка ко се ве
ру ју ћи ор га ни зу ју: Од кул та до цр кве. 
Ђор ђе вић го во ри о че ти ри ти па вер-
ског ор га ни зо ва ња (култ, сек та, де но-
ми на ци ја и цр ква), по све ћу ју ћи по-
себ ну па жњу сва ком ти пу. Он та ко-
ђе го во ри о два на ест па ра ме та ра, ко-
ји вер ску гру пу свр ста ва ју у кон крет-
ну ка те го ри ју вер ског ор га ни зо ва ња. 
Ђор ђе ви ће во пре да ва ње успе шно је 
за та ла са ло слу ша лач ки ауди то ри јум, 
та ко да је у по след њем де лу овог ра-
да (пи та ња слу ша ла ца и од го во ри) 
би ло ре чи и о Са јен то ло шкој цр кви.

По след њи рад у ни зу де ло је 
по кој ног про фе со ра Ра до ва на Би-
го ви ћа. Ње го во из ла га ње под на зи-
вом Ве ра у пост мо дер ном и пост
се ку лар ном све ту по ка зу је ви сок ни-
во са мо кри тич ке све сти. Ова, крај ње 
по зи тив на Би го ви ће ва осо би на, зна-
чај но до при но си да овај те о лог већ 
го ди на ма ужи ва енорм но по што ва-
ње и ин те ре со ва ње нај ра зли чи ти-
јих струк ту ра јав ног мње ња у Ср би-
ји, и ши ре. Би го вић го во ри о не ко ли-
ко раз ли чи тих ти по ва вер ни ка, ко ји 
су по ста ли нај че шћи при мер на на-
шем под руч ју. Он за па жа да по сто ји 
ути ли тар ни, ин те лек ту ал ни, мо рал-
ни, со ци јал но – ак ти ви стич ки, на ци-
о нал ни, естет ски и аскет ско – ду хов-
ни тип вер ни ка. На кон крат ког при-
ка за сва ког ти па, Би го вић об ја шња-
ва ка кав би тре ба ло да је пра во слав-
ни тип вер ни ка и шта пра во сла вље 
је сте, у сво јој су шти ни. Ве ра је пре 
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све га Бо жи ји дар, жи ви јати од нос 
и по ве ре ње у Хри ста. Ве ра је жи вот 
у Хри сту (236). На кон пре да ва ња, 
усле ди ла је ак тив на ди ску си ја.

На кра ју са же тог са гле да ва ња 
јед ног те мат ски дру га чи јег збор ни-
ка, вре ди из ра зи ти на ду да ће ова-
квих на уч них по ду хва та би ти и убу-
ду ће. За нас, ко ји се ба ви мо кул ту-
ром и ре ли ги јом, но ви ре ли гиј ски 
прав ци увек пред ста вља ју вре дан 
на уч ни иза зов. По след њих де це ни-
ја, у све ту је све по пу лар ни ји по крет 
New Age (Но во до ба), по знат и на на-
шем под руч ју. О ње му се не фор мал-

но раз го ва ра, ди ску ту је и пи ше, али 
у на шој сре ди ни ма ло се зна објек-
тив но. Бу ду ћи да смо на ви кли на пи-
о нир ске по ду ва те про фе со ра Ђор ђе-
ви ћа, на да мо се да ће не ка од на ред-
них три би на до та ћи те му New Age-а 
и са вре ме них кул то ва, о ко ји ма се 
код нас мо гао чу ти или огра ни чен, 
или не до вољ но објек ти ван го вор.

Немања Д. Милиновић, MTh
Универзитет у Београду

МА кандидат
Филолошког факултета (Београд) 

ndmilinovic@gmail.com



PISMA ČITALACA

NAVIGARE NECESSE EST, VIVERE NON EST NECESS
The travel to United States sounds in any case, exciting, adventurous, and 

for many people utopian. But, to travel to America, organized by Bureau for Ed
ucational and Cultural Affairs of US State Department, sounds as being privi
leged.

This is exactly how I felt when I was informed that I was chosen to be part 
of a group of twenty four people, of different professions and nationalities from 
Bosnia and Herzegovina, Serbia and Croatia, ready to act within their communi
ties in order to promote inter-religious dialogue and tolerance.

Thanks to the three weeks program of exchange in Washington DC and 
Philadelphia, within the program Faith and Community: A Dialogue, during the 
month of October I got a unique chance for cooperation and learning from Amer
ican experts and institutions involved in inter-religious solidarity and religious 
pluralism.

 Finally, very excited and curious, I awaited the day when the big iron bird 
will leave the ground and get me into this great adventure.

A friend came to pick me up at early sunrise, at 5 o’clock already, and 
drove me off to Sarajevo airport. We even had enough time for the first morning 
coffee, because the flight to Munich, that lasts one hour and a half, was scheduled 
at 6.40. It all went perfectly, and even the 3, 5-hours wait until the next flight, did 
not pose any problem, for our small group of six members from Bosnia and Her
zegovina. Munich airport is huge, and therefore we took the opportunity to walk 
in shops and entertain ourselves by trying on the sunglasses of soundly brands 
and spraying luxurious, expensive perfumes.

The rigorous customs control and flight from Munich to Washington in 
economy class is certainly not something that you would wish to experience for 
the whole 9 hours and 10 minutes. But, believe it or not, it can also be very pleas
ant, if you have a handsome, interesting co-traveler, like the one I had on seat 
15B. Horst is German, just a few years older than me, merchant of medical equip
ment for planes and he travels to the States for business. Since the very begin
ning we found our communal topics for conversation, and during the breaks we 
resolved the crossword puzzle. The beginner’s level though, but anyway…

We parted when we arrived at Washington Dulles International Airport – 
and he continued his trip to Florida, while I reached my final destination. We ex
changed the e-mail addresses, giving ourselves a chance to remain in contact.

 And my travel itinerary, well, started in Washington.
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While driving from the airport to hotel, my attention was drawn to long 
limousines, good and wide roads and traffic jam that did not compel us from en
joying in every moment since our dream was coming true.

Upon arrival in Washington, I remained surprised by the tame beauty of a 
city put in perfect order. The hotel in front of which we disembarked is situated 
in New Hampshire Avenue NW, on perfect location in historical area of George
town, just across George Washington University. That is prestigious, private uni
versity, only four blocks far from the White House. It is famous for its under
graduate programs in the fields of international relations and business, politi
cal science and communication, and for the postgraduate and doctoral studies of 
business and social sciences, international relations, medicine, education, public 
health and law. 

The quarter where this hotel was situated was peaceful, buildings were 
relatively low (in comparison to my view of the buildings in the States), and 
everything was full of gardens with flowers in many colors.

This was not the picture that I conceived. Somehow I expected the jungle 
of concrete and constructions that would be high enough to make me dizzy.

Instead of that, the wide streets were bordered with connected residential 
blocks, with lively facades, lace, brass fences, next to the stairs leading to the 
front doors and with neatly shaped parks on circle roundabouts.

And this is not surprising since the ground plan of the city: „Plan of the city 
destined for permanent seat of United States Government“, was drafted by Pierre 
Charles L’Enfant, and according to proposal by the president George Washing
ton himself!

What really fascinated me were squirrels that were running carelessly, al
most like pigeons, among trees, sometimes avoiding skilfully the steps that brisk
ly crossed the sidewalk.
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However, this was not the end of surprises. Although at first sight, it was 
clear that hotel was conceived in a way to conquer the guests with its homely at
mosphere, the room where I was accommodated gave much more than I expect
ed. It was completely settled apartment, with fast wireless internet access. The 
additional contents involved the tea kitchen with mini-refrigerator, microwave 
stove, coffee machine, hair dryer and iron.

We spent the first day, upon our arrival in Washington, in sight-seeing.
After the short walk next to the World Bank, we arrived to the White 

House. As it is widely known, that is the main residence and working place of the 
President of USA. Grandiose construction was erected between 1792. and 1800. 
The building is originally named „Presidential villa“, and the earliest proofs that 
testify the use of the name „White House“ were recorded in 1811. In official con
text the title „White House – Washington“ was established by President Theo
dore Roosevelt.

The broad Pennsylvania Avenue NW, in front of this marvelous three-floor 
building, was full of tourists that were looking with interest at the other side of 
the fence, and indefatigably clicking with their cameras.
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But, almost equally attractive to attention was one gentleman, who settled 
right across the White House, demonstrating his disagreement with the foreign 
policy of the actual president.

Dressed in shirt with design of American flag, in front of his small tent, he 
was addressing directly George Bush, showing him as a real terrorist, and asking 
him to stop sending soldiers to battlefields around the world.

After noting this interesting detail, we continued the sightseeing of Wash
ington boarded on the tourist bus –„trolley sightseeing“, and the ride was to be 
paid between 28 and 35 $.

II

You can have the best insight in 
the well-known places of any city, while 
riding on a tourist bus. For the price of 
about 30 dollars, or the price of daily 
ticket for adults, you can get off at any 
station and board on the „trolley” again, 
after you complete the sightseeing of the 
place that is of interest to you.

Together with 11 friends, who ac
companied me in this official visit to 
America, I followed the aforementioned 
advice and while, the likeable old man 
– driver and tourist guide at the same 
time, gave the basic information on are
as we were driving through, I used this 
ride for filming Washington by my own 
tiny camera.

We left the bus near the so-called, 
Mall (National Mall), with the intention 
to use the sunny, October afternoon for 

visiting several museums, that offer, until 5.30 p. m., free-of-charge entrance for 
visitors from all over the world.

The National Mall is an open space of the National Park in the very center 
of Washington, marked as the middle axis of one site of monumental nucleus that 
was foreseen as early as the year 1792. in drawings by Pierre Charles L’Enfant.

According to L’Enfant plan, Mall was supposed to cover the area of “400 
feet of width, around one kilometre of length, to be bordered with gardens and 
end on the slope, with houses on each side.“ During the American Civil War, it 
was primarily used for military purposes, for troops parading, cattle slaughtering 
and production of weapons.
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Today Mall is a wonderful area, 
officially established in 1965. Impres
sive architecture, historical monuments 
and nine museums of the worldly class, 
in combination with natural beauties, 
make it the focus place of sightseeing 
for many tourists.

The main area is dominated by 
magnificent core and US Capital Build
ing, the wonderful building situat
ed across the Washington obelisk that 
serves for meetings of the Senate and 
House of Representatives.

The National Mall is not just the 
place recommended for tourists, but 
also the place for excursions and partici
pation in different open-air festivals. We 
were honored to take part in one such 
festival, showing Turkish culture and 
tradition.

Our first destination, after we took a few photographs, was The American 
Indian Museum.

National museum of American Indians was dedicated to life, language, lit
erature, history and art of the authentic peoples of Western Hemisphere. It was 
opened in year 2004, and it is the first national museum in USA, dedicated exclu
sively to Indians. They played the main role in making design and setting in mu
seum as well.

On all four floors, we had a chance to see abundant exhibitions, with more 
than one million exhibits displayed. Passing through the corridor of the third 
floor, the girl who works in museum made by-the-way remark to us, that she is 
just about to close the doors before screening a marvelous film, that lasts 11 min
utes, and that this is the last chance, if we are willing to see it.

We decided to enter.
And we didn’t repent that we did.
The room was circular, with dome ceiling, and we were sitting on seats 

that were something between stairs and benches in amphitheatre, placed all the 
way along the wall. The film was shown on the cloth shaped like a cube, elevat
ed from the ground and set in the midst of the room, and below it, there was the 
imitation of the huge rock.

Showing was spectacular and really difficult to describe in words. This is 
why I will depict to you only one scene: while on the cloth-screen in front of us 
we looked at the idyllic winter landscape, showing Indians gathered around the 
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fire, on the rock below, the fire flames were projected, and on the dome above us, 
the grey clouds that suddenly started to sip snow.

Making photos, unfortunately, was not allowed for us here.
Within the museum there is the shop with wonderful objects, having certif

icates that they were hand-made by Indians from Navaho reservation that guar
anteed their belonging to authentic Indian art.

In case you feel the need, you can please your hunger in a café that offers 
homeland dishes inspired by culinary tradition of American Indians.

 From this museum, we left to The Smithsonian National Air and Space 
Museum. The building in which this museum is situated is considered to be one 
of the most important pieces of modern architecture in Washington. The museum 
was completed in 1976. and it contains the greatest collection of the objects re
lated to air and space, and also to the science of planets, geology and geophysics. 
It offers free interactive educational courses for organized groups and insight in 
more than 50000 objects, including air-planes, space-shuttles, motors, balloons, 
space-craft suits and uniforms.

From here we head
ed towards Hirshhorn Mu
seum and Sculpture Gar
den. It was named after Sir 
Joseph H. Hirshhorn, whose 
huge collection of art works 
– ranging from French im
pressionists, to works of the 
living artists, represent the 
backbone of this museum.

We did not see the 
whole display, but we took 
a few photographs of the 
works of modern art and 

sculpture, and hastened to see Freer Gallery of Art, Museum of Asian Art. Opened 
in 1923, thanks to donation of Sir Charles L. Freer, this gallery contains more 
than 26000 works of Japanese and Chinese paintings and ceramic pieces, but also 
the exhibits from the Middle East. At the time of our visit, there was the exhibi
tion of Islamic art. We had the opportunity to see the Islamic art dating from the 
period between 9th and 17th century, represented through three main media: ar
chitecture, painting art – calligraphy, illustration, book binding, and art in form of 
object: ceramics, glass, metal, wood and ivory processing.

As you can presume, in these kinds of places, time simply flies, and there
fore, at the end of the working time we found ourselves to be in the botanic gar
den. We briefly rested in wonderful ambiance, and then, in the evening, we re
turned in metro to our hotel rooms.
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III

You can tell whatever you want about the American democracy, buy my 
experience speaks that much more water will flow through the trough before we 
reach their level.

And I will tell you why I think that way.
 During the three-week stay in USA, I had an opportunity to visit different 

institutions and meet people who deal with democracy and human rights, inter-re
ligious dialogue and toler
ance. Religious institutions 
and schools are strictly di
vided, and this is why an 
interesting insight can be 
made into how schools bal
ance between this division 
and proclaimed religious 
freedoms. The knowledge 
about faiths, namely, does 
not only reflect the broader 
education of the individu
al, but also it remains abso
lutely necessary for under
standing and coexistence 
in the world full of diversities.

The US Supreme Court protects students` commitment to wear religious 
clothes or manifest their religion, but this practice is forbidden in case it is dis
criminatory or if it puts pressure on fellow students of the same age who do not 
share same opinions.

The righteous role 
of religion in schools pro
vides educational values, 
since a huge number of art-
works, historical facts and 
aspects of modern life can 
not be understood without 
knowing basic religious 
ideas and their influence.

What I noticed dur
ing the three-week stay in 
America is that through ed
ucation, we can overcome 
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stereotypes and prejudices, and develop understanding, democracy and respect 
for human rights.

Besides this, teachers have to be very careful, and distinguish between in
doctrination and religious education. The pupils should recognize the meaning of 
religious and philosophical beliefs for many Americans, weather they are related 
to majority or minority communities and to appreciate these beliefs.

In this sense, all lecturers in public schools have to comply with the guide
lines that say:

– Access to religion in schools is academic, not confessional
– In schools, the student’s conscience of religion has to be raised, without 

making pressure on them to accept or practice any faith.
– The school points out to pupils the diversity of religious views, without 

imposing any of them.
– In schools the pupils are taught about all religions, and none of the reli

gions should be favored or defamed.

The politics of the state is such that all citizens recognize inseparable con
nection between preserving their own constitutional rights and their responsibil
ity to defend these rights for other people. What I heard on most meetings that I 
attended is the strong dedication to civil values that enables people of different 
perspectives to approach each other politely and with respect.

I was lucky, among other things, to attend the meeting where we were re
ceived by Islamic imam and protestant priest, who work together in Inter-reli
gious Conference, whose members, the adherents of eleven religious traditions, 
actively implement different projects with the main idea of understanding among 
youth and children and building the common good through inter-religious dia
logue.
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In National Cathedral of Washington, religious freedoms are openly cele
brated, the influence of Quakers in school Friends Select is manifested each day 
in practice of peaceful resolution of conflict, service, respect and inclusiveness of 
others, Commission for Human Relations of the City of Philadelphia is the ser
vice that can implement the laws related to civil rights and it deals with all as
pects of conflicts among groups within the city, many conferences connected with 
the topics of inter-ideological and international dialogue among Jews, Christians, 
Muslims, Buddhists, and other groups from United States of America, Asia and 
Europe, are organized by Institute for Inter-religious and International dialogue 
at Temple University…

Counting all references that go in favor of this sentence in this article 
would take too long, and, before bringing you to temptation, dear readers, to 
comment (absolutely righteously) how is normal for such institutions to present 
for such guests the above mentioned information, I will share with you, in image 
and word, what I saw at the streets and in informal contacts.

On this photo you can see the segment of the mural that covers the whole 
wall of one building in Philadelphia, and contains the quotations from different 
religious and philosophical works. However, not only that the artists had problem 
with quoting or putting in one place, these sage words, but also nobody came or 
destroyed by graffiti someone’s effort to give their contribution to co-existence 
and understanding among people.

Since my visit happened in times of pre-election activities, I saw the small 
flags in house gardens that show the commitment of the owners for one of the two 
presidential candidates: McCain or Obama. The similar inscriptions can be seen 
on automobiles. And no window is broken and no one’s car is demolished be
cause of this – enjoying personal liberty did not endanger the freedom of others.

One evening the colleague from my group, completely astonished, called 
me to show me something. Namely, two blocks further, there was the gay-pride 
and for us, people from the Balkans, this was something that we have not met be
fore. Besides the fact that we saw something new, we also saw something differ
ent – nobody threw stones at the crowd, and no harsh word was uttered.

This article would become too long if I continue to enumerate all the cir
cumstances that made me realize the generosity of the common people, those that 
I met at the street, in the elevator, and who respected their own property and took 
care of their behavior towards each other.

And, whatever you think of American democracy, I hope that we will, one 
day, reach the one, that I have just described, in Bosnia and Herzegovina.

Jasmina F. Mehmedović, Tuzla 
Prevod na engleski: Sabina Pstrocki

majet_99@yahoo.com





МИЛАНСКИ ЕДИКТ – 
КОЈЕ ВРЕДНОСТИ АФИРМИШЕМО?

До но ше ње Ми лан ског едик та сва ка ко је нај зна чај ни ји до га ђај за хри
шћан ску ци ви ли за ци ју, јер је хри шћан ство до би ло мо гућ ност да, као што се 
и де си ло, по ста не цр ква и да по ста не др жав на ре ли ги ја. Ми лан ски едикт је 
га ран то вао пра во ве ро и спо ве сти, не са мо хри шћа ни ма, не го и дру гим вер
ским за јед ни ца ма у Рим ском цар ству. Кроз рад Да ни је ле Гру јић, об ја вљен 
у ча со пи су Ре ли ги ја и то ле ран ци ја у бро ју 19. 2013. го ди не, упо зна ла сам се 
де таљ ни је са прав нопо ли тич ким и фи ло зоф ским сми слом овог ак та, ко
ји пред ста вља уте ме ље ње за вер ску то ле ран ци ју. У овом ра ду је, осим то
га, да та хро но ло ги ја до но ше ња и дру гих, исто бит них, прав нопо ли тич ких 
до ку ме на та ко ји су прет хо ди ле до но ше њу Ми лан ског едик та, ис так нут је 
дру штве ноисто риј ски оквир у ко ме су ак то ви до но ше ни. Ре ли гиј ски плу ра
ли зам у Рим ском цар ству је не што што бих ис та кла као бит ну чи ње ни
цу, ко ја до при но си то ме да Ми лан ски едикт има још ве ћу те жи ну као прав
нопо ли тич ки акт. У том прав цу, мо же мо ана ли зи ра ти зна чај Ми лан ског 
едик та за вер ску то ле ран ци ју, али и за са мо хри шћан ство.

Има ју ћи у ви ду да је 2013. го ди на у ко јој се про сла вља 17. ве ко ва од 
до но ше ња овог едик та, мо же мо раз ма тра ти шта се тач но про сла вља – хри-
шћан ство или вер ска то ле ран ци ја, или обе ове вред но сти? Шта нам го во-
ре ис тра жи ва ња дру штве них на у ка о овој те ми, ка ква је ствар ност у на шој 
др жа ви, у ко јој се, пре ма све му су де ћи, пра ви нај ве ћа про сла ва до но ше ња 
овог едик та?

У на шој др жа ви, сло бо да ве ро и спо ве сти је уста вом за га ран то ва но 
пра во. Али да ли, ка да го во ри мо о то ме, на ша др жа ва мо же да се по хва ли да 
ово пра во не оста је са мо сло во на па пи ру? На по пи су, пра во да се из ја сни 
сва ки по је ди нац фор мал но има, осим мо жда ате и ста, ко ји су на ве ли ко пи са-
ли да им је ус кра ће но пра во да се из ја сне као не ве ру ју ћи, као и фор ма упит-
ни ка ко ја ту мо гућ ност ни не на во ди. Ме ђу тим, шта у ствар но сти зна чи ако 
се по је ди нац из ја сни као адвен ти ста, бап ти ста, еван ге ли ста, или не ка ко дру-
га чи је? Да би по сто ја ла вер ска то ле ран ци ја и пре ва зи шла дис тан ца из ме ђу 
вер ских за јед ни ца, нео п ход но је да се при пад ни ци раз ли чи тих ве ро и спо ве-
сти ин те ре су ју и упо зна ју ве ре дру гих.

Шта љу ди ко ји вр ше на па де на вер ске објек те дру гих вер ских за јед-
ни ца зна ју о вер ској за јед ни ци ко јој уни шта ва ју имо ви ну, или дис кри ми ни-
шу, фи зич ки или пси хич ки уз не ми ра ва ју чла но ве те за јед ни це? Ко ја је раз-
ли ка из ме ђу на сил ни ко ве вер ске за јед ни це и за јед ни це ко ју дис кри ми ни ше? 
Све до ци смо мно гих до га ђа ја, о ко ји ма са зна је мо из ме ди ја, да су вер ски су-
ко би уче ста ли у на шој др жа ви, што и не чу ди, јер у др жа ви вла да „кул ту ра 
си ро ма штва“ као вред но сна ори јен та ци ја, ко ја под ра зу ме ва спе ци фи чан си-
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стем вред но сти и по на ша ња чо ве ка, ко ји се уоб ли чио као ре ак ци ја на де при-
ми ран по ло жај у ме ђу на род ним од но си ма или од но си ма из ме ђу по је ди них 
кла са уну тар дру штве не струк ту ре. Раз у ме ти дру гог је мо гу ће са мо кроз ин-
тер ак ци ју са тим не ким. Та ко упо зна је мо дру гог, а упо зна је мо се бе.

Вер ска то ле ран ци ја и пре ва зи ла же ње вер ске дис тан це, је сте не што 
што мо же мо об ја сни ти кроз сим бо лич ки ин тер ак ци о ни зам, те о риј ским прав-
цем у со ци о ло ги ји. Сим бо лич ки ин тер ак ци о ни зам пред ста ви ћу у не ко ли ко 
та ча ка. Пр во, људ ско де ло ва ње је усме ре но на ства ри, али са мо ако те ства ри 
има ју не ко зна че ње. Дру го, зна че ња увек про из и ла зе из на ших ин тер ак ци ја 
са дру гим љу ди ма. Тре ће, љу ди ин тер на ли зу ју зна че ња ко ја су на у чи ли, али 
их и мо ди фи ку ју кроз ин тер пре та тив ни про цес. Че твр то, љу ди све сно упо-
тре бља ва ју сим бо ле. Пе то, љу ди по ста ју ху ма ни кроз дру штве ну ин тер ак ци-
ју. Ше сто, љу ди су спо соб ни да ре флек ту ју са ми се бе, об ли ку ју сво је де ла ње 
и ин тер ак ци је. По себ но је зна чај на на ша спо соб ност да ула зи мо у ин тер ак-
ци ју са са мим со бом, ми дов ским ре чи ма љу ди има ју соп ство. Сед мо је сте да 
љу ди би ра ју ци ље ве с об зи ром на то ка кве су жи вот не си ту а ци је.

Ка да ово по ве же мо са вер ском то ле ран ци јом, при чу о од но си ма хри-
шћа на, ко ји чвр сто др же вер ску дис тан цу би смо мо гли да на пи ше мо, узи ма-
ју ћи за при мер ислам, у ком па ра тив не свр хе, та ко да по ка же мо ка ко је бит-
но да хри шћа нин се бе упо зна је пре ко исла ма, и обр ну то, по прин ци пу соп-
ства у огле да лу, кон цеп та со ци о ло га Чар лса Хор то на Ку ли ја. Та ко ће сим бо-
ли дру гих за јед ни ца за нас има ти по зи тив но зна че ње, не ће нам сме та ти упо-
тре ба сим бо ла, дис тан ца се мо же сма њи ти, ху ма ни зам мо же би ти вред ност 
ко ју све сно би ра мо. Ми лан ски едикт, про сла ва ње го вог до но ше ња, тре ба ла 
је ви ше да по слу жи да се раз би ју пред ра су де, да се про сла ви и афир ми ше 
вер ска то ле ран ци ја, а не са мо хри шћан ство. Хри шћан ска ве ћи на (ов де ми-
слим по себ но на Срп ску пра во слав ну цр кву ко ја је ора ги зо ва ла све ча но сти) 
је тре ба ла у овој го ди ни да се под се ти да је не кад би ла ма њи на, да се по гле-
да сво је соп ство у огле да лу. Док то не ура ди, у ме ди ји ма ће мо и да ље чи та-
ти на сло ве о на ру ша ва њу пра ва вер ских за јед ни ца ко је су ма њин ске у др жа-
ви Ср би ји. Ово је би ла при ли ка да се прав ни, по ли тич ки и фи ло зоф ски сми-
сао Ми лан ског едик та раз ма тра у све тлу са вре ме них до га ђа ја у на шој др жа-
ви, али и на гло бал ном ни воу. Но, чи ни ми се да ис пред ре чи при ли ка тре ба 
до да ти про пу ште на. У ме ди ји ма ни је би ло про сто ра за афир ми са ње вред но-
сти вер ске то ле ран ци је, већ је про стор дат за кри ти ку фи нан сиј ског аспек та 
про сла ве. У овом тек сту ни сам из не ла сво ја раз ми шља ња о уло зи цр кве као 
ин сти ту ци је, се ку ла ри за ци ји дру штва, као ни са мо пи та ње ве ре, ко је је пре-
вас ход но те о ло шко, а не дру штве но пи та ње.

Та ра Ру ке ци, сту дент ки ња III го ди не
Фил озоф ски фа кул тет у Но вом Са ду

Од сек за со ци о ло ги ју
Ta ra.ru ke ci@g mail.com
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